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رئیس جمهورى گفت: جاى خالى سردار سلیمانى به راحتى 
پر نمى شــود چراکه او نه تنها یک فرمانده جنگى و طراح 
عملیات هاى بزرگ بود بلکه یک سیاستمدار و استراتژیست 

بى نظیر و با استعدادى بود.
حجت االسالم والمسلمین حســن روحانى صبح شنبه با 
حضور در منزل سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى و در دیدار 
با اعضاى خانواده شهید خاطرنشان کرد: خدمات این شهید 
بزرگوار در راستاى تأمین امنیت کشور و منطقه به ویژه براى 
مردم عراق، سوریه، یمن، لبنان و افغانستان فراموش نشدنى 
است.رئیس جمهور افزود: جنایتى که آمریکا مرتکب شد در 
تاریخ بزرگ ترین جنایت هاى فراموش نشدنى آنان علیه 

ملت ایران باقى خواهد ماند. آمریکایى ها نفهمیدند که چه 
خطاى بزرگى را مرتکب شدند؛ آنها آثار این اقدام جنایتکارانه 
را نه فقط امروز بلکه در طول سال هاى آینده هم خواهند دید. 
وى گفت: همه نیروهاى آمریکایى با آماده باش کامل دست 
به دست هم دادند تا این سرمایه بزرگ را از ما و ملت هاى 
مســلمان بگیرند. روحانى اظهار کرد: جاى خالى ســردار 
سلیمانى به راحتى پر نمى شود چراکه او نه تنها یک فرمانده 
جنگى و طراح عملیات هاى بزرگ بود بلکه یک سیاستمدار 

و استراتژیست بى نظیر و با استعدادى بود. شهید سلیمانى یک سیاستمدار 
و استراتژیست بى نظیر بود

بى سابقه ترین ریزش تاریخ 
بورس 

شــاخص بورس در نخستین   برترین ها|
دقایق دیروز، متأثر از خبر شهادت سردار سلیمانى 
وارد فاز جدیدى شد و در یک ساعت و نیم نخست، 
رکورد ریزش 16 هزار واحدى را رقم زد. تا ظهر دیروز 
تمامى سهم هاى حاضر در بازار در صف فروش قرار 
داشــتند و نمادهایى از جمله فوالد (فوالد مبارکه 
اصفهان) بیشــترین تأثیر منفى را بر شاخص کل 

داشتند. /1027

زندگینامه سردار سلیمانى 
وارد کتاب درسى  شود

وزیر آموزش وپرورش نوشــت:    تسنیم|
زندگى سراســر افتخار سردار قاســم سلیمانى که 
گفتمان مقاومت اسالمى بود در برنامه درسى قرار 
مى گیرد. محسن حاجى میرزایى در توییتر  نوشت: 
مجاهدت هاى بى نظیر حاج  قاسم سلیمانى که در 
طول تاریخ ایران فقط با اسطوره ها و افسانه ها قابل 
قیاس بود و مجد و عظمتى با شــکوه را براى ایران 
به همراه آورد و دشــمن را ذلیل کرد، در نهایت او 
را به آرزوى دیرینه اش رساند و شهادت را نصیبش 

ساخت.

محقق ایرانى کارآمدترین 
باترى جهان را ساخت

مهدخت شیبانى، محقق    اعتمادآنالین|
ایرانى با کمک پژوهشگران در استرالیا باترى جدیدى 
ساخته اند که مى تواند شــارژ موبایل را براى پنج روز 
متوالى حفظ یا به یک وسیله نقلیه برقى کمک کند 
مسافت 1000 کیلومتر را بدون نیاز به شارژ طى کند. 
به گفته شیبانى تجارى سازى این نوع باترى احتماًال 
دو تا چهار سال دیگر انجام مى شود و حق امتیاز براى 

فرایند تولید آن نیز تأیید شده است. /1028

1500 ُتن نخود فرنگى
 وارد شد

  میزان| بر اســاس آمار گمرك در ســال 
97 بیش از 1500 تن نخود فرنگى از کشــور هاى 
مختلف وارد کشور شده است. واردات این حجم از 
نخود فرنگى بالغ بر 25 میلیارد ریال از کشور خارج 
کرد. الزم به ذکر است که این حجم از نخود فرنگى 
از پنج کشور از جمله اسپانیا و مجارستان وارد ایران 

شده است.

 اصفهان در رده دوم 
مبادله چک 

  میزان| بالــغ بر 686 هزار فقــره چک به 
ارزش حدود صد هزار میلیارد ریال در آبان ماه 1398 
در کل کشور برگشت خورد کـه نسبت به ماه قبل از 
نظر تعداد 11 درصد افزایش داشته است. بنا بر این 
گزارش در آبان ماه سال جارى 50/9 درصد از تعداد 
چک هاى مبادله اى کل کشور در سه استان تهران، 
اصفهان و خراسان رضوى مبادله شده که به ترتیب 
با 23/8 درصد، 10 درصد و 8/1 درصد بیشترین سهم 

را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند./1029

زمان حذف 
دفترچه هاى بیمه 

مدیرعامــل ســازمان تأمیــن    تسنیم|
اجتماعى، زمــان حذف دفترچه هــاى بیمه تأمین 
اجتماعى را اعالم کرد. مصطفى ساالرى اظهار کرد: 
حدود یکسال اســت دفاتر درمانى در مراکز ملکى 
سازمان تأمین اجتماعى حذف شده و نسخه ها در این 
مراکز الکترونیکى و از طریق اطالعات کارت هاى 
ملى نوشته مى شود. وى درباره حذف دفترچه هاى 
درمانى در مراکز غیرملکى سازمان تأمین اجتماعى 
تصریح کرد: تالش مى شود در سه ماه ابتدایى  سال 
آینده، حــذف دفترچه تأمین اجتماعــى در مراکز 
غیرملکى و طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعى 

عملیاتى شود.

تشییع پیکر سردار سلیمانى 
در کاظمین

  ایسنا| پیکر شهیدان سردار قاسم سلیمانى 
و ابومهدى المهندس و دیگر شــهداى حشد شعبى 
دیروز در شــهر مقدس کاظمین تشییع و در اطراف 
حرمین امامین کاظمین طواف داده شــد. پیکر این 
شهیدان بعد از کاظمین توســط تشییع کنندگان به 
سمت میدان الحسنین در الجادریه بغداد و سپس به 
کربال و نجف اشــرف منتقل مى شود. پیکر شهداى 
حشد شــعبى در وادى الســالم در نجف اشرف به 
خاك سپرده مى شوند و پیکر شهید قاسم سلیمانى 
نیز به مشهد مقدس منتقل و از آنجا به تهران منتقل 

مى شود./1026

جزئیات مراسم تشییع 
در ایران

  مهر | روابط عمومى سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى جزئیات مراسم تشییع و تدفین سردار سپهبد 
شهید قاسم سلیمانى را اعالم کرد. مراسم تشییع پیکر 
سردار سپهبد قاسم سلیمانى دالور جبهه مقاومت و 
همرزمانش در مشهد مقدس، صبح امروز یک شنبه 
(15 دى ماه) در جوار بارگاه منور و ملکوتى على بن 
موســى الرضا (ع) برگزار مى شود. همچنین مراسم 
تشییع در تهران، صبح روز دوشــنبه (16 دى ماه) 
برگزار مى شود و سپس پیکر مطهر این سرباز امت 
و والیت صبح روز سه شنبه (17 دى ماه) در کرمان 
تشییع و خاکسپارى خواهد شــد. پیش از این زمان 

دیگرى براى انجام مراسم تشییع اعالم شده بود.

یک بزرگراه به نام سردار
  فارس| سخنگوى شوراى شهر تهران درباره 
خواسته خانواده شهید همت براى تغییر نام بزرگراه 
شهید همت به نام سردار قاسم سلیمانى، توضیحاتى 
را ارائه کرد. على اعطا، عضو شوراى شهر تهران در 
صفحه شخصى خود در توییتر نوشت: صبح برادرم 
محمدمهــدى همت تلفن زد، گفــت «مى خواهیم 
نامه اى از طرف خانواده به شورا بنویسیم براى تغییر 
نام بزرگراه شهید همت به نام حاج قاسم». گفتم «این 
کار الزم نیست عزیز دل. حتمًا بهترین کار ممکن را 
انجام مى دهیم»؛ محمدمهدى گفت «مى نویسیم تا 
همه بدانند حاج قاسم براى ما چه جایگاهى داشته».

پیغام عجیب آمریکا به ایران 
   خبر آنالین | فــدوى، جانشــین فرمانده 
کل سپاه پاســداران انقالب اسالمى شامگاه جمعه 
در برنامه حاشــیه و متن شبکه سوم ســیما اظهار 
کرد: عملیاتى که آمریکایى هــا انجام دادند اینگونه 
نیســت که از توانمندى نظامى و تکنولوژى خاصى 
برخوردار باشــد و عملیات آنها از نظر نظامى ارزش 
چندانى ندارد، ما هم مى توانیم پهپادمان را بفرستیم 
و هر هدف متحرکى را با موشــک هاى لیزرى مورد 
هدف قرار دهیم. سردار على افزود: هرچند از همین 
امروز(جمعه) صبح  به روش دیپلماسى و... متوسل 
شــدند و حتى گفتند اگر مى خواهید انتقام بگیرید، 
متناسب با کارى که ما کردیم، انتقام بگیرید؛ در حالى 

که آنها نمى توانند چیزى را تعیین کنند.

انتقام ما بسیار سخت است
  تابناك | فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اســالمى در دوران دفاع مقدس با حضور در برنامه 
گفتگوى ویــژه خبرى درباره اینکــه رئیس جمهور 
آمریکا مى گویــد قصد جنگ ندارد ولى دســت به 
ترور ســردار ســلیمانى زد گفت: ترامپ االن هم 
مى گوید قصــد جنگ نداریم، البتــه عرضه جنگ 
هم ندارد، تاریخ هم ثابت کــرده ترامپ از ابتدا مرد 
جنگ نبوده است. ســردار سرلشکر پاسدار محسن 
رضایى افزود: تجربه نشــان داده هــر ملتى کوتاه
 مى آید و تسلیم مى شــود، سرنوشت تلخى خواهد 
داشــت و به همین دالیل حتمًا انتقام مى گیریم. به 
مردم قول مى دهیم انتقام ما بســیار سخت خواهد 
بود و کارى مى کنیم دیگر کشورى دست به چنین

 اقدام هایى نزند.

خبرخوان

روزنامه «لس آنجلس تایمز» در مطلبى با عنوان «ترامپ 
چگونه تصمیم ترور ســلیمانى را گرفت» نوشته است: 
هنگامى که تیم امنیت ملى «دونالد ترامپ» روز دوشنبه 
به اقامتگاه او در فلوریدا رفتند انتظار نداشتند وى عملیات 

ترور ژنرال قاسم سلیمانى را تأیید کند.
«مایک پامپئو» وزیر خارجه، «مارك اسپر» وزیر دفاع و 
«ژنرال مارك میلى» رئیس ستاد مشترك ارتش آمریکا 
به دیدار ترامپ رفته بودند تا درباره حمالت هوایى اخیر 
پنتاگون در عراق و سوریه علیه گروه هاى تحت حمایت 

ایران گزارشى ارائه کنند.

«لس آنجلس تایمز» در ادامه به نقل از یک مقام ارشد 
آمریکایى مى نویسد: یک گزارش به ترامپ نشان داده 
شد که در آن فهرست اقدامات بعدى که آمریکا مى تواند 
اتخاذ کند نوشته شــده بود و در این فهرست هدف قرار 
دادن ژنرال سلیمانى، فرمانده سپاه قدس ایران نیز قرار 

داشت.
این مقام آمریکایى مى افزاید: به طــور غیرمنتظره اى 
ترامپ گزینه ترور سلیمانى را انتخاب کرد و این تصمیم 
ترامپ با همراهى مشــاوران طرفدار جنگ با ایران وى 

روبه  رو شد.

شنیده ها را دیده؛ از نزدیک ترین زاویه.    فارس|
میان او و ابهت و شجاعت ســردار دل ها، فقط یک لنز 

دوربین فاصله بوده. و حاال هرچه انبوه عکس هایش از حاج 
قاسم را مرور مى کند، در هیچ کدامشان نشانه اى نمى بیند 

از نزدیکى لحظه فراق. مات و مبهوت آرشیو پر و پیمانش 
را زیــر و رو مى کند و باز به آخرین عکس که مى رســد، 

مى گوید: مگر مى شود حاج قاسم شهید شده باشد؟!
15 سال همراهى با فرمانده شــجاع جبهه مقاومت در 
لبنان و عراق و سوریه و ایران، حاال به گنجینه خاطرات 
کم نظیرى تبدیل شــده که غرور و غم را بــا هم به دل 
«شــهاب الدین واجدى» مى نشــاند. ثبت عکس هاى 
خاص و شاید منحصر به فرد از حضور حاج قاسم سلیمانى 
در مأموریت هاى حســاس در مناطــق عملیاتى ویژه، 
افتخارى بود که نصیب این عکاس باســابقه شده بود و 
حاال هر کدام از این عکس ها، دلتنگى اش را براى سردار 
فاتح قلب ها بیشتر مى کند و باور اینکه سردار دل ها دیگر 
در قاب دوربینش جا نخواهد گرفت را سخت تر. واجدى 
در میان اندوه شدید، دقایقى با ما همکالم شد و برایمان از 

حاج قاسم عزیز گفت.
از خاص تریــن و به یادماندنى ترین عکســى که از حاج 
قاســم عزیز گرفته، مى پرســم و واجدى با تمام غم و 
اندوهش در آرشیو ذهنى اش مى گردد و مى گوید: «یکى 
از مشهورترین عکس هایى که از حاج قاسم گرفتم، سه 
سال قبل در مراسم دانش آموختگى افسران در دانشگاه 

امام حسین (ع) بود.
آن عکس، حاج قاســم را در موقعیتى نشان مى دهد که 
ایشــان درمقابل مقام معظم رهبرى، یک دستشان را به 
نشانه احترام نظامى، کنار ســر گرفته و دست دیگرشان 
را به نشانه ارادت و احترام قلبى، روى سینه گذاشته  اند. 
شاید این، خالف عرف و ادب نظامى بود اما نشان دهنده 
ادب و ارادت قلبى ویژه و تواضع خاص مالک اشتر نسبت 
بــه فرمانده کل قوا بــود. آن عکس، خیلى دیده شــد و 

دست به دست چرخید و مشهور شد.»

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک توســعه تعاون 
اظهار کرد: عملکرد حرفه اى 450 واحد بانک توســعه 
تعاون اعم از شعب و باجه ها به مثابه واحدهایى کارآمد، 
مســتلزم رعایت اصول بهره ورى و کارآمدى است و 
این واحدها با کاهش هزینه تمام شــده در فرایندها و 
مکانیزم هاى بانکدارى، فضا را براى عملیات توسعه اى 

فراهم مى کنند.
حجت ا... مهدیــان با اشــاره به لــزوم تحقق کامل

 برنامه ابالغى تســهیالت اشــتغال پایدار و روستایى 
در کلیه واحدهاى سراســر کشــور تأکید کــرد: کلیه
 همــکاران در همراهــى بــا ارکان اعتبــارى بانک 
شــرایطى را مهیا ســازند که پرونده هــاى مربوط به 

طرح هاى اشــتغالزایى با ســرعت و کیفیت مناسب، 
مراحل بررســى و تصویب را طى کننــد و طرح هاى

 واجد شــرایط براى ایجاد رونق اقتصــادى به مرحله 
اجرا درآیند.

وى تالش بــراى تجهیز مناســب منابــع را الزامى 
دانســت و افزود: منابع بانکى الزم اســت در مســیر 

مناســب به کار گرفته شــود و نســبت مصــارف به 
منابع باید  مطابق اســتاندارد نظام بانکى تنظیم شــود 
و در همین زمینــه بازاریابــى و جــذب پرونده هاى 
بزرگ اعتبــارى بــراى رشــد و شــکوفایى بانکى 
و کمک به واحدهاى تعاونى و تولیدى بسیار مهم تلقى 

مى شود.

در ایران بعد از انتشار رسمى خبر     رویداد 24|
شهادت سردار سلیمانى، ســه روز عزاى عمومى اعالم 
شد و رسانه ها از او با عنوان سپهبد یاد کردند، با این حال 
آنچنان که در قانون آمده در صورت شــهادت نیروى 

نظامى سپاه، آن فرد دو درجه ترفیع خواهد گرفت.
اگر در روز هاى آینده براى شــهید قاسم سلیمانى حکم 
ترفیع درجه سپهبدى صادر شــود، او نخستین سپهبد 
در سپاه پاســداران انقالب اســالمى خواهد بود و اگر 
درجه ترفیع او ارتشبدى شود، او نخستین ارتشبد تاریخ 

جمهورى اسالمى خواهد شد.
شهید قاسم ســلیمانى از 4 بهمن ســال 89 به درجه 
سرلشکرى رسید و حتى پیش از این براى مدت کوتاهى 
زمزه ارتقاى رتبه نظامى او به درجه سپهبدى به گوش 
مى رســید، با این حال به دلیل اینکه درجه فرمانده کل 
سپاه، سرلشــکر بود، غیرمنطقى بود که درجه فرمانده 

سپاه قدس سپهبد باشد.

از نظر اهمیت در ترتیب مدارج نظامى، مقام سرلشکرى 
جایگاهى میان درجات سرتیپى و سپهبدى است و این 
سه درجه در کنار درجه ارتشــبدى از جمله رتبه هایى 
هستند که فقط تعداد کمى از نظامیان به شرط داشتن 

شرایط الزم قادر به کسب آن مى شوند.
اگرچه در ســال هاى پیش از پیروزى انقالب اسالمى 
شمارى از فرماندهان نیرو هاى مسلح با درجه سپهبدى یا 
ارتشبدى مشغول خدمت بودند، اما در جمهورى اسالمى 
ایران درجه سرلشک رى تاکنون باالترین درجات نظامى 
است که از سوى فرماندهى کل قوا تنها به شمار معدودى 

از نظامیان در قید حیات اعطا شده است.
زندگى نظامى قاســم ســلیمانى از زمــان ورودش به 
سپاه پاســداران انقالب اسالمى در ســال هاى شروع 
جنگ تحمیلى آغاز و تا زمان شــهادتش ادامه داشت، 
او را مى توان تنها مقام نظامى ایران با معروفیتى جهانى 

تلقى کرد.

در اتفاقى عجیب، یکى از دســت انــدرکاران وزارت 
بهداشــت براى همســرش حکم صادر کرد تا بساط 
دورهمى خانوادگى شــان فراهم آید. رویدادى عجیب 
که البته در این وزارتخانه تکرارى اســت و نمونه قبلى 
آن در اوج بحران بنزینى و قطعى اینترنت ثبت و ضبط 
شده و تا کنون نشانه اى از عقوبتش براى مرتکب رؤیت 

نشده است.
دو سه هفته پیش نامه اى مورد توجه کاربران پرشمار 
شــبکه هاى اجتماعى و فعاالن فضــاى مجازى در 
کشورمان قرار گرفت که حکایت از انتصابى عجیب در 

زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 
داشت. اینکه پدر براى پسرش حکم صادر کند و تأکید 
داشته باشد شــناخت عمیقى پشت این حکم است! اما 
حاال مى بینیم مسیر براى صدور حکم هاى خانوادگى 

در این وزارتخانه بازتر از قبل شده است.
درباره حکمى ســخن مى گوییم که دکتر سیما سادات 
الرى، معاون فرهنگى و دانشــجویى وزارت بهداشت 
براى دکتر حسن زائرى لطف صادر کرده و نظر به سوابق 
علمى، فرهنگى و تجربیات ارزشمند او، سمت سرپرستى 
مدیریت حوزه فرهنگى معاونت فرهنگى و دانشجویى 

وزارت بهداشت را به وى واگذار و ابراز امیدوارى کرده 
که موفق و مؤید باشد.

حکمى به ظاهر ساده و بى اشــکال که در ادامه اش از 
زحمات مدیرکل قبلى تقدیر و تشــکر شده و حتى علم 
به این نکته کــه دکتر الرى یعنى امضــا کننده حکم 
تازه چند  ماه اســت که از یک دانشــگاه علوم پزشکى

 به وزارت بهداشت رفته و بر صندلى معاون وزیر تکیه 
زده هم،  اشــکالى متوجه آن نمى کنــد،  اال زمانى که 
بدانیم فرد دریافت کننده ســمت، همسر معاون وزیر 

است!

روزنامه «واشنگتن پست» نوشــت: نیرو هاى سایبرى 
ایران یکى از تواناترین و جسورترین ها در جهان هستند 
و بار ها شــرکت هاى نفتى و بانک ها را هدف قرار داده 
و حتى کوشیده اند کنترل ســد هایى در دوردست را به 

دست گیرند.
تحلیلگران و مقام هاى پیشین آمریکایى اعالم کرده اند 
که با عملیات روز  جمعه آمریکا این احتمال وجود دارد که 
شاهد واکنشى تند از سوى ایران باشیم. به گفته آنان، این 
احتمال وجود دارد که شــمارى حمله سایبرى از سوى 

ایران علیه زیرساخت هاى آمریکا روى دهد. 

«جیمز لوئیس»، متخصص مسائل ســایبرى، در این 
رابطه گفت: آنان در این زمینه توانایى هاى بسیارى دارند 
و نیازى نیست از کسى کمک یا اجازه بگیرند. ایران هر 

زمان که بخواهد مى تواند به چنین حمالتى دست بزند.
على صوفان، عضو پیشین پلیس فدرال آمریکا (FBI) در 
این رابطه گفت: ما همواره سیاست هایى در زمینه کنترل 
تنش ها با ایران داشتیم. اما اکنون چنین محدودیتى وجود 
ندارد و ایران با اقدام اخیر آمریــکا وارد عصرى جدید از 
پاسخ هاى بدون حد و مرز مى شود. این عصر جدید مملو 

از بى نظمى خواهد بود. 

ماجراى یک عکس خاص 

کارآمدى 450 واحد بانک توسعه تعاون مستلزم رعایت اصول بهره ورى است

«واشنگتن پست»: باید منتظر حمالت سایبرى بودروایت «لس آنجلس تایمز» از طرح ترور سردار سلیمانى

سردار سلیمانى، نخستین ارتشبد تاریخ جمهورى اسالمى خواهد شد؟

سیزدهمین عملیات هوایى انتقال قلب در کشور انجام 
شــد که در این عملیات قلب مردى 34 ساله که بر اثر 
تصادف دچار مرگ مغزى شده بود، به مردى 50 ساله 
و نیازمند پیوند قلب، در بیمارســتان امام خمینى (ره) 
تهران پیوند شد. در این زمینه دکتر مهدى شادنوش، 
رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمارى هاى وزارت 
بهداشت گفت: این سیزدهمین انتقال هوایى قلب بود 
که با موفقیت انجام شــد. در عین حال دانشگاه هاى 
علوم پزشکى مختلف در حال پیوســتن به این اقدام 
هســتند تا انتقال هوایى عضو در کشور نهادینه شود. 
تاکنون از استان هاى یزد، گیالن، بوشهر و تبریز انتقال 
هوایى عضو انجام شده است. از استان هاى دیگر هم 
خواســته ایم که مراقبت کنند تا حد امکان هیچ عضو 

مفید و قابل پیوندى به خاك سپرده نشود.
وى با بیان اینکه از هر فرد مرگ مغزى هشــت عضو 
قابل اهداست، گفت: عالوه بر این از یک بیمار مرگ 
مغزى مى توان 53 بافت و نسج نیز اهدا کرد. شادنوش 
با بیان اینکه در حال حاضر 25 هزار نفر در لیست انتظار 
پیوند عضو قرار دارند، گفت: متأسفانه روزانه بین هفت 

تا ده نفر به دلیل نبود عضو از بین مى روند. 

 وجود 25هزار نفر 
در لیست انتظار پیوند

آرزوى موفقیت معاون تازه از راه رسیده براى همسرش!

رئیس دبیرخانه شوراى ملى سالمندان کشور با بیان اینکه 
حدود 80 هزار ســالمند مجرد داریم کــه هیچگاه ازدواج 
نکرده اند، تصریح کرد: یکى از نگرانى هاى ما در بحث آینده  
پژوهشى پیامدهاى تغییرات جمعیتى براى 20 سال آینده 
افزایش میزان سالمندان مجرد است. در حال حاضر در هرم 
جمعیتى در سنین 30، 40 و 50 متأسفانه با افراد زیادى مواجه 
هستیم که در تجرد قطعى به ســر مى برند. برآورد آمارى 
ما از دو میلیون تا ســه میلیون نفر است و اکثر کارشناسان 
درخصوص تجرد قطعى جمعیت دو میلیون و 700 هزار نفر 
اتفاق نظر دارند. این افراد پس از پایان سن میانسالى زمانى 
که وارد سن سالمندى مى شــوند، اگر ازدواج نکرده باشند، 

قطعاً ما با یک موج سالمندان مجرد مواجه خواهیم شد.
حســام الدین عالمه ادامه داد: معتقدم ایــن جمعیت 80 
هــزار نفر ســالمند مجرد در 20 ســال آینده بــه بیش از 
دو میلیــون نفر ســالمند مجــرد خواهد رســید و تبعات 
بســیارى خواهد داشــت، چراکه این افراد نه فرزند دارند 
کــه از آنها در زمــان ســالمندى مراقبت کننــد و نه پدر 
و مادرى که از آنها حمایت کنند و مى تواند منجر به این شود 
که اگر این افراد ســالمند مجرد توان مالى نداشته باشند به 

مراکز شبانه روزى نگهدارى سالمندان سرازیر شوند. 80 هزار سالمند 
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گردآورى فرهنگنامه بزرگ 
شهروندى 

معـاون اجتماعـى و مشـارکت هـاى مردمى سـازمان 
فرهنگـى، اجتماعى و ورزشـى شـهردارى اصفهـان از 
گردآورى فرهنگنامه بزرگ شـهروندى در قالب ده جلد 
با 12 عنوان ویـژه فرهیختگان، شـهروندان، هنرمندان 
و اصحاب رسـانه خبر داد. مرتضى رشیدى با بیان اینکه 
در این فرهنگنامه توصیه ها و نکات کارشناسى شده به 
شهروندان تأکید شده اسـت، تصریح کرد: تمام قوانین و 
هرآنچه شـهروندان باید از قوانین شـهرى و شهروندى 
نیاز داشته باشند در این فرهنگنامه گردآورى شده است 
و مجموعه کاملى در پاسخ به نیاز شهروندان خواهد بود. 

پیام تسلیت مدیر مخابرات
مدیرمخابرات منطقه اصفهان در پیامى، شهادت سردار 
قاسم سـلیمانى را تسـلیت گفت. مهدى حیدرى زاده در 
پیام خود آورده است: در میان مؤمنان مردانى هستند که 
بر سر عهدى که با خدا بستند صادقانه ایستاده اند؛ بعضى 
پیمان خود را به آخـر بردند و بعضى دیگـر در انتظارند و 
هرگز تغییر و تبدیلى در عهد و پیمان خود ندادند. این مبارز 
عاشق و مجاهد خستگى ناپذیر، عمرى را در راه اعتالى 
اسـالم عزیز گذراند و خداوند مهربان نیز مزد تالشش را 

شهادت قرار داد.

جمع آورى 
3 رشته انشعاب آب غیرمجاز 

با اطالع رسـانی مردمی و تالش مروجین اکیپ حوادث 
و تعمیرات، سه رشته انشـعاب آب غیر مجاز  2/1 اینچ با 
کاربري  غیر مسکونی در شهر گلدشت که به صورت سه 
راهی و مسـتقیم به انشعاب و شـبکه آب وصل شده بود 
کشف و با هماهنگی نیروي انتظامی نسبت به قطع و جمع 
آوري آنها اقدام و متخلفین براى بررسی خسارات و تعیین 
جریمه برداشت غیرمجاز  برابر مقررات شرکت به حراست 

و امور مشترکین آبفا استان معرفی شدند.

تور رایگان گردشگرى 
مسجد جامع عتیق

به مناسبت هشتادوهشتمین سالگرد ثبت ملى و هشتمین 
سـالگرد ثبت جهانى مسـجد جامـع عتیق اصفهـان در 
فهرست میراث، امروز 15 دى ماه تور رایگان گردشگرى 
و معرفى این بنا که موزه اى از معمارى دوره هاى مختلف 
تاریخى ایران است، برگزار خواهد شد. عالقه مندان براى 
شرکت در تور رایگان گردشـگرى معرفى مسجد جامع 
عتیق اصفهان، مى توانند رأس ساعت 14 به این مسجد 

تاریخى مراجعه کنند.

رصد اشتغال 
در آموزشگاه هاى آزاد 

مدیرکل آمـوزش فنى و حرفه اى اسـتان اصفهان گفت: 
نظارت بر عملکرد آموزشگاه هاى آزاد اهمیت باالیى دارد 
و بر این اساس، سامانه رصد اشتغال در آموزشگاه هاى آزاد 
استان فعال است. آرش اخوان افزود: این سامانه با همکارى 
اداره کل آموزش و پرورش، آموزش عالى و شـرکت هاى 
دانش بنیان دایر شـده اسـت و در قالب آن میزان اشتغال 

مهارت آموزان فنى و حرفه اى بررسى مى شود.

رصد روزانه قیمت 22 قلم 
کاالى اساسى

مدیر بازرسـى و نظـارت اصناف اسـتان اصفهـان گفت: 
گشت هاى بازرسى عالوه بر نظارت مستمر،  روزانه قیمت 
22 قلـم کاالى اساسـى را دراین منطقه رصد و بررسـى 
مى کنند. جـواد محمدى فشـارکى افزود: بازرسـى هاى 
میدانى از مرکزهاى عرضه کاال پس از اجراى طرح اصالح 
قیمت بنزین در راستاى کنترل قیمت ها تشدید شد و این 
روند تا ایام نوروز ادامه پیدا خواهد کرد. وى با اشاره به اینکه 
تیم هاى بازرسـى از سـاعت 8 تا 22 بر فعالیت واحدهاى 
صنفى این استان نظارت مى کنند بیان کرد: رصد مستمر و 
روزانه قیمت کاالى اساسى و ضرورى شامل نان، گوشت 
سفید و قرمز، میوه، سبزى و صیفى، حبوبات، برنج و تخم 

مرغ توسط تیم هاى بازرسى انجام مى شود.

خبر

یازدهمین نمایشگاه بین المللى آسانسور، پله برقى، صنایع 
و تجهیزات وابســته به مدت چهار روز در محل برگزارى 
نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان واقع در پل 
شهرستان برپا خواهد شد. این نمایشگاه که طى روزهاى 
هفدهم تا بیستم دى ماه 1398 برگزار مى شود، میزبان 43 
شرکت از اســتان هاى تهران، اصفهان، آذربایجان شرقى، 

خراسان رضوى و شیراز خواهد بود.
نمایشــگاه آسانســور و پله برقــى اصفهــان در بیش از 
4000 مترمربع فضاى نمایشــگاهى برگزار خواهد شــد 
و تولیدکنندگان در هــاى تمام اتوماتیــک، کابین و تابلو 
فرمان هاى آسانســور در کنار فعاالن حوزه پله برقى در آن 

حضور مى یابند. به کارگیرى و استفاده از آسانسورهاى نسل 
جدید داراى استانداردهاى بین المللى، آشنایى تولیدکنندگان 
داخلى با نوین ترین تکنولوژى هاى روز این صنعت، درگیر 
کردن دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتى با صنعت تولید آسانسور 
و پله برقى، توجه به تولید و اســتفاده از آسانســورها و پله 
برقى هاى با مصرف حداقل انرژى و توجه به تولید داخلى، 
برخى دیگر از اهداف برگزارى یازدهمین نمایشگاه بین المللى 
آسانسور، پله برقى، صنایع و تجهیزات وابسته به شمار مى رود. 
عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه مى توانند از ساعت 15 
تا 21 روزهاى 17 تا 20 دى ماه به محل برپایى نمایشگاه هاى 

بین المللى استان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

رئیس واحد تروپروسس فوالد مبارکه از طراحى و تولید ورق 
هاى ویژه خطوط انتقال آب خلیج فارس (گرید API X65) در 
این شرکت خبر داد. علیرضا مولوى زاده در تشریح انگیزه فوالد 
مبارکه از تولید این محصول خاص گفت: در پى درخواست 
صنایع لوله سازى درخصوص تولید گریدAPI X65، طراحى 
و تولید آن مطابق اســتاندارد مربوطه (API 5L-PSL2) در 
دستور کار واحد متالورژى و روش هاى تولید و سایر بخش هاى 
مرتبط شرکت قرار گرفت. وى با اشاره به اینکه کالف فوالدى 
مذکور با ابعاد درخواستى مشترى 1500*15 میلیمتر تولید 
شده و داراى حداقل استحکام تســلیم ksi 65 معادل 450 
مگاپاسکال و حداقل اســتحکام کششى 535 مگاپاسکال 

است، گفت: ویژگى این گرید استحکام باال و در نتیجه امکان 
کاهش ضخامت ورق مصرفى اســت. در همین خصوص 
حسن شرافت، کارشناس تروپروسس نیز افزود: پس از تعیین 
آنالیز مناسب، ســایر پارامترهاى تولیدى مشتمل بر اعمال 
دستورالعمل نورد APIM به منظور حصول خواص مکانیکى 
موردنظر استاندارد مربوطه مشخص شد و با در نظر گرفتن 
آنالیز و پارامترهاى طراحى مناسب، در ابعاد مورد درخواست 
 API X65 مشترى با موفقیت تولید شد.  وى اظهار کرد: گرید
تولیدشــده در فوالدمبارکه، آزمون هاى آزمایشگاهى را با 
موفقیت پشت سر گذاشت و در نهایت در کارخانه لوله سازى 

به لوله هاى موردنظر تبدیل شد.

طراحى و تولید ورق هاى ویژه 
خطوط انتقال آب خلیج فارس

اصفهان، میزبان یازدهمین 
نمایشگاه آسانسور و پله برقى

براى نخستین بار، پرواز اصفهان–مسقط–اصفهان 
از دیروز شــنبه در فرودگاه بین المللى شهید بهشتى 

اصفهان برقرار شد.
مدیر کل فرودگاه هاى استان اصفهان گفت: این پرواز 
با 160 مسافر از طریق شــرکت هواپیمایى تابان به 
منظور توسعه گردشگرى و حضور فعاالن اقتصادى 
دو کشور ایران- عمان شنبه هاى هر هفته براى اولین 
بار در فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان انجام 

مى شود.
حسن امجدى با اشاره به برقرارى هفت پرواز خارجى در 
این فرودگاه گفت: استانبول، دبى، دوحه، نجف، کویت، 

بغداد و مسقط مسیر هاى خارجى فرودگاه بین المللى 
شهید بهشتى هستند.

مسئول تور پروازى اصفهان به مسقط با اشاره به اینکه 
پیش از این اصفهانى ها براى سفر به عمان مجبور بودند 
به تهران یا شیراز سفر کنند گفت: شرکت سیاحتى-

گردشگرى بعثت اصفهان متولى برقرارى این پرواز در 
استان است و مردم مى توانند از طریق دفاتر هواپیمایى 

براى دریافت بلیت پرواز مقسط اقدام کنند.
مصطفى فنایى افــزود: براى رفاه حال شــهروندان 
اصفهانى قیمت پروازى این سفر از تهران و شیراز پایین 

تر در نظر گرفته شده است.

معاون توانبخشى بهزیستى اســتان اصفهان گفت: 
2337 خانوار داراى دو معلول در استان تحت پوشش 
بهزیستى هستند، همچنین نسبت جنسیتى معلوالن 
در اســتان شــامل 37 درصد از زنان و 63 درصد از 

مردان است.
سیدمســعود حسینى نســب در گفتگو با «ایمنا»، با 
بیان اینکه اســتان اصفهان داراى 108 هزار معلول 
است، اظهار کرد: از این تعداد 29 هزار معلول جسمى 
حرکتى، 24 هــزار معلول ذهنى، 12 هــزار معلول 
اعصــاب و روان، 13 هزار معلول شــنوایى، 7000 

معلول بینایى و 21 هزار ســالمند در اســتان تحت 
پوشش بهزیستى هستند که مجموع این افراد حدود 

108 هزار نفر است.
 معاون توانبخشى بهزیستى استان اصفهان با اشاره 
به اینکه آمار معلوالن شهر اصفهان 26هزار نفر است، 
تصریح کرد: یارانه معلوالن ضایعات نخاعى، در آبان 
ماه امسال به 554 هزار تومان رسید که افزایش 2/5 
برابرى داشــته و یارانه مراکز شبانه روزى بهزیستى 
هم از 770 هزار تومان بــه 920 هزار تومان افزایش

 یافت.

شهردار اصفهان با اشاره به تجمع عظیم دیروز در میدان 
امام(ره) اصفهان براى گرامیداشت و عزادارى شهادت 
سردار قاسم ســلیمانى گفت: شهردارى اصفهان از روز 
جمعه همه اقدامات الزم را براى هر چــه بهتر برگزار 
شــدن این مراســم انجام داد و همــه امکاناتى که در 
میدان امــام (ره) الزم بود با حضور شــهردارى فراهم

 شد. 
قدرت ا... نوروزى ضمن تسلیت شهادت سردار بزرگ 
ایران حاج قاسم سلیمانى به همه شهروندان اصفهانى 
و هموطنان، اظهار کرد: حاج قاســم و همراهانش در 
یک عملیات تروریســتى و با شــیوه ناجوانمردانه، به 
شهادت رسیدند. این اقدام آمریکایى ها عالوه بر نقض 

مقررات بین المللى نادیده انگاشــتن آشکار حقوق بشر
 بود. 

شهردار اصفهان تصریح کرد: این عمل وقیحانه، مردم 
کشورهاى مسلمان به ویژه ایران و عراق را عزادار کرده 
است، به همین علت  با اعالم سه روز عزاى عمومى در 
کشور، پرچم هاى عزادارى در کنار پرچم هاى سه رنگ 
جمهورى اسالمى ایران در مکان هاى مناسب و مختلف 

شهر نصب شده است.    
وى افزود: همچنین پرچم هاى بزرگ شهر اصفهان هم 
به نشانه احترام به این شهید، سیاه پوش شدند و به نشانه 
عزاى عمومى، پرچم کشورمان در شهر اصفهان به حالت 

نیمه افراشته در آمد.  

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
استان اصفهان به یک رادار هواشناسى براى پیش بینى 

مدل هاى آلودگى هوا نیاز مبرم دارد.
منصور شیشــه فروش با بیان اینکه نوسانات اقلیمى 
بسیارى را در این هفته در اصفهان شاهد بودیم، اظهار 
کرد: با توجه به نوســانات اقلیمــى در طول یک روز 
هواشناسى دو بار هوا را اعالم مى کند چرا که هوا در 

این شرایط نوسان دارد.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با بیان 

این که تا آخر دى ماه شاهد نوسانات اقلیمى در اصفهان 
هستیم و در این راســتا در مدیریت بحران جلسات 
متعددى را برگزار کرده ایم، افزود: جلساتى را با رئیس 
شرکت پخش فرآورده هاى نفتى، مدیرعامل شرکت 
گاز، مدیرعامل پاالیشــگاه و مدیرکل استاندارد در 
راســتاى اســتاندارد کردن موتورخانه هاى ادارات، 
اطمینان از تأمین مســتمر گاز در صنایع و نیروگاه ها 
و اطمینان از توزیع بنزین یورو4 در جایگاه ها برگزار 

کردیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: 
عالوه بر برنامه هاى مسجد محور، به یاد آخرین 
تالوت هاى سردار شهید حاج قاسم سلیمانى در 
روزهاى آینده محفل قرآنى با عنوان «شــبى با 

قرآن و شهیدان» برگزار خواهد شد.
حجت االسالم محمدحســین بلک درخصوص 
اقدامات طرح ریزى شده براى بزرگداشت شهادت 
سردار شهید قاسم ســلیمانى در اصفهان اظهار 
کرد: در اولین ساعات که خبر شهادت سردار قاسم 
سلیمانى در کل کشور منتشر شد، هماهنگى هاى 
الزم با بقاع و اماکن متبرکه انجام شد و به دلیل 
آنکه به طور طبیعى در آخر هفته این مراکز مورد 
استقبال مردمى است، ویژه برنامه هایى با حضور 
گسترده مردم در امامزاده ها برگزار شد.  وى با بیان 
اینکه ادامه برنامه ها در جهت تقویت روحیه جهاد 
و رهروى از آن شــهید انجام خواهد شد، افزود: 
تماس هاى تلفنى و بازدیدهایى که از مراسم هاى 
برگزار شده داشتیم حاکى از شور مردمى در این 
مراکز بود و همچنان این شور در مساجد با اهتمام 
ائمه جماعات و تأکید اوقاف بر اجراى برنامه هاى 

مناسب تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

اداره کل هواشناســى اصفهان با صدور اطالعیه اى
درباره کاهش محسوس دما اعالم کرد: دماى هوا در 
بیشتر مناطق اســتان از اواخر روز یک شنبه پانزدهم 
دى (امروز)، 4 تا 8 درجه ســانتیگراد کاهش خواهد 
یافت که تا اوایل روز چهارشــنبه هجدهم دى ادامه

 دارد.
هواشناســى اصفهان هشــدار داده اثر این مخاطره، 
یخبندان است و اقدام هاى پیشگیرانه براى مدیریت 

حامل هــاى انــرژى و کنتــرل دمــاى گلخانه ها، 
مرغدارى هــا و محصــوالت کشــاورزى ضرورى

 است.
در همین حال فاطمه زهرا سیدان، کارشناس پیش بینى 
اداره کل هواشناسى اصفهان هم با بیان اینکه کاهش 
دما تا پایان هفته در اســتان باقى مى مانــد، افزود: 
پیش بینى مى شــود از اواخر هفته، سامانه ناپایدارى 

وارد استان اصفهان شود.

مدیرعامل شرکت گاز اصفهان گفت: پیک مصرف گاز 
در این استان با سرد شدن هوا در اوایل دى امسال به 
رکورد 73 میلیون متر مکعب در هر روز رسید که نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته 13 درصد افزایش یافت.
سید مصطفى علوى در گفتگو با «ایرنا» افزود: با وجود 
افزایش مصرف در این استان، مشکلى از نظر توزیع و 
فشار گاز نداشتیم. وى با تأکید بر اینکه اولویت نخست 
براى شرکت گاز در ماه هاى ســرد سال، مشترکان 

خانگى هستند، خاطرنشان کرد: صرفه جویى 15 تا 20 
درصدى در مصرف گاز روزانه در استان به گازرسانى 
مستمر به نیروگاه ها و واحدهاى صنعتى و تولیدى و 
همچنین مناطق شمال کشور، کمک بزرگى مى کند.

علوى با بیان اینکه در هر سال 21 میلیارد متر مکعب 
گاز طبیعى در استان اصفهان مصرف مى شود، اظهار 
کرد : متوسط مصرف گاز روزانه در این خطه 57 میلیون 

متر مکعب است.

معاون شهرسازى و معمارى شهردار اصفهان با بیان 
اینکه در شــهر اصفهان 2300 هکتار بافت فرسوده 
وجود دارد که 500 هکتار آن بافت تاریخى اســت، 
گفت: 400 هزار نفر از جمعیت دو میلیون نفرى شهر 
اصفهان در بافت هاى فرسوده سکونت دارند که 12 

درصد جمعیت شهر را شامل مى شود.
سیداحمد حسینى نیا اظهار کرد: به نظر مى رسد دوران 
تصمیم گیرى «از باال به پایین» سرآمده و نیاز داریم به 

سمت برنامه ریزى از «پایین به باال» حرکت کنیم؛ این 
تفکر که براساس مشارکت، نقش پذیرى و حضور فعال 

جامعه مباحث را دنبال کنیم باید استمرار داشته باشد.
معاون شهرسازى و  معمارى شهردار اصفهان تأکید 
کرد: بایــد بتوانیم ارتباط منطقى بیــن حرفه مندان، 
دانشگاهیان، مدیران برنامه ریزى و اجرایى به وجود 
آوریم و در حوزه توانمندسازى بررسى هاى دقیق ترى 

داشته باشیم.

برقرارى پرواز اصفهان– مسقط 

2300 خانوار اصفهانى داراى 2 معلول هستند

شهر به احترام سردار سیاه پوش است

رادار هواشناسى 
نیاز ضرورى استان اصفهان است

برگزارى محفل قرآنى 
به یاد سردار سلیمانى

دماى هواى اصفهان تا 8 درجه کاهش مى  یابد

پیک مصرف گاز در اصفهان 13 درصد
 افزایش یافت

12درصد جمعیت شهر در بافت فرسوده 
زندگى مى کنند

در کرمان به دنیا آمده بود و در بغداد شــهیدش کردند اما 
انگار پدر اصفهانى ها بود کــه اینطور دیروز و امروز برایش 
عزادارى مى کنند، میعادگاه میدان بزرگ امام است، اصال 
انگار گنجایش این غم اصفهانى ها را به غیر از وسعت میدان 

امام، هیچ کجا تحمل نمى کند.
روز جمعه گلستان شهدا، کنار مزار هم رزمان شهیدش احمد 
کاظمى و حسین خرازى بسیارى آمدند و اشک ریختند اما 
خالى نشدند، اصًال گنجایش این غم اصفهانى ها را به غیر از 

وسعت میدان امام(ره)، هیچ کجا تحمل نمى کند.
ساعت از 14 گذشته و فوج فوج از اقشار مردمى که با این 
حضورها بیگانه نیستند وارد میدان امام(ره) مى شوند، هوا 
هم بارانى است و هم سرماى زمستانى، اما جنس این غم از 

همان جنسى است که فرمود «لن تبرد ابداً».
درهاى مترو در ایســتگاه میــدان امام حســین(ع) باید 
مدت بیشــترى باز بمانند تا بتواند خیل عظیم عاشــقان 
اصفهانى هایى که براى عرض ارادت به ســردار رشــید 
اســالم خود را به میدان امام(ره) مى رســاند، تخلیه کند. 
ایستگاه آنقدر شلوغ هست که پله هاى برقى پس جمعیت 
برنمى آید و مردم مشــتاق خود را از طریق پله ها خود را به 
باال مى رسانند؛ آن چنان اشتیاق جمعیت براى رساندن خود 
باالست که پله ها را چند تا یکى مى گذارند تا خود را به میدان 

امام(ره) برسانند.

انگار نه انگار که هواى اصفهان بارانى و سرد است، مرد و 
زن؛ کودك و بزرگ؛ پیر و جوان خود را به میدان امام(ره) 
رســانده اند. حاج قاسم ســلیمانى را همه دوست داشتند، 
ورزشــکاران بیشتر؛ ورزشــکاران اصفهانى هم خود را به 

میدان رسانده اند.
به گزارش فارس، جلسه با قرائت قرآن و سرود آغاز شد؛ به 
رسم میزبانى رزم نوازان سپاه صاحب الزمان سرود جمهورى 
اســالمى را اجرا کردند و در ادامه نیز مرثیه عزا نواختند تا 
چشم هاى مردم همانند آسمان اصفهان بارانى شود. زنان 
حضور پرشورترى دارند، از روى ظاهر هم نمى توان قضاوت 
کرد همه و با هر سلیقه اى آمده اند تا با تمامى آزادگان دنیا 

نداى مرگ بر آمریکا سر دهند.
خون جوانان انقالبى منطقه به جوش آمده است
دستیار و مشاور ارشد فرمانده معظم کل قوا  دیروز در اجتماع 
بزرگ مردم اصفهان در سوگ ســردار دلها گفت: هزاران 
جوان انقالبى در منطقه این مسیر نورانى را ادامه خواهند داد 
و با شهادت مظلومانه این عزیزان هزار  چشمه نور در حیات 
امت اسالمى از لبنان  تا  یمن  و از سواحل دریاى مدیترانه 

تا خزر جوشیده است.
به گزارش خبرگزارى صداوســیما، ســردار سرلشــکر 
سیدیحیى رحیم صفوى افزود: امروز خون جوانان انقالبى 
منطقه به جوش آمده و آماده گرفتن انتقام  هستند و ملت ها 

عزم جدى براى خروج امریکا از منطقه دارند.
وى گفت:امروز مردم  اصفهان در این هواى بارانى  براى 
تجدید میثاق با سردار شهید حاج قاسم سلیمانى به میدان 
آمدند تا  از مسیر مقاومت  و جهاد امنیت و دفاع از کشور دفاع 
کنند و  این تجمع عظیم و حماسى فراموش نخواهد شد. 
ســردار رحیم صفوى اضافه کرد: امروز طوفان خشم شما 
نسبت به استکبار جهانى نمایان است و زنگ هاى خطر را 
براى رییس جمهور تروریست امریکا به صدا درآورده است.

دستیار و مشاور ارشد فرمانده معظم کل قوا   افزود: سردار 
سلیمانى  دوست شهید خرازى  و کاظمى بود و سالى یک 
بار براى زیارت قبور این دوشــهید به اصفهان مى آمد و بر 

مزارشان اشک مى ریخت.
سردار رحیم صفوى  افزود: سردار ســلیمانى، فرماندهى 
نیروى قدس را از سال76 تا شــهادت در اوضاع پرآشوب 
منطقه بر  عهده داشــت و امنیت را به کشور آورد و نقش 

تعیین کننده اى در اجرا کردن تدابیر رهبرى داشت.
دستیار و مشاور ارشد فرمانده معظم کل قوا افزود: داعش 
حتى براى ایران  هم خلیفه خراسان تعیین کرده بودند اما 
حاج قاسم و شهداى مدافع حرم منطقه نقشه هاى آنها را 

خنثى کردند.

خروش اصفهان در فراق سردار دل ها

آسمان هم شده با گریه خود
 نوحه گرت...
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پردیس احمدیه، بازیگر جوان سینماست که امسال 
با فیلم «مجبوریم» در جشنواره فیلم فجر حضور 
دارد. مجبوریم پنجمین ســاخته ســینمایى رضا 
درمیشیان است که سال 97 مقابل دوربین رفت و 
پردیس احمدیه با نقشى متفاوت در این فیلم راهى 

سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر شد.
احمدیه بازیگرى را از ســال 85 بــا فیلم «مقلد 
شــیطان» آغاز کرد و بعد از آن به عنوان یکى از 
بازیگران جوان ســینما، تلویزیون و تئاتر شناخته 

شد.
بازى در فیلم «مجبوریم» براى پردیس احمدیه 
تجربه اى موفق بود و این بازیگــر جوان درباره 
نقشــش در این فیلم گفت: فیلمى که خودم بى 
طاقتم براى دیدنش روى پرده... «مجبوریمِ» رضا 

درمیشیاِن درجه یک...
پردیس احمدیه در فیلم «مجبوریم» با بازیگران 
زیادى از جمله ژاله علو، فاطمــه معتمدآریا، نگار 
جواهریان، پارسا پیروزفر، بهمن فرمان آرا، مجتبى 
پیرزاده، بابک کریمى، همایون ارشادى، پریوش 
نظریه، رضا بهبودى، احمد حامد و... همبازى بود.

جدیدترین کار سینمایى پردیس احمدیه مربوط به 
بازى او در فیلم «المینور» به کارگردانى داریوش 
مهرجویى اســت که محصول ســال 98 است و 
تجربه اى دیگر براى کارگردان «سنتورى» است. 
پردیس احمدیه در ساخته جدید داریوش مهرجویى 

در نقشى اصلى مقابل دوربین رفت و تصویر منتشر 
شــده از او در فیلم «المینور» یادآور نقش بهرام 

رادان در فیلم «سنتورى» است.
پردیس احمدیه در فیلــم «المینور» با بازیگرانى 
چون على نصیریان، سیامک انصارى، بیتا فرهى، 
على مصفا، مهرداد صدیقیان، بهناز جعفرى، کاوه 
آفاق، امرا... صابرى، رضا داودنژاد و فریماه فرجامى 

همبازى بود.
یکى دیگر از فیلم هاى پردیس احمدیه در سینما 
مربوط به بازى او در فیلم «سرکوب» به کارگردانى 
رضا گوران است که سال 97 ساخته شد و مردادماه 
امسال در ســینماهاى کشــور به نمایش درآمد. 
بازیگرانى چون باران کوثرى، سارا بهرامى، الهام 
کردا، پردیس احمدیه، رؤیا افشار و جمشید هاشم 

پور در فیلم «سرکوب» به ایفاى نقش پرداختند.
«خفه گى» به کارگردانــى فریدون جیرانى یکى 
دیگر از تجربه هاى ســینمایى پردیس احمدیه 
است که سال 95 ساخته شد. پردیس احمدیه در 
فیلم «خفه گى» ایفاگر نقش «نسیم سازگار» بود و 
با نقش زنى که به ظاهر داراى مشکل روانى است 

تجربه اى جدید در دنیاى بازیگرى کسب کرد.
پردیس احمدیه در فیلم «خفه گى» با بازیگرانى 
چــون نویــد محمــدزاده، الناز شاکردوســت، 
غالمحسین لطفى، احســان امانى، اسدا... یکتا، 

ماهایا پطروسیان و پوالد کیمیایى همبازى بود.

«الك قرمز» فیلمى به کارگردانى ســیدجمال 
سیدحاتمى است که سال 94 ساخته شد و پردیس 
احمدیه در نقــش «اکرم» در ایــن فیلم خوش 
درخشید و در نوزدهمین جشن سینماى ایران نامزد 

دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن شد.
«الك قرمــز» تجربه اى موفق بــراى پردیس 
احمدیه بود و در این فیلم با بازیگرانى چون پانته 
آ پناهى ها، بهنام تشکر، مسعود کرامتى و رسول 

نقوى همبازى بود.
«خانه دختر» به کارگردانى شــهرام شاه حسینى 
یکى دیگر از فیلم هایى است که پردیس احمدیه 

در آن به ایفاى نقش پرداخته است.
او در ایــن فیلــم ایفاگر نقش «ســتاره» خواهر 
«ســمیرا» با بازى رعنا آزادى ور است که سال 
93 در ایــن فیلم بــه ایفاى نقــش پرداخت و با 
بازیگرانى چون حامد بهداد، پگاه آهنگرانى، باران 
کوثرى، رعنا آزادى، بابک کریمى، بهناز جعفرى، 
محمدرضا هدایتى، نسیم ادبى، امیر على نبویان، 
نادر فالح، مانى شــاه حســنى و رؤیا تیموریان 

همبازى بود.
«دلم مى خواد» بــه کارگردانى بهمن فرمان آرا، 
کالس هنرپیشــگى ســاخته علیرضا داودنژاد، 
شکســته به کارگردانى حجت قاســم زاده اصل 
و «مقلد شیطان» ساخته افشــین صادقى دیگر 

فیلم هاى پردیس احمدیه در سینما هستند.

پردیس احمدیه با چه سابقه اى 
پا به جشنواره فجر مى گذارد

فیلم ســینمایى «جهان با من برقص» تازه ترین ساخته سروش صحت چهارشنبه 
هفته گذشته اکران خود را در سینماهاى کشــور آغاز کرد و تنها در دو روز ابتدایى 

توانست به فروش خوب 420 میلیون تومانى دست پیدا کند.
این فیلم سینمایى براى نخستین بار در سى و هفتمین جشنواره جهانى فیلم فجر 
اکران شد و در همان زمان توانست با نقد مثبت و تمجید بسیارى از اهالى رسانه و 
خبرنگاران روبه رو شود، عالوه بر آن «جهان با من برقص» در اختتامیه این جشنواره 

هم مورد نظر داوران قرار گرفت.
«جهان با من برقص» در اختتامیه سى و هفتمین جشنواره جهانى فیلم فجر توانست 
دیپلم افتخار بهترین بازیگر مرد را براى على مصفا به همراه داشته باشد، همچنین 
این فیلم تندیس ســیمرغ ســیمین بهترین کارگردانى را براى سروش صحت به 

همراه آورد.
در خالصه داستان این فیلم سینمایى آمده است: «دوستان جهانگیر براى آخرین تولد 
او دور هم جمع شده اند. این موقعیت موجب مى شود آنها درباره زندگى و خودشان 
فکر کنند.»  «جهان» به زودى مى میرد و رفقایش براى آخرین جشن تولدش دور 
هم جمع مى شوند. دوستان یکى یکى از راه مى رسند اما کسى کارى به جهان ندارد 
و هر کدام چنان مشغول مسائل خودشان هستند که انگار مرگى انتظار دوستشان را 
نمى کشد و «جهان» تنهایى هایش را با گاوش قسمت مى کند، گاوى که همچون 

گاو «مش حسن» در فیلم مهرجویى شمایل سینمایى ماندگارى مى یابد.
«جهان با من برقص» نخستین تجربه سروش صحت در کارگردانى سینما است 
و او تاکنون در بیش از 40 اثر ســینمایى و تلویزیونى به ایفــاى نقش پرداخته و در 
عرصه کارگردانى تلویزیون نیز آثارى همچون «ساختمان پزشکان»، «چارخونه»، 

«لیسانسه ها»، «پژمان»، «شمعدونى» و «بازى» را در کارنامه خود مى بیند.
جواد عزتى، على مصفا، پژمان جمشیدى، هانیه توسلى، سیاوش چراغى پور، کاظم 
سیاحى، مهراب قاسم خانى، رامین صدیقى، بهار کاتوزى، پاوان افسر، شیوا بلوچى، 
مهیار پوربابایى از جمله بازیگرانى هستند که در اولین فیلم سروش صحت به ایفاى 

نقش پرداخته اند.

فیلم سروش صحت خوب شروع کرد

«جهان با من برقص» 
در 2 روز 400 میلیونى شد

سیروس مقدم ضمن مرور خاطراتى از جلسات خود با سردار حاج قاسم سلیمانى در 
زمان ساخت «پایتخت5» تأکید کرد شهادت سردار سلیمانى موجب وحدت بیشتر 

ایرانیان خواهد شد.
کارگردان سریال «پایتخت» که در فصل پنجم این سریال به قصه هایى از سوریه 
و همچنین مبارزه با داعش پرداخته بود در گفتگویى به خاطراتى از جلسات خود با 
سردار حاج قاسم سلیمانى براى ساخت فصل پنجم «پایتخت» اشاره و بیان کرد: 
وقتى ما خواستیم «پایتخت 5» را شروع کنیم قرار مالقاتى از طرف مؤسسه «اوج» 
ترتیب داده شد و من توانستم سردار ســلیمانى را زیارت کنم. او در نهایت سادگى، 
عطوفت و تأثیرگذارى صحبت هایى مثبت و ســازنده درباره «پایتخت» بیان کرد؛ 
صحبت هایى براى مراحل مختلف فیلمنامه و ساخت سریال که این صحبت ها جزو 

لحظات فراموش نشدنى زندگى من بود.
مقدم درباره شنیدن خبر شهادت سردار سلیمانى و حسى که در آن لحظه پیدا کرده 
است، اظهار کرد: ما شب این اتفاق تا دیروقت در حال کار بودیم و دیرتر از خواب بیدار 
شدیم و اولین خبرى که روز جمعه از اخبار شنیدم همین بود و واقعیت این است که 
شوکه شدم. در سریال امام على (ع) زمانى که خبر شهادت مالک اشتر را مى دهند 
در دیالوگى پاســخ مى دهند که «با مرگ مالک باورم مى شود که مرگ هم وجود 
دارد»، خبر شهادت سردار ســلیمانى هم براى من همینقدر باورنکردنى، نابهنگام 
و متأثرکننده بود. تأثیر خیلى عجیب و غریبى در ما گذاشــت و هنوز نمى توان این 

خبر را باور کرد.

خاطره اى از «پایتخت5» 
و جلسه با سردار سلیمانى

جالل مقامى، دوبلور پیشکسوت ایران که با برنامه «دیدنیها» در خاطره جمعى 
ایرانیان مانده است این روزها به علت کهولت سن به لحاظ صوتى کمى تحلیل 

رفته ولى همچنان حافظه اى قوى و مملو از خاطرات تلخ و شیرین دارد.
جالل مقامى که به عنوان مدیر دوبالژ در ســریال ماندگار «پدرساالر» اکبر 
خواجویى فعالیت داشت روى آنتن شبکه نســیم به روایت درباره اختالف با 

محمدعلى کشاورز در این سریال پرداخت.
مقامى گفت: محمدعلى کشــاورز خیلى ایرج دوســتدار را دوست داشت و 
مدام به من مى گفــت او را بگذار که به جایم حرف بزنــد ولى من گفتم این 

«میرزا اسدا...» اهل حافظ خوانى و ادبیات 
است و نمى شود از صداى دوستدار 

استفاده کرد. جالل مقامى ادامه 
داد: صداى کاراکتر کشــاورز با 
صداى دوستدار جور  درنمى آمد 
و این شد که احمد رسول زاده 
به جایش حرف زد و خیلى خوب 
هم لحن «میرزااسدا...» را خلق 

و تبیین کرد.

حدود دو ماه به پخــش فصل دوم برنامه «عصر جدید» مانده اســت؛ 
عالقه مندان به شرکت در مسابقه «عصر جدید» با ارسال ویدیویى یک 
دقیقه اى از استعدادشان و گذراندن مراحلى همچون راستى آزمایى در 
این مسابقه شرکت مى کنند. این روزها عوامل در حال بررسى ویدیوها و 

راستى آزمایى شرکت کنندگان هستند.
طبق گفته عوامل قرار است تغییراتى را در فصل دوم شاهد باشیم. باید 
دید که در آســتانه پخش چه تغییراتى را در فصــل دوم «عصر جدید» 

شــاهد خواهیم بود. این روز ها در پیش  تولید «عصر جدید»، ثبت نام از 
استعداد هاى مختلف در زمینه هاى ســرگرمى، هنرى و ورزشى انجام 
 asrejadid.ir مى شود و مخاطبان عالقه مند مى توانند به ســایت

مراجعه کنند و فیلم هاى خود را بفرستند.
یکى از ارکان مهم مسابقه «عصر جدید» داوران آن هستند. گمانه زنى ها 
در مورد تغییر داوران عصر جدید داغ شده است. آیا دوباره امین حیایى، 
رؤیا نونهالى، بشیر حسینى و آریا عظیمى نژاد داوران فصل دوم این برنامه 

خواهند بود؟
در فصل اول عده اى نسبت به ترکیب داوران انتقاد داشتند و معتقد بودند، 
ترکیب داوران جامعیت الزم را براى داورى در همه زمینه ها ندارد. و بهتر 

بود از حوزه تخصصى ورزش نیز در میان داوران استفاده مى شد؛ چرا که 
دو داور از چهار داور، بازیگر سینما و تلویزیون بودند و این موضوع، امکان 
حضور یک داور تخصصى حوزه ورزش را سلب کرده بود. در فصل اول 
شناخته ترین داور مسابقه امین حیایى بود. همانطور که مى دانید، او سابقه 
حرفه اى درخشانى دارد و جزو بازیگران پرکار سینما است. شوخى هاى 
او باعث نشاط بیشتر برنامه شــد و کمتر رأى منفى به شرکت کنندگان 
مى داد. دیگر داور این مسابقه، سید بشیر حسینى استاد دانشگاه و داراى 
سابقه علمى بود که به عنوان اســتاد در دانشگاه هاى متعددى فعالیت 
مى کند. یکى دیگر از داور هاى سختگیر این مسابقه، آریا عظیمى نژاد 
بود که مخاطب حرفه اى تلویزیون او را به عنوان آهنگســاز مجموعه 

ماندگار «پایتخت» مى شناسد. او تا حدودى به داور سختگیر این مسابقه 
معروف بود.

اما بیشترین انتقاد مخاطبان در شــبکه هاى اجتماعى به رؤیا نونهالى 
تنها داور خانم مسابقه «عصر جدید» وارد شــد؛ چرا که معتقد بودند در 
کنار رأى منفى که به شــرکت کنندگان مى دهد، نمى تواند استدالل 

محکمى ارائه کند.
اگرچه در این مسابقه شاهد الگو هاى رفتارى متفاوتى از سوى هرکدام 
از داوران بودیم؛ اما به هر حال «عصر جدید» فراز و نشیب هاى بسیارى 
را سپرى کرد و حاال مخاطبان منتظر هستند ببینند چه تصمیمى براى 

داوران گرفته مى شود.

مرجانه گلچین به زودى با سریال کمدى «موچین» به 
کارگردانى حسین تبریزى به نمایش خانگى مى آید.

«موچین» به کارگردانى حسین تبریزى و تهیه کنندگى 
میثم آهنگرى سریال جدید نمایش خانگى است که در 

حال تصویربردارى و انجام مراحل 
فنى به صورت همزمان است.

مرجانه گلچین، بازیگر ســریال 
«موچیــن» تصویــر جدیدى از 
بازى در این سریال را به اشتراك 
گذاشــت و نوشــت: «داریــم با 
"موچین" میایم خونه هاتون. یکم 
صبر کنید بذارین فیلمبرداریمون 
تموم شــه میایــم زود زود. قول 
مى دم...»  «موچین» یک کمدى 
پربازیگر اســت که به معضالت 

اجتماعى و خانوادگى مى پردازد و در حدود 13 قسمت 
براى پخش در نمایش خانگى ساخته مى شود.

مرجانه گلچین که سابقه بازى در نقش هاى طنز را در 
کارنامه هنرى اش دارد از اولین بازیگرانى است که به 
سریال «موچین» پیوست و ایفاگر نقشى کمدى شد. 
در خالصه داســتان ســریال «موچین» آمده است: 
«انصاف نیســت که دنیاى ما آنقدر کوچک باشد که 
آدم هاى تکرارى را روزى صد بار ببینیم و آنقدر بزرگ 

باشد که نتوانیم آن کسى را که دوست داریم حتى یک بار 
ببینیم...» مرجانه گلچین، حمید لوالیى، شهره لرستانى، 
زهرا جهرمى، عباس جمشــیدى، مهران رجبى، امین 
چنارانى، افشین غیاثى، مجید شهریارى، سعیده عرب، 

آشا محرابى، رابعه اسکویى، على صادقى و امیر نورى 
بازیگران سریال «موچین» را تشکیل مى دهند.

تصویربردارى سریال «موچین» این روزها در تهران در 
حال انجام است و به زودى با اتمام مراحل تصویربردارى 
و فنى این ســریال آماده پخش در نمایش خانگى مى 

شود.

«کوئنتین تارانتینو» با تحسین «کریستوفر نوالن»، فیلم «دانکرك» او را در 
فهرست بهترین هاى دهه، در مکان دوم جاى داد.

کوئنتین تارانتینو به تازگى در یک نشســت ســینمایى درباره «دانکرك» 
کریستوفر نوالن صحبت کرد. این فیلم که سال 2017 اکران شد از سوى 
تارانتینو به عنوان دومین فیلم مورد پسندش در فهرست برترین فیلم هاى 

دهه دوم هزاره جاى گرفته است.
هر چند تارانتینو فهرست منتخبش از بهترین فیلم هاى دهه 2010 را اعالم 
نکرد و معلوم هم نیســت بخواهد این کار را بکند یا نه امــا فیلم دومش را 

معرفى کرد.
در این نشست تارانتینو توضیح داده که «دانکرك» در فهرست بهترین هاى 
دهه به انتخاب او، در مکان هفتم جاى داشت اما پس از سه بار دیدن فیلم از 
زاویه جدیدى به آن نگاه کرد و آن را از زاویه دید افرادى دید که در داستان 
حضور داشتند. وى گفت: «اینجا بود که توانستم جنگل را با نگاه به درخت ها 

ببینم.»
در هر حال در این نشست او حسابى به تحسین نوالن کارگردان بریتانیایى 

مى پردازد و او را در ردیف بهترین فیلمسازان تاریخ قرار مى دهد.
تارانتینــو درباره «دانکرك» مى گوید: «یک ســمفونى اســت، همه چیز 
سرجایش اســت.» و در عین حال مى افزاید که به نظرش این فیلم بهترین 
فیلم نوالن است و بعد، از کار «هانس زیمر» سازنده موسیقى فیلم و فیلمنامه 
«مینى مالیستى» آن تجلیل مى کند و مى گوید نباید در اسکار نادیده گرفته 
مى شد.تارانتینو همچنین مى گوید از طرفداران فیلم «سرآغاز» نوالن نیست 
و با طبقه بندى فیلم هاى نوالن بهترین فیلم هاى این کارگردان را به ترتیب 

شامل «دانکرك»، «بتمن آغاز مى کند» و «پرستیژ» مى داند.

کارگردان فیلم سینمایى «23 نفر» عکسى کمتر دیده شده از حضور 
سردار سلیمانى در پشت صحنه این فیلم را منتشر کرد.

مهدى جعفرى، کارگردان فیلم سینمایى «23 نفر» با انتشار عکسى 
از حضور ســردار قاسم سلیمانى در پشــت صحنه فیلم «23 نفر» 
نوشت:  فرمانده وقتى شنید که ســاخت فیلم «23 نفر» به جریان 
افتاده است، در اولین روز هاى فیلمبردارى مشتاقانه به دیدار سربازان 
دیروزش شتافت تا پس از سال ها دوباره دستشان را به گرمى بفشارد 
و انگار به نوعى به همه ما یادآورى کنــد که فرصت انجام چه کار 
بزرگى را یافته ایم. اگر این فیلم به زعم بسیارى از تماشاگرانش به 
دل مى نشیند، شک ندارم که در کنار استمداد ما از ارواح پاك شهدا و 
از خودگذشتگان در راه وطن، دعا و نفس گرم این یگانه سردار مؤمن 

دوران، حاج قاسم سلیمانى هم پشتیبانش بوده است.

ابراهیم حاتمى کیا در پیامى به شهادت سردار قاسم سلیمانى 
واکنش نشان داد. در پیام ابراهیم حاتمى کیا براى شهادت 

حاج قاسم آمده است: 
«بارها با عطش او را در آغوش کشیدم و وقت جدایى خودم 
را تشنه تر دیدم. راستى چه خلعتى جز شهادت براى او زیبنده 
بود، ولى از محضر شــهدا اجازه مى خواهــم بگویم، حاج 
قاسم سلیمانى نامى است که هر پیشوند و پسوندى در کنار 
نامش اضافه جلوه مى کند. حاج قاسم سلیمانى یعنى همه 

این القاب. 
یادش جاودانه باد. سرباز کوچکش ابراهیم حاتمى 

کیا.»

واکنش حاتمى کیا به شهادت سردار سلیمانىحضور سردار سلیمانى در پشت صحنه «23 نفر»

داوران  فصل دوم «عصر جدید» 
تغییر مى کنند؟

تمجید استاد از استاد ورود مرجانه گلچین به شبکه نمایش خانگى روایت جالل مقامى از اختالف با 
محمدعلى کشاورز

 سردار قاسم سلیمانى 
مى کیا براى شهادت 

م و وقت جدایى خودم 
شهادت براى او زیبنده 
خواهــم بگویم، حاج 
وند و پسوندىدر کنار

م سلیمانى یعنىهمه 

راهیم حاتمى 

یرزا اسدا...» اهل حافظ خوانى و ادبیات 
نمى شود از صداى دوستدار  ت و

تفاده کرد. جالل مقامى ادامه 
: صداى کاراکتر کشــاورز با 
داى دوستدار جور  درنمى آمد 
ین شد که احمد رسول زاده 
جایش حرف زد و خیلى خوب 
م لحن «میرزااسدا...» را خلق 

بیین کرد.
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اولین مســابقه آبى پوشــان پایتخت در لیگ برتر 
فصــل نوزدهم در شــهر تبریــز با اولیــن باخت 
اســتراماچونى با اســتقالل در یک بازى رســمى 
همراه شــد. پس از آنکه بــازى به پایان رســید 
استراماچونى به شــدت از عملکرد و رفتار مدیران 
باشگاه ناراحت بود که نتوانســته یا نخواسته بودند 
مترجم مورد اطمینان او را در کنــارش قرار دهند، 
با وجود اینکه بازى با باخت اســتقالل همراه شــد 
اما مربى جــوان و محبوب ایتالیایــى آبى ها موفق 
شد با ســخنان خود دل هواداران استقالل را مال
 خود کند او گفت مى ماند و استقالل را مى سازد حتى 
اگر نخواهند و دوست نداشته باشند. همین جمالت 
کوتاه کافى بود تا اســتراماچونى بــراى هواداران 
استقالل به یک سرمربى خاص و ویژه تبدیل شود.

 اعتماد بین او و هواداران شکل گرفت و استقالل با 
استراماچونى راه خود را در ادامه  مسابقات پیدا کرد. 
همین موضوع باعث شد تا هواداران حساب مدیران 
باشگاه را از کادر فنى جدا کنند و در تمام مدت حضور
 اســتراماچونى در اســتقالل خواهان اســتعفا و 
برکنارى فتحــى و اعضاى هیئت مدیره باشــگاه 
باشند. در حالى که نباید اینگونه مى بود چون مدیران 
اســتقالل هم براى رســیدن اســتقالل به چنین 
شــرایطى کارهایى انجام داده بودنــد، اما عملکرد 

ضعیف مدیرعامل اســتقالل به دلیــل کارنابلدى 
و اشــراف کامل بر روند مدیریت باشــگاهى چون 
استقالل باعث شــده بود تا هواداران سهمى براى 
او در کســب پیروزى ها و موفقیت هــاى تیم قائل 
نباشــند. فتحى تنها وعده مــى داد و در انجام آن 
وعده ها ناامیدکننده ظاهر مى شد، اما در این سوى 
ماجرا اســتراماچونى نشــان داده بود که حرفه اى 
و کاربلد اســت و در کنار این موضوع متعهدانه به 
قرارداد و کارش عشق مى ورزید، و همین موضوع 
کار را براى مدیران اســتقالل ســخت و سخت تر 
مى کرد. ایراد بزرگ مدیران باشــگاه عدم آشنایى 
به آداب و مناســبات مدیریت در فوتبال حرفه اى 
و چگونگى برخورد با یک مربــى حرفه اى بود. در 
واقع استراماچونى خواســته هاى زیادى نداشت او 
یک زمین تمرین مناسب، عمل کردن به تعهدات 
در موعد مقرر و توجه به نیازهــاى واقعى تیم را از 
سوى مدیران باشگاه مى خواســت. در تمام مدت 
حضــورش در ایران حتــى براى یکبــار مرخصى 
خارج از عــرف و برخالف قراردادى کــه به امضا 
رســانده بود نرفت. این تعهد کارى و حساســیتى 
که این مربــى ایتالیایى روى کارش داشــت تنها 
مى توانســت با یک بى تدبیرى و بــى توجهى از 
سوى مدیران کارنابلد استقالل خدشه دار شود که 
باالخره هــم این گونه شــد. بحث اصلــى ما در 

بیان ایــن مطالب این اســت کــه اگر مــا بعضًا 
رفتارهاى خــارج از عــرف و برخــالف تصور از 
ســرمربیان خارجى تیم هاى فوتبال و حتى ســایر 
رشــته هاى ورزشــى مشــاهده مى کنیم در واقع 
مقصر اصلــى این اتفاقــات ندانــم کارى و عدم 
اشراف کامل مدیران باشــگاه ها بر روند مدیریت و 

عملکرد درست در یک همکارى حرفه اى است.
این دوستان هرگز نتوانسته اند با طرف مقابل یک 
قرارداد درســت و درمان منعقد کنند و همیشه در 
بستن قرارداد طورى عمل کرده اند که طرف خارجى 
بتواند به آسانى نقش آفرینى بیشترى در برخورد با 
اجراى مفاد قرارداد منعقده داشته باشد. مگر مى شود 
که یک ســرمربى که تحت قرارداد با یک باشگاه 
است به راحتى از فسخ قرارداد و عدم همکارى در هر 
مقطع زمانى سخن به میان آورد. به عبارت ساده تر 

جاى کارفرما و مستخدم عوض مى شود.
استقالل استراماچونى را از دست داد و هر آن امکان 
دارد که کالدرون هم همان راهى را برود که همتاى 
ایتالیایى اش در استقالل رفت. تا زمانى که مدیران ما 
خود را به دانش روز براى مدیریت نوین و چگونگى 
انعقاد قرارداد با مربیــان و بازیکنان خارجى و حتى 
داخلى مسلح نکنند آش همین آش و کاسه همین 

کاسه است.
این مطلب باعث شــده تا هــواداران هم هیچگاه 

حرف مدیران باشــگاه هاى خود را باور نکنند حتى 
اگر حق با آنها باشد چون مدیران باشگاه ها با ندانم 

کارى، تعلل و ســهل انگارى در انعقاد قرارداد 
و چگونگى مدیریت درســت باشگاه هاى 

تحت مدیریت خود را با چالش و معضل 
روبه رو کرده اند تا هیچکس حرف آنان 

را باور نداشته باشد. 

 انتصاب سید عبدالرضا موسوى چهره متمول در هیئت مدیره استقالل بازتاب هایى را داشته 
است. برخى این انتصاب را برگ برنده استقاللى ها در فصل نقل و انتقاالت مى دانند و برخى 
به خبرهاى پر سر و صدا ترى مى پردازند. اخبارى چون جذب بازیکنان خارجى سرشناس 
و گرانقیمت براى استقالل. در همین زمینه، دیروز وکیل علیرضا بیرانوند، سنگربان ناراضى 
پرسپولیس در اینستاگرام خود، معرفى موسوى به عنوان مدیر جدید استقالل را تبریک گفت 

و اعالم کرد که وى بدون شک در مسئولیت جدید موفق خواهد شد.
این موضوع سبب شد تا برخى رسانه ها از احتمال حضور شماره یک پرسپولیس در استقالل 

خبر بدهند؛ خبرى که گرچه بیشتر شبیه طنز رسانه اى است اما از آنجایى که سال هاست 
شایعه حضور بیرانوند در استقالل به گوش مى رسد و رابطه موسوى مدیر تازه منصوب شده 
استقالل با این گلر و و کیل وى بسیارخوب است، این  بار پر رنگ تر از قبل مطرح مى شود. 

باید دید در آینده این شایعه چقدر پر و بال مى گیرد 
و استورى  وکیل بیرانوند با چه هدفى منتشر 
شده است؛ براى نشــان دادن چراغ سبز به

 اســتقاللى ها و مدیر تــازه وارد آنها و یا 
تحریک مدیران پرسپولیس به پایان دادن 

به دلخورى هاى سنگربان ملى پوش؟

چند روز پیش، درســت همان وقتى که باشگاه 
استقالل به این نتیجه رسید که استراماچونى با 
وجود دریافت قسط دستمزد 160 هزار یورویى، 
تمایلى براى بازگشــت به ایران ندارد، فرهاد 
مجیدى به عنوان جدى ترین گزینه جانشینى 

این مربى ایتالیایى مطرح شد. 
اما بعد از اطالعیه رسمى باشگاه که اعالم کرد 
همکارى اســتقالل با اســتراماچونى به پایان 
رسیده، عکس العمل تند هواداران چنان آتشین 
و سنگین بود که کســى باور نمى کرد همین 
هواداران سال ها شعار «آهاى فرهاد مجیدى» 
را روى سکوها مى خواندند. در بحبوحه نظرات 
بسیار منفى هواداران و در ساعاتى که قرار بود 
فرهاد مجیدى به عنوان مربى معرفى شود، حمله 
توپخانه رسانه هاى مجازى چنان شدت گرفت 
که «7 محبوب آبى ها» در کمتر از 24 ســاعت 
به «7 ســابقاً محبوب» تبدیل شد و از پذیرش 

مربیگرى استقالل انصراف داد. 
بعد از اینکه على خطیر پروژه صدباره بازگشت 
استراماچونى را کلید زد و اعالم کرد هنوز راهى 
براى راضى کردن مربى ناراضــى وجود دارد، 
امیدوارى تازه اى در میان هواداران شکل گرفت 
که معاون ســابق ورزشــى که روابط خوبى با 
ایتالیایى ها دارد، شاید گره گشا باشد اما نتیجه 
هفت روز اتالف وقــت، مذاکــره در دوحه با 
هدفى مبهم و با فردى که گفته مى شــد وکیل 
استراماچونى است و کلى جنجال رسانه اى، یک 
«هیچ بزرگ» بود. هفت روزى که فقط استقالل 
را از برنامه آماده سازى و فعالیت در بازار نقل و 
انتقاالت عقب انداخت و عاقبت باشگاه استقالل 
که چاره اى جز انتخاب فرهاد مجیدى نداشت، 
با یک هفته تأخیر باز هــم او را به عنوان مربى 

استقالل در ادامه فصل انتخاب کرد. 
فرهاد مجیدى سال گذشته در شرایطى جانشین 
شفر شده بود که بعد از شکست در مشهد، عمًال 
بخت قهرمانى آبى ها به صفر نزدیک شده بود. در 

لیگ قهرمانان هم استقالل عمًال حذف شده بود 
و آن پنج بازى، اهمیت زیادى نداشت اما این بار 
فرهاد در حالى نفر اول نیمکت مى شود که فقط 
5 امتیاز با صدر جدول فاصله دارد و «استقالِل 
اســتراماچونى» در مقاطعى از نیم فصل اول 
چنان نمایش درخشانى داشــته که مى توان با 
قاطعیت گفــت این تیم پتانســیل قهرمانى را 
دارد. ضمن اینکه لیگ قهرمانان آسیا هنوز آغاز 
نشده، استقالل در فینال جام حذفى یک بازى 
بسیار سرنوشت ساز مقابل سپاهان دارد و در 14 
بازى باقیمانده لیگ، راهــى طوالنى براى در 
کورس ماندن و قهرمانى احتمالى دارد. این در 
واقع، بعد از یک تجربه آزمایشى مربیگرى براى 
فرهاد مجیدى، یک آزمون واقعى واقعى است. 

فعًال اولین چالشى که فرهاد مجیدى با آن روبه 
رو است، کمبود زمان براى آماده سازى بین نیم 
فصل خواهد بود. استقالل بخاطر درگیر بودن 
با مرحله پلى آف لیگ قهرمانان آسیا، زودتر از 
بقیه تیم ها باید آماده بازى هاى نیم فصل دوم 
شود و تیمى که بیشتر از سه هفته است به امان 
خدا رها شــده، داریوش شــجاعیان و محسن 
کریمى، دو مصدوم قطعى تا آخر فصل دارد که 
باید هرچه زودتر جایگزین آنها مشخص شود. به 
جز این دو نفر، حتى در روزهاى خوب و خوش 
با استراماچونى هم مشــخص بود که این تیم 
حداقل در دو پست نیاز به بازیکن جانشین دارد و 
با همان ترکیبى که همه از حفظ بودند، نمى شود 

تا آخر لیگ ادامه داد و در کورس باقى ماند. 
کسى نمى داند فرهاد مجیدى چه آینده اى در 
مربیگرى خواهد داشت. او جزو خوشبخت هایى 
بوده که براى شروع کار در این عرصه، حتى یک 
روز هم گذارش به لیگ دســته 2 و زمین هاى 
ناهموار نیا فتاده و مربیگرى را از باالترین سطح 
(اســتقالل و تیم ملى امیــد) و چمن مخملى 
ورزشگاه آزادى شروع کرده. این بهترین و شاید 
آخرین فرصت براى فرهاد اســت که خودش 
را به عنوان یک مربــى در فوتبال ایران تثبیت 

کند. قطعًا محبوبیتى که پیش از این 
به عنوان بازیکن نزد تماشــاگران 
داشــته، به او کمک مى کند که 
مسیر ساده ترى براى موفقیت 
داشته باشد اما خود او در همین 
یک هفته اخیر عمًال طعم تلخ 
شعارهاى بى رحمانه هوادارى 
را چشیده و امروز خوب مى داند 
که اعتبارى که در این سال ها 
کســب کرده، فقط براى چند 

هفته او را از گزند انتقادها 
مصون مى کند.

 بر خالف شایعات منتشر شده درباره تماس کالدرون با کاپیتان اول پرسپولیس هیچ ارتباطى بین آنها نیست.  گابریل 
کالدرون پس از قهرمانى با پرسپولیس در نیم فصل اول لب به انتقاد از عملکرد مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گشود و 
اعالم کرد این باشگاه عالوه بر پرداخت مطالبات مالى او باید طلب بازیکنان را نیز پرداخت کند. از این رو در تعطیالت 
ســال نو میالدى با کاپیتان تیم در ارتباط 
خواهد بود تا در جریان ایــن موضوع قرار 

بگیرد.
بر کسى پوشیده نیست سیدجالل حسینى،  
کاپیتان اول پرسپولیس است و کالدرون با 
وجود بارها نیمکت نشین کردن او به تمجید 
از مدافع سرخپوشان پرداخته تا نشان دهد 
هیچ مشــکلى بین آنها وجود ندارد. با این 
حال سیدجالل حسینى هیچ شماره تماسى 
از کالدرون ندارد و مکالمه اى هم در تعطیالت با کریسمس با سرمربى آرژانتینى خود نداشته است. موضوعى که با اعالم 
اولیه کالدرون مبنى بر ارتباط تنگاتنگ با کاپیتان تیم همخوانى ندارد. شــاید هم کالدرون بازیکن دیگرى را به عنوان 

کاپیتان تیمش قبول دارد!

 باشــگاه تراکتور تبریز براى تقویت تیمش در فصل نقل وانتقاالت زمستانى به شــدت به دنبال جذب چند بازیکن در 
پست هاى مهاجم و مدافع است. از همین رو 
تراکتورى ها پس از مذاکره با چندین بازیکن، 
این بار به سراغ کریم انصارى فرد، مهاجم 
ایرانى تیم السیلیه قطر رفتند و مذاکرات اولیه 
نیز بین دو طرف انجام شده است. محمدرضا 
زنوزى، مالک و مدیران باشگاه تراکتور در 
ابتداى فصل و سال گذشته نیز عالقه مند به 
جذب انصارى فرد بودند اما این اتفاق نیافتاد 
و باید دید این بار چه سرنوشــتى در انتظار 

مذاکرات دو طرف است. انصارى فرد با پنج گل زده در لیگ ستارگان قطر بهترین گلزن تیمش در این مسابقات است. 

پرسپولیس تهران یکى از مشتریان جدى عیسى آل کثیر در پنجره نقل و انتقاالت فعلى است اما تا به امروز موفق به جذب 
این مهاجم ارزشمند نشده است. باشگاه تهرانى 
براى انتقال این بازیکن به رضایت باشــگاه 
صنعت نفت آبــادان نیاز دارد که با گذشــت 
نزدیک به یک هفته از آغاز مذاکرات شخصى 
با بازیکن این تیم مســئوالن باشــگاه اجازه 

خروج به آل کثیر ندادند.
مهاجم سابق نفت تهران که اکنون با 9 گل زده 
بهترین گلزن لیگ نوزدهم شناخته مى شود 
 نقش پررنگى در موفقیت هــاى تیم دراگان 
اسکوچیچ داشته و با اعالم مسئوالن باشگاه نفت آنها حاضر نیستند با مبلغ زیر یک میلیارد تومان رضایتنامه این بازیکن را صادر 
کنند. قرار است اسکوچیچ از روز چهارشنبه در آبادان تمرینات بازیکنان این تیم را زیر نظر بگیرد و به همین دلیل باشگاه طى 
این مدت بدون هماهنگى با سرمربى که البته او هم نظر به ادامه همکارى با بهترین گل لیگ دارد، دست به اقدامى نزده است.

علیرضا فغانى بــه عنوان یک 
ســرمایه ارزشــمند در فوتبال ایران به 
شــمار مى آید که پس از مهاجرت به اســترالیا و 
قضاوت در لیگ فوتبال این کشــور شــائبه هاى 
مختلفى در مورد حضور او در رقابت هاى بین المللى 
به عنوان سهمیه ایران یا استرالیا مطرح شد. فغانى 
اما بر اســاس توافقى که با مهدى تــاج به عنوان 
رئیس وقت فدراســیون فوتبال انجام داد، تصمیم 
گرفت در رویدادهاى بین المللــى به نمایندگى از 

ایران قضاوت کند، با این حال سرنوشــت حضور 
او در رقابت هاى بین المللى ســال آینده به عنوان 
ســهمیه ایران، تصمیمى اســت که فدراســیون 
فوتبال ایران در خصوص آن تصمیم گیرى خواهد 

کرد.
فغانى در گفتگویى که انجــام داد، در مورد اینکه 
در رقابت هاى بین المللى کمــاکان به عنوان داور 
ایرانى قضاوت خواهد کرد یا خیــر؟ بیان کرد که 
طبق هماهنگى هاى صورت گرفته با تاج به عنوان 

رئیس وقت فدراسیون، قرار بر این بود که در بخش 
بین المللى به عنوان داور ایرانى معرفى شــوم که 
این اتفاق رخ داد و براى سال هاى بعد نمى دانم چه 
شــرایطى پیش خواهد آمد و باید از نظر مسئوالن 
وقت فدراسیون فوتبال مطلع شوم. در سال جارى 
با کمک داوران ایرانــى در رقابت هاى بین المللى 
حضور پیدا مى کنیم و باید ببینیم در سال آینده چه 

اتفاقى رخ خواهد داد.
با توجه به اینکه فدراسیون فوتبال در برهه زمانى 

کنونى از شرایط بسامانى برخوردار نیست و تحت 
سرپرستى مدیریت مى شود، به نظر مى رسد که نباید 
از مسائل اینچنینى غافل بماند و سرمایه  ارزشمندى 
همچون علیرضا فغانى را به راحتى از دست بدهد. 
به نظر مى رسد علیرضا فغانى عالقه مند است که 
بتواند همراه با یــک تیم کامــل داورى از ایران، 
در جام جهانى 2022 قطر قضــاوت کند، بنابراین 
فدراسیون فوتبال نیز باید 
قدر چنین فرصتى را 

بداند و مهره ارزشمندى همچون او را به راحتى و 
سهل انگارى از دست ندهد.

علیرضــا فغانى ســابقه قضاوت در دیــدار رفت 
فینال لیــگ قهرمانان آســیا 2014، دیدار فینال 
جام ملت هــاى آســیا 2015، دیــدار فینال جام 
باشــگاه هاى جهان 2015، دیدار فینــال فوتبال 
المپیــک 2016 ریــو، دیــدار نیمه نهایــى جام 
کنفدراسیون ها 2017 و دیدار رده بندى جام جهانى 

2018 را در کارنامه دارد. 

حتى اگر حق با شما باشد باورتان نمى کنند
شــگاه هاى خود را باور نکنند حتى سعید سرفراز

شد چون مدیران باشگاه ها با ندانم 
ـهل انگارى در انعقاد قرارداد 

یت درســت باشگاه هاى 
ود را با چالش و معضل 

ا هیچکس حرف آنان 
د. 

اتفاقى رخ خواهد داد.
با توجه به اینکه فدراسیون فوتبال در برهه زمانى 

فدراسیون فوتبال نیز باید
قدر چنین فرصتى را 

 کنند
باشگاه پرسپولیس طى نامه اى رسمى 
خواهان جذب دانیال اسماعیلى فر براى 
یک فصل و نیم شــده بــود تا هافبک 
ذوب آهن را در نقل و انتقاالت زمستانى 
در اختیار بگیرد. باشــگاه ذوب آهن با 
وجود تأخیر در انتخاب ســرمربى این 
تیم به طور رســمى با این درخواســت 
مخالفت کرده اســت و عنوان کرده با 
توجه به شرایط فعلى باشگاه، هیچیک 
از بازیکنان تحت قــرارداد حق جدایى 
از این تیم را نداشته تا با مشخص شدن 
سرمربى، تصمیم جدیدى صورت پذیرد. 
ذوبى ها از اســماعیلى فر نیز به عنوان 
یکى از بازیکنان تأ ثیرگذار خود یاد کرده 
اند که به کار خود با این باشــگاه ادامه 

خواهد داد.

بى خیال بازیکن ما 
شویـــد

فغانى را فراموش نکنید
علیرضا فغانى بــه
ســرمایه ارزشــمند در فو
شــمار مى آید که پس از مهاجرت به
قضاوت در لیگ فوتبال این کشــور
مختلفى در مورد حضور او در رقابت ها
به عنوان سهمیه ایران یا استرالیا مطر
اما بر اســاس توافقى که با مهدى تـ
رئیس وقت فدراســیون فوتبال انجام
گرفت در رویدادهاى بین المللــى به

محمد بلبلى، بازیکن اســتقالل پــس از تقلیل 
محرومیتش از شــش به چهار ماه از سوى کمیته 
استیناف فدراســیون فوتبال مى تواند از نخستین 
بازى این تیم بعد از اتمام تعطیالت نیم فصل، به 
میدان برود. محرومیت این بازیکن پنجم دى ماه 
سال جارى به پایان رسید ولى به علت تعطیالت و 
به تعویق افتادن بازى هاى تیمش، هنوز نتوانسته 

با پیراهن استقالل به میدان برود.
بلبلى ابتداى فصل جارى با سر و صدا و جنجال زیاد 
بین تیم هاى استقالل،  فوالد خوزستان و سپیدرود 
راهى تهران شد و به اســتقالل پیوست. او قبل از 
آن با وجود داشتن قرارداد با ســپیدرود، به فوالد 
خوزستان پیوســته بود و بعد از ارائه پیشنهادى از 
سوى استقالل، به طور غیرقانونى فوالد را هم ترك 
کرد تا در نهایت منجر به محرومیت شش ماهه از 
سوى کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال شود.
با این حال حکم محرومیت او که در اسفندماه به 
پایان مى رسید، با کاهشى دو ماهه از سوى کمیته 
اســتیناف مواجه شــد و او اکنون مى تواند براى 
استقالل بازى کند. بلبلى به علت دورى از فوتبال، 
فرصت حضور در انتخابى المپیک را هم از دست داد 
اما در ماه هاى گذشته به طور مداوم زیر نظر آندره آ 
استراماچونى تمرین کرده و در بازى هاى دوستانه 
به میدان رفته است و اکنون بدون مشکل خاصى 

در صدد بازگشت به میادین است.

بلبلى، آماده آوازخوانى!
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دقیقاً کدام سید جالل؟

تراکتور به هر قیمتى کریم را مى خواهد

مبلغى کثیر براى آل کثیر

ند؛ خبرى که گرچه بیشتر شبیه طنز رسانه اى است اما از آنجایى که سال هاست 
ضور بیرانوند در استقالل به گوش مى رسد و رابطه موسوى مدیر تازه منصوب شده 
اینگلرو و کیلوى بسیارخوب است، این  بار پر رنگ تر از قبل مطرحمى شود.   با

در آینده این شایعه چقدر پر و بال مى گیرد 
ى  وکیل بیرانوند با چه هدفى منتشر 
ت؛ براى نشــان دادن چراغ سبز به

اللى ها و مدیر تــازه وارد آنها و یا 
 مدیران پرسپولیس به پایان دادن 

ى هاى سنگربان ملى پوش؟

کند. قطعًا محبوبیتى که پیش از این 
به عنوان بازیکننزد تماشــاگران
داشــته، به او کمک مى کند که 
مسیر ساده ترى براى موفقیت 
داشته باشد اما خود او در همین 
یک هفته اخیر عمًال طعم تلخ 
شعارهاى بى رحمانه هوادارى
را چشیده و امروز خوب مى داند
که اعتبارى که در این سال ها 
کســب کرده، فقط براى چند 

هفته او را از گزند انتقادها 
مصون مى کند.

حاال ببینیم چکاره اى
على مغانى

تبریک دردسر ساز



0606آگهىآگهى 3666 سال شانزدهمیک شنبه  15 دى  ماه   1398

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون 
تعیـین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 

رسمى
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرســتان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و رویداد امروز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند ، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند .بدیهى است در صورت انقضاى مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139860302007009574 مورخ 98/08/23 محمود طاهرزاده اصفهانى 
فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه مخروبه به مساحت 468,65 مترمربع قسمتى از  
پالك  شماره 457 فرعى  از  یک اصلى واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى 

خود مالک رسمى است.
2 - راى شماره 139860302007009754 مورخ 98/08/26 رکسانا یزدانى  فرزند اسماعیل 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه باغ  به مساحت.796,25 مترمربع  قسمتى از پالك 
شماره 512 اصلى واقع در چهار برج  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى بختیار یزدانى فرزند حسن مى باشد
3 - راى شــماره 139860302007009755 مــورخ 98/08/26 شــاهین یزدانى فرزند 
اسماعیل در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه باغ  به مساحت 796,25 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 512 اصلى واقع در چهار برج  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى بختیار یزدانى فرزند حسن میباشد
4 - راى شماره 139860302007009743 مورخ 98/08/25 فاطمه صابرى فودانى فرزند 
قدیر على در سه دانک مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 257,84 مترمربع قسمتى 
از  پالك شماره 43 اصلى واقع در فودان  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى رضا مهرابى فودانى مى باشد
5 - راى شماره 139860302007009742 مورخ 98/08/25 میالد مهرابى فرزند احمددر 
سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت.257,84 مترمربع از قسمتى از  پالك 
شماره 43 اصلى واقع در فودان بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى رضا مهرابى فودانى مى باشد     
6 - راى شماره 139860302007009734 مورخ 98/08/25 محمد باقر رهنما فرزند صادق  
در ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت..935,96 مترمربع از قسمتى از  پالك شماره 407 
اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت ملک فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى غالمعلى رئیسى خیر آبادى مى باشد     
7 – راى شماره 139860302007009549 مورخ 98/08/23 زهرا موذنى قهدریجانى فرزند 
احمد  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت.216,83 مترمربع  قسمتى از پالك شماره 386 
اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

مرحوم نوروز على کریمى قهدریجانى  مى باشد
8 - راى شــماره 139860302007009764 مورخ 98/08/26 قربانعلى جعفر زاده فرزند 
عباس  در ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به  مساحت.321,70 مترمربع قسمتى از  پالك 
شــماره 328 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى حاجى بابا جمالى قهدریجانى فرزند ابراهیم مى باشد
9 - راى شــماره 1039860302007009637 مورخ 98/08/23 علــى صفر زاده فرزند 
قاسمعلى  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت.227,02 مترمربع  قسمتى از پالك شماره 
736 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى سید محمد هاشمى مى باشد
10 - راى شماره 139860302007009638 مورخ 97/08/23 حسین صفر زاده فرزند على  
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت.212,63 مترمربع قسمتى ازشماره 736 فرعى از 385 
اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

سید محمد هاشمى مى باشد
11 - راى شــماره 139860302007009544 مورخ 98/08/23 ذبیح اله موسیانى فرزند 
حسن  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت.159,40 مترمربع  قسمتى از پالك شماره 15 
اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

محمد کیانى فرزند مسیب مى باشد
12 - راى شماره 139860302007009245 مورخ 98/08/20 روح اله یزدانى فرزند مظاهر  
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 218,46 مترمربع  قسمتى از پالك شماره  50 فرعى  
از 406اصلى واقع در گارماسه  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى حسین ایزدى گارماسه فرزند مرحوم عباسعلى مى باشد
13 - راى شــماره 139860302007009150 مورخ 98/08/20 مهدى باقرى یزدآبادى 
فرزند محمد   در ششدانگ یکباب خانه به مساحت.146,09 مترمربع قسمتى از  پالك شماره 
7 فرعى از  662  اصلى واقع در یزد اباد  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى حسن  اقا جانى یزد ابادى مى باشد.
14 - راى شماره 139860302007009789 مورخ 98/8/26 على اصغر صادقى فیالورگانى 
فرزندحسین در سه دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت.197,40 مترمربع  
قسمتى از پالك شماره 400 اصلى واقع فیالورگان  در بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى حسین صادقى فرزند حسن مى باشد
15 - راى شماره 139860302007009802 مورخ 98/08/26 مرضیه عباسى گلگون آبادى 
فرزند على  در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت.197,40 مترمربع قسمتى 
از  پالك شماره 400 اصلى واقع فیالورگان  در بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى حسین صادقى فرزند حسن مى باشد
16 - راى شــماره 1398602007009738 مورخ 98/08/25 محمود کریمى منش فرزند 
عباسعلى در ششدانگ یکباب انبار  به مساحت.1552,80 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
44 اصلى واقع در ریا خون  بخش 9 ثبت فالورجان مالک رسمى  شخص متقاضى مى باشد

17 - راى شماره 139860302007011313 مورخ 98/09/14 صادق محمدى فالورجانى 
فرزند قاسمعلى  نسبت به ششدانگ یکباب گاراژ به مساحت.462,08 مترمربع پالك شماره 
فرعى از 44 اصلى واقع در ریا خون  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواســطه خریدارى شده از 

مالک رسمى محمد کاظم عسگرى ریاخونى مى باشد
18 - راى شماره 139860302007009815 مورخ 98/08/26 عباس فتحى فرزند نعمت 
اله  در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت.177,20 مترمربع  قســمتى پالك شماره 389 
اصلى واقع در قلعه میر  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

غالمرضا قربانى فرزند حسن مى باشد
19 - راى شماره 139860302007009778 مورخ 98/08/26 على کریمى تخته چوبى 
فرزند یداله  در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت.103,66 مترمربع  قسمتى از پالك شماره  
3فرعى  از 407اصلى واقع در برزوان گارماسه   بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى محمد شیرزادى فرزند اسماعیل مى باشد
20 - راى شماره 139860302007009113 مورخ 98/08/19 مهدى وزیرى فرزند اسداله 
در ششدانگ  یکقطعه باغ به مســاحت 14706,53 مترمربع قسمتى از  پالك شماره 519 
اصلى واقع در دستجرد شــاده بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى حاج اسداله وزیرى فرزند حسین مى باشد
21 - راى شماره 139860302007009809 مورخ 98/08/26 عزیزاله نصیرى مزارع طادى 
فرزند صفرعلى  در ششدانگ یکباب  خانه به مساحت.225,85 مترمربع قسمتى از  پالك 
413 اصلى واقع در ششدربلندى فالورجان   بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى محمد تقى شفیعى فرزند نوروزعلى مى باشد
22 - راى شــماره 139860302007009545 مورخ 98/08/23 ولى اله یزدانى گارماسه 
فرزند امراله  در ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز  به مساحت.159 مترمربع  قسمتى از پالك 
شماره 405 اصلى واقع در گارماسه   بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى مرحوم امراله یزدانى گارماسه  مى باشد
23 - راى شماره 139860302007009199 مورخ 98/08/20 محسن شیرعلى فرزند حسن  
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت.134,78 مترمربع قسمتى ار  پالك شماره 19 اصلى 
واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قدمعلى 

شیرعلى فرزند کاظم مى باشد
24 - راى شماره 139860302007009145 مورخ 98/08/20 عباس على پناهى فرزند 
عبدالرضا  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 308,75  مترمربع قسمتى از پالك شماره  
20 فرعى از 667 اصلى واقع در بلوار شفق   بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى محمد حسن آقانجفى زاده فرزند محمد اسماعیل مى باشد
25 - راى شماره 139860302007009675 مورخ 98/08/25 فهیمه اعرفى فرزند على 
اصغر  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 219,53 مترمربع  قسمتى از پالك شماره 138 
فرعى از  53 اصلى واقع در شهرك قدس   بخش 9 ثبت اصفهان که مالک رسمى شخص 

متقاضى مى باشد
26 - راى شماره 139860302007009661 مورخ 98/08/25 محمد على نقیان الیادرانى  
فرزند حسین  در ششدانگ یکباب انبار به مســاحت 2195,80 مترمربع قسمتى از  پالك 
شــماره 26 اصلى واقع در هویه   بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى بهجت السادات پزشک فرزند سید مصطفى مى باشد 
27 - راى شــماره 139860302007009739 مورخ 98/08/25 ابراهیم شــفیعى فرزند 
قاسمعلى  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت.141,62 مترمربع  قسمتى از پالك شماره 
413 اصلى واقع در ششدر بلندى فالورجان  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى غالمحسین فاضلى مى باشد
28 - راى شــماره 139860302007009685 مورخ 98/08/25 عبداله جوانمردى فرزند 
رجبعلى  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت.264 مترمربع قسمتى از  385  اصلى واقع در 
قهدریجان   بخش 9 ثبت فالورجان  . مع الواسطه خریدارى شده از مالک رجبعلى جوانمردى 

قهدریجانى فرزند عباس مى باشد 
29 - راى شماره 139860302007007665 مورخ 98/06/28 زهره قاسمى فرزند صفر در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت.151,81 مترمربع پالك شماره فرعى از 15 اصلى واقع 
در فالورجان  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى نوروزعلى 

فاضلى فرزند عباس مى باشد
30 - راى شماره 139860302007007870 مورخ 98/07/09 رضا وکیلى سهرفروزانى 
فرزند محمد على  نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت.131,24 مترمربع پالك 
شماره  20 فرعى از 667 اصلى واقع در جاده نیروگاه   بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه 
خریدارى شده از مالک رسمى محمد حسن آفا نجفى زاده فرزند محمد اسماعیل مى باشد

31 - راى شماره 139860302007007515 مورخ 98/06/23 لیال شفیعى فالورجانى فرزند 
حسن  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت.205,31 مترمربع  قسمتى از پالك شماره 413 
اصلى واقع در ششدربلندى فالورجان  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى زین اعابدین شفیعى فرزند نوروزعلى  مى باشد
32 - راى شماره 139860302007005037 مورخ 98/05/19 حیدر محمدى پاوایى فرزند 
یوسف  نسبت به ششدانگ یکباب دامدارى  به مساحت 754,20 مترمربع پالك شماره  فرعى 

از 497 اصلى واقع در پاوا  بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى شخص متقاضى مى باشد
33 - راى شماره 139660302007002391 مورخ 96/06/23 احمد رضا شاه محمدى ریا 
خونى فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت.171,70 مترمربع 
پالك شــماره فرعى از 44 اصلى  واقع در ریا خون  بخش 9 ثبت   فالورجان مع الواســطه 

خریدارى شده از مالک رسمى مرحوم کرمعلى شاه محمدى ریاخونى مى باشد
34 - راى شماره ى است. 139860302007009561 مورخ 98/08/23 معصومه سادات 
مظفرى نیسیانى فرزند سید محمد  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت.114,84 مترمربع 
قسمتى از  پالك شــماره 15 اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک صفر شفیعى فالورجانى فرزند عبدالحسین مى باشد
35 - راى شــماره 139860302007011316 مورخ 98/09/14 خدیجه یزدانى گارماسه 
فرزند اسداله  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت.207,72 مترمربع پالك شماره 
فرعى از 405 اصلى واقع در گارماسه  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى تقى یزدانى فرزند حبیب اله مى باشد
36 - راى شماره 139860302007009555 مورخ 98/08/23 محمد رضا قاسمى فرزند 
احمدرضا  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت.196,81 مترمربع  قسمتى ازپالك شماره 
536 اصلى واقع در دارفشان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى محمد على قاسمى فرزند على مى باشد
37 - راى شماره 139860302007007493 مورخ 98/06/21 مجید شفیعى فالورجانى 
فرزند قربانعلى  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان نیمه تمام  به مساحت.33,94 مترمربع 
پالك شــماره فرعى از 15 اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خریدارى شده از مالک قربانعلى شفیعى رزند محمد على مى باشد
38 - راى شماره 139860302007007624 مورخ 98/06/27 شعبانعلى توکلى دارگانى 
فرزند کرمعلى  در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت.155,30 مترمربع  قسمتى از پالك 
شماره 7 فرعى از 662 اصلى واقع در یزدآباد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى حسن اقاجانى فرزند آقاجان مى باشد
39 - راى شماره 139860302007009575 مورخ 98/08/23 حسین حیدرى فرزند اصغر  
در ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز  به مســاحت 315,28 مترمربع  قسمتى از پالك شماره 
24 اصلى واقع در باغ ابریشم  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

قربانعلى حیدرى مى باشد 
40 - راى شماره 139860302007009740 مورخ 98/08/25 حسن نادرى باغ ابریشمى 
فرزند بخشعلى  در ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام  به مساحت.182,69 مترمربع  قسمتى از 
پالك شماره 31فرعى از24  اصلى واقع در باغ ابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان که مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى سلطانعلى نادرى باغ ابریشمى مى باشد
41 - راى شماره 139860302007009190 مورخ 98/08/20 اعظم ملک محمودى فرزند 
محمد مراد در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 90 مترمربع قسمتى از پالك شماره 15 
اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

قنبر على کیانى فرزند ابراهیم مى باشد 
42 - راى شــماره  139860302007008317 مورخ  98/08/11 آقــاى محمد هدایت 
کلیشادى فرزند غالمعلى   نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به  مساحت.175,86 مترمربع 
پالك  شماره فرعى از 19 اصلى واقع در شهر کلیشاد بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى رجبعلى اسماعیلى فرزند عبد الرضا مى باشد
43- راى 139860302007008316 مورخ 98/08/11 آقاى آمنه باقرى طادى فرزند رضا 
قلى نسبت به  ششدانگ یکباب خانه  نیمه ساز   به مساحت.171 مترمربع پالك شماره فرعى 
از497  اصلى واقع در پاوا   بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

امیر قلى رضایى پاوائى فرزند نوروزعلى مى باشد
44- راى 139860302007009635 مورخ 98/08/23  اقاى سید رحمت اله هاشمى فرزند 
سید نادر قلى  در    ششدانگ یکباب خانه   به مســاحت.157,76   مترمربع قسمتى پالك 
شماره از 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى عبدالمجید و سعید وخانم زهرا ارباب فرزندان عبدالعلى مى باشد
45- راى شماره 139860302007010245 مورخ 98/08/30 عبد اله  محمدى  خروشادى 
فرزند على  در ششدانگ یکقطعه باغ  به مســاحت.12061,56 متر مربع قسمتى از  پالك 
524 اصلى واقع در نودرآمد  بخش 9 ثبت فالورجان مالک اولیه شخص متقاضى مى باشد  
46= راى شماره 139860302007011256 مورخ 98/09/14 مهدى ملکى فرزند محمد  
نسبت به ششدانگ    یکباب خانه به مســاحت 195,50 متر مربع  پالك فرعى از 19 اصلى 
واقع در کلیشاد بخش نه ثبت فالورجان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد 

کریم دهقان فرزند حسن  مى باشد
47 - راى شــماره 139860302007009130 مورخ 1398/08/19 محمد حسین  نصر 
اصفهانى فرزند کریم  در چهار دانگ مشاع  از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت.181,30 
مترمربع قسمتى از  پالك شماره 622فرعى از یک  اصلى واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت 

فالورجان  مالک رسمى شخص متقاضى مى باشد  
48- راى شــماره 139860302007009132 مورخ 1398/08/19 اعظم نصر اصفهانى 
فرزند یداله  دردو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت.181,30 مترمربع قسمتى 
از  پالك شماره 622 فرعى ار یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت فالورجان که مالک 

رسمى شخص متقاضى مى باشد
49-راى شماره 139860302007009848 مورخ 1398/08/26 فتح اله رضایى یزدابادى 
فرزند باقر   در ششدانگ یکباب گلخانه به مســاحت.3114,30 مترمربع قسمتى از  پالك 
شــماره 5 اصلى واقع در منصور اباد بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه  خریدارى شده از 

مالک رسمى  محمود میرزا مسعود مى باشد
50-راى شماره  139860302007499 مورخ 98/06/23 مریم هادیان قهدریجانى فرزند 
غالمرضا  در سه دانگ  مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت.142,95 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 46فرعى از 386 اصلى واقع درقهدریجان بخش 9 ثبت فالوجان  مع الواسطه  

خریدارى شده از مالک  رسمى نوروز على قدیرى مى باشد 
51- راى شماره  139860302007007498 مورخ 98/06/23 میالد قدرجانى فرزند رضا 
قلى در سه دانگ مشاع   از ششدانگ یکباب خانه به مساحت.142,95 مترمربع قسمتى از 
پالك شــماره 46فرعى از 386 اصلى واقع  درقهدریجان در بخــش 9 ثبت فالوجان  مع 

الواسطه  خریدارى شده از مالک  رسمى نوروز على قدیرى مى باشد 
52 - راى شماره 139860302007009178 مورخ 1398/08/20 على اکبرى کلیشادى 
فرزند کرمعلى  در ششدانگ یکباب خانه  نیمه تمام به مساحت..164,16 مترمربع قسمتى از 
پالك شماره از 19  اصلى واقع درکلیشاد بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه  خریدارى شده 

از مالک کرمعلى اکبرى فرزند محمود مى باشد 
53- راى شماره 139860302007009636 مورخ 1398/08/23 مجید کیانى فرزند عبداله   
درششدانگ یکباب خانه به مساحت..197 مترمربع قسمتى از  پالك شماره 411 اصلى واقع 
در شرودان بخش 9 ثبت  ملک فالورجان مى باشد مع الواســطه  خریدارى شده از مالک  

رسمى حسین دولت آبادى مى باشد
54-راى شماره 1398602007009159 مورخ 1398/08/20 خانم ندا پورخراجى فرزند 
احمد در  ششدانگ یکباب خانه به مساحت..153,20 مترمربع قسمتى از  پالك شماره 15 
اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت ملک فالورجان مع الواسطه  خریدارى شده از مالک 

رسمى مهدى قلى رهنما فرزند اکبر  مى باشد
55-راى شــماره  139860302007009235 مورخ 98/08/20 میثم اسدى دزکى فرزند 
ایرج   در  ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت..156,22 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
7فرعى از 662 اصلى واقع در یزد اباد  بخش 9 ثبت ملک فالورجان مع الواسطه  خریدارى 
شده از مالک رسمى حسن اقاجانى فرزند اقاجان  مى باشد  تاریخ انتشار نوبت اول  روز شنبه 
مورخ 98/9/30 تاریخ انتشارنوبت دوم یکشنبه مورخ 98/10/15  م الف:700048 حسین 

زمانى- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك فالورجان/ 9/525
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیــأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000673 مــورخ 98/08/27 خانم اکرم 
تحویلیان به شماره شناسنامه 70375 کدملى 1281803103 صادره از اصفهان فرزند اصغر 
نسبت به 8/356 سهم مشاع از 51/78 سهم ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ششدانگ 
51/78 مترمربع مفروزى از پالك 2142- واقع در بخش 3 ثبت اصفهان به صورت ســهم 

االرث از اصغر تحویلیان پدر متقاضى
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139860302023000671 مورخ 98/08/27 آقاى نعمت اله 
تحویلیان به شماره شناسنامه 2207 کدملى 1286760291 صادره از اصفهان فرزند اصغر 
نسبت به 43/424 سهم مشاع از 51/78 سهم ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ششدانگ 
51/78 مترمربع مفروزى از پالك 2142- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان به صورت 
سهم االرث از اصغر تحویلیان پدر متقاضى بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1398/09/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 15 /1398/10 م الف: 698323 صفائى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /9/487
آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه

نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشاعى افراد 
مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمى مشــاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار 
گرفته اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه عصر اصفهان و نصف 
جهان  چاپ و منتشر مى گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصى نسبت به آراء مذکور معترض 
باشند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهى روزنامه موخراالنتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمایدو گواهى تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض ، گواهى 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور 
سند مالکیت بنام متصرف مى نماید. لیکن صدور ســند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود .
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان

1- رأى شــماره 139860302009002241 مــورخ 1398/09/27 آقاى عبدالحســین 
احمدپور مبارکه فرزند حاجى بابا ، در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 328/43مترمربع 
واقع در مبارکه مجزا شــده از  پالك 10 -اصلى بخش9 انتقالى با واسطه از مالک رسمى 

اسماعیل احمدپور مبارکه
2-رأى شماره 139860302009001909 مورخ 1398/08/28 آقاى روح اله ندافى قهنویه 
فرزند شکراله ، در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 490/60مترمربع واقع در مبارکه 
مجزا شده از  پالك 627فرعى از19 -اصلى بخش8 انتقالى با واسطه  از مالک رسمى محمد 

صادق صفائى
3- رأى شماره 139860302009001855 مورخ 1398/08/23  آقاى غالمرضا رنجکش 
قهنویه ئى فرزند روح اله ، در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 80/ 179مترمربع مجزا شده 
از  پالك 11 -اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان نهچیرى  
4- رأى شــماره 139860302009001904 مورخ 1398/08/28 آقاى خدامراد کارگران 
فرزند حسن ، درســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 252/80مترمربع 
واقع در مبارکه مجزا شــده از  پالك 447/1  فرعى (که به 901 فرعى تبدیل شده است )از 

40-اصلى بخش 8 انتقالى با واسطه از مالک رسمى فاطمه ستارى
5- رأى شــماره 139860302009001905 مــورخ 1398/08/28 خانــم گلى میرزائى 
طالخونچه فرزند پرویز ، درســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 
252/80مترمربع واقع در مبارکه مجزا شده از  پالك 447/1  فرعى (که به 901 فرعى تبدیل 

شده است )از 40-اصلى بخش 8 انتقالى با واسطه از مالک رسمى فاطمه ستارى
6- رأى شــماره 139860302009001896 مورخ 1398/08/27 آقاى محســن ایزدى 
فرزند غالمعلى، در ششدانگ یکباب خانه مخروبه  به مساحت 252/26مترمربع مجزا شده 
از  پالك  1512 فرعى از باقیمانده از یک  -اصلى بخــش8 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى محمدتقى فروغى

7-رأى شــماره 139860302009001895 مورخ 1398/08/27  خانم طاهره حســینى 
مبارکه  فرزند رسول ، در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 125/65مترمربع مجزا شده از  
پالك ده -اصلى بخش 9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى خیراله احمدپور مبارکه

8- رأى شماره 139860302009001859 مورخ 1398/08/23   آقاى منصور حیدرى زاده  
فرزند اسکندر ، در ششدانگ قسمتى از یکباب خانه   به مساحت 11/86مترمربع مجزا شده 

از  پالك 617 فرعى از40-اصلى بخش 8 انتقالى با واسطه از مالک رسمى على فخارى  
9- رأى شــماره 139860302009001916 مــورخ 1398/08/29 خانم مهرى کریمى 
فرزند حسین قلى، در قسمتى از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 11/00مترمربع مجزا 
شده از  پالك هاى 792 و 2575 فرعى از 2-اصلى بخش9 انتقالى با واسطه از مالک رسمى 

غالمرضا عبدالرضازاده
10- رأى شماره 139860302009001897 مورخ 1398/08/27 شرکت تعاونى کشاورزى 
و دامدارى شهرستان مبارکه ، در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 935/70مترمربع 
مجزا شده از  پالك 17-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رحمت 

اله قربانى شاه کوچکى
11- رأى شــماره 139860302009001907 مورخ 1398/08/28 آقاى جواد احمدپور 
مبارکه فرزند حجت اله، در ششدانگ یک باب خانه  نیمه ساز به مساحت 231/00 مترمربع 
مجزا شده از  پالك10 -اصلى بخش9انتقالى  بموجب قباله عادى از مالک رسمى عبدالعلى 

احمدپور مبارکه
12- رأى شماره 139860302009001929 مورخ 1398/08/30 آقاى احمدرضا بهرامى  
فرزند نصراله ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156/67مترمربع مجزا شده از  پالك 
187 فرعى از دو -اصلى بخــش9 انتقالى بموجب قباله عادى  از مالک رســمى بانو ربابه 

رضویان
13- رأى شــماره 139760302009002609 مــورخ 1397/10/30 آقاى جعفر هادیان 
مبارکه  فرزند على اکبر ، در یک ونیم دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
184/50مترمربع مجزا شــده از  پالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى بختیار دهقانى
14- رأى شماره 139760302009002608 مورخ 1397/10/30 آقاى رضا هادیان مبارکه  
فرزند جعفر ، در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 184/50مترمربع مجزا 
شده از  پالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بختیار دهقانى
15- رأى شــماره 139760302009002610 مورخ 1397/10/30 خانم ایران صادقپور 
مبارکه فرزند مهدى ، در یک ونیم دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 
184/50مترمربع مجزا شــده از  پالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى بختیار دهقانى
16- رأى شــماره 139860302009002096 مــورخ 1398/09/13 آقاى صمد کریمى 
فرزند نوروزعلى ، در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 218/20مترمربع 
مجزا شده از  پالك هفت -اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رضا 

صریریان
17- رأى شــماره 139860302009002097 مورخ 1398/09/13 خانم عصمت کریمى 
فرزند احمد ، در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 218/20مترمربع 
مجزا شــده از  پالك هفت -اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى 
رضا صریریان تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/01 تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/10/15 
م الف: 702743 مظاهر نصرالهى- رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان مبارکه 

 9/528/
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه یازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 970920 له خانم زهرا نیکبخت و علیه آقاى محمد اسماعیل محمدى مبنى 
بر مطالبه مبلغ 312 سکه بهار آزادى و 200 مثقال طال که در روز مزایده ارزیابى مى گردد و 
سایر مطالبات دیگر بابت محکوم به در تاریخ 98/11/6 ساعت 11/30 صبح در محل اجراى 
احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش اموال توقیفى که توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى 
اصفهان- مشتاق دوم- پل شهرســتان- خیابان بازارچه- نبش کوچه شاهد 12 مراجعه و 
از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم مال پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت 
خواهد گرفت و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن ظرف حداکثر 
یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اموال مورد مزایده: 
به آدرس: مشتاق دوم- پل شهرســتان- خیابان بازارچه- نبش کوچه شاهد 12 مراجعه و 
طى لیست قبلى بازدید شرح ذیل اعالم نظر مى گردد. 1- تعداد 95 طاقه انواع پارچه پرده 
اى- طور- ژاکاء- مخمل و غیره به صورت ته طاقه ا به رنــگ هاى مختلف با متراژهاى 
مختلف بدون متراژ طیق اظهارهاى محمدى با ردیف 2 (اکثر طاقه ها زیر 10 متر مى باشد. 
2- تعداد 10 طاقه پرده هاى طور ترك شانل و غیره به صورت باز شده (نیمه کاره) جمعًا با 
ردیف 1 طبق اظهار محمدى 750 متر که جمعًا از قرار هر متر طول 100/000 ریال ارزیابى 
مى گردد و 75/000/000 ریال= 100/000 * 750، 3- چــرخ خیاطى صنعتى ZOJE و 
sonstar 2 عدد 24/000/000 ریال 4- اطو صنعتى یک عدد 400/0000 ریال 5- صندلى 

کاناپه (شزلون) سالم و نو چوب منیت کارى روکش آبى 1 عدد 1/500/000 ریال 6- صندلى 
طرح چیندر روف (سلطنتى) 500/000 ریال 7- پمپ باد با تانک 50 لیترى سالم چرخ دار 1 
عدد 20/000/000 ریال 8- قیچى برش خیاطى 3 عدد 900/000 ریال 9 مقادیرى از لوازم 
خیاطى شامل سوزن- ؟؟؟؟- نخ- دوك انواع نوار پرده (لک- الیى- دستگاه پرچ- مهره پرچ 
و قالب- روغن چرخ- ریشه و کلیه ادوات وابسته به چرخ خیاطى موجود 00 1/000/00، 10- 
انواع لوال و پرده اعم از ریل پرده- کمربندهاى خارجى- گل میخ خارجى- گیره 2/000/000 
ریال 11- قطعات برش خورده گلکسى و اره فارسى رومیزى 4/000/000، 12- چندین توپ 
کاغذ دایوارى اك و باز شــده- پروژکتور کوچک و بزرگ 1/500/000، 13- مقادیر تخته 
MDF برش خورده و تیکه اى 300/000 ریــال 14 نردبان فلزى لوالئى 1 عدد 400/000 

ریال 15- چسب اســپرى اك تعدادى حدود 20 عدد 300/000 ریال 16- دریل شارژى و 
مقدارى ابزارآالت 1 عدد 2/500/000 ریال 17- میز شیشــه اى نو و تعداد 4 عدد صندلى 
2/000/000، 18- تعدادى کاتالوك آلبوم پرده (کالیتــه) و آلبوم کاغذ دیوارى 600/000 
ریال 19- حدود 7 رگال کالیته پرده سالم (قفسه کالیته) 500/000 ریال اقالم بازدید شده 
طبق لیست اولیه سرکار خانم زینب شکرى مى باشد توســط آقاى محمدى ارائه گردید و 
ردیف 1 و 2 به علــت عدم متراژ به آقاى محمــدى تفهیم گردید هر مقــدار اعالم نمائید 
باید تحویل نمائید که قبًال حــدود 1000 متر اعالم مى نمودند ولــى در حال حاضر تعداد 
مشــخص ولى متراژ را 750 متر اعالم نموده اند که بهر صورت از قرار هر متر طول قیمت 
گذارى گردید که اختالف قبل و فعلى در همین رابطه اســت. جمع 19 ردیف فوق به مبلغ 
137/400/000 (ریــال ارزیابى مى گــردد.) م الف: 714162 مدیر اجــراى احکام مدنى 

دادگسترى اصفهان/10/179
فقدان سند مالکیت

شماره: 23017335- 98/9/12 ســند مالکیت دو دانگ مشــاع از ششدانگ پالك ثبتى 
205/168 واقع در بخــش چهار ثبت در دفتر 156 صفحه 223 ذیل شــماره ثبت 34076 
نام حسین دلیل التجارى فرزند موســى  با کدملى 1281295165 ثبت و سند بشماره چاپى 
465058 صادر و تسلیم گردیده اکنون درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک فوق را 
نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 718791 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان /10/247
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مطالعات محققان دانشگاه کمبریج نشان مى دهد اگر افراد صبح هدف عفونت ویروسى قرار بگیرند، 
ویروس ها به علت مهیا بودن شرایط تکثیر، ده برابر موفق تر عمل مى کنند.

ویروس ها برخالف باکترى ها و انگل ها، براى تولید مثل به بهره گیرى از ساختارهاى درونى سلول 
هاى میزبان وابسته هستند ولى این سلول ها به عنوان بخشى از یک الگوى 24 ساعته که به عنوان 

ساعت بیولوژیکى بدن شناخته مى شود، در حال تغییر هستند.
به اعتقاد محققان، علت این اســت کــه هنگام عصر اغلب ســلول هاى کارگر بــدن فعالیت 
خود را متوقــف کرده انــد و در نتیجــه ویروس ها امــکان ربــودن ســاختارهاى تولیدمثل 
سلول ها را ندارند. در واقع ویروس ها براى تکثیر باید در زمان مناسب به تمام امکانات مورد نیاز خود 
دسترسى داشته باشند، در غیر این صورت نابود مى شوند. از این رو، یک آلودگى خفیف صبحگاهى 
مى تواند به سرعت در بدن منتشر شــود اما هنگام عصر به دلیل نبود شرایط مناسب براى تکثیر، 
ویروس ها بسیار ضعیف تر عمل مى کنند. محققان بر این اساس توصیه مى کنند که هنگام شیوع 

بیمارى هاى مسرى، ماندن در خانه در طول روز مى تواند در حفظ و بازیابى سالمتى مؤثر باشد.

نتیجه یک تحقیق جدید نشــان مى دهد که استفاده از قرص هاى 
پیشــگیرى از بــاردارى بــه روى غــده هیپوتاالمــوس تأثیــر 
مى گذارد؛ مغز آن دســته از زنــان که از قرص هاى پیشــگیرى از 
باردارى استفاده مى کنند به طور چشمگیرى کوچک تر از زنان دیگر 

است!
غــده هیپوتاالمــوس بخش مهمــى از مغز اســت که 

وظیفه تنظیم ســطح هورمون هــا را به عهــده دارد؛ 
این غــده همچنیــن نقشــى اساســى در کنترل 

چرخه خواب، ضربان قلب، وزن بدن و میزان اشتها 
ایفا مى کند.

«مایکل لیپتون»، تهیه کننده گزارش نهایى 
این تحقیق مى گوید: «مــا دریافتیم که 
تفاوت شگرفى بین اندازه ساختار مغز زنانى 

که قرص ضدبارورى استفاده مى کنند و زنانى 
که از آن اســتفاده نمى کنند وجود دارد.» مایکل لیپتون همچنین 

گفت که تحقیقات مقدماتى دانشمندان از ارتباط بین استفاده از قرص 

ضدباردارى و عالئم افسردگى حکایت دارد.
پیش  تر نیز پژوهشى در ســال جارى (2019) منتشر شده بود که از 
تأثیر قرص هاى پیشگیرى از باردارى بر مغز زنان و آسیب به بخش 

تصمیم گیرى مغز سخن مى گفت.

مطالعات اخیر نشــان داده است که ساعت بدن نقش 
بسیار مهمى در ابتال به انواع بیمارى ها از جمله فیبروز 

ریوى، سرطان، عفونت و دیابت دارد.
دانشمندان دریافته اند افرادى که به طور منظم بیش 
از 11 ساعت یا کمتر از چهار ساعت مى خوابند، دو سه 
برابر بیشتر از افرادى که به مدت هفت ساعت در روز 
مى خوابند، مبتال به بیمــارى غیرقابل درمان فیبروز 
ریوى هستند. آنها این ارتباط را به ساعت بدن نسبت 

مى دهند.
فیبروز ریه به معنى تشکیل بافت فیبروز (بافت همبند) 
در ریه اســت که عالوه بر ایجاد مشکل تنفس، انجام 
دادن حرکات ورزشى نیز دشوار مى شود. این ناراحتى 

همچنین باعث سرفه هاى خشک و مزمن مى شود.
ســاعت داخلى بدن ما تقریبًا هر سلول بدن را تنظیم 
مى کند و چرخه هاى 24 ساعته را در فرایند هایى مانند 
خواب، ترشح هورمون و متابولیســم انجام مى دهد. 
در ریه ها، ســاعت عمدتًا در معابر اصلى حمل کننده 

هوا (مجارى هوایى) قرار دارد. ایــن تیم دریافتند که 
در مبتالیان به فیبروز ریه، این نوســانات ساعت در 

فضا هاى هوایى کوچک به نام آلوئولى بیشتر است.
مطالعات انجام شــده بر روى موش ها نشان داد که با 
تغییر در مکانیسم ساعت مى توان فرایند فیبروتیک را 
مختل کرد و احتمال ابتال به فیبروز ریوى را افزایش 
داد. همچنین محققان با اســتفاده از داده هاى انسانى 
دریافتند که فیبــروز ریوى مى توانــد رابطه نزدیکى 
با مدت زمان خواب (کوتاه یا طوالنى) داشــته باشد. 
ارتباط بین مدت زمان خواب و فیبروز ریه از نظر قدرت 
با سایر عوامل خطرناك شناخته شده براى این بیمارى 

مشابه است.
به گفته محققــان احتمال ابتال به فیبــروز ریوى در 
افرادى که به طور مرتب چهار ساعت یا بیشتر در روز 
مى خوابند، دو برابر بیشتر از افرادى است که روزانه 11 
ساعت یا بیشتر مى خوابند و سه برابر بیشتر از کسانى 
است که هفت ساعت در روز مى خوابند. این احتمال در 

افرادى که تا اواخر شب بیدار هستند و یا شیفت کارى 
دارند هم وجود دارد.

دکتر «جان بلیکلى» از دانشگاه منچستر، که هدایت 
این پروژه را بر عهــده دارد، مى گوید: «فیبروز ریوى 
یک بیمارى ویرانگر و تحمل ناپذیر اســت. بنابراین، 
این کشف که ساعت بدن، یک بازیکن کلیدى است به 
طور بالقوه راه هاى جدیدى را براى درمان یا جلوگیرى 
از آن ارائه مى دهد. در مورد مطالعه ارتباط بین فیبروز 
ریوى و مدت زمان خواب باید مطالعات بیشترى انجام 
شــود تا علت و تکرار آن مشخص شود. اگر این نتایج 
تأیید شود، خوابیدن در زمان بهینه ممکن است تأثیر 

این بیمارى ویرانگر را کاهش دهد.»
مطالعات قبلى نشان داده اند که ساعت بدن همچنین 
نقش مهمى در ایجاد عفونت، سرطان و دیابت دارد  و 
نقش ساعت در فیبروز،  نشــان مى دهد که تغییر این 
نوســانات مى تواند به یک روش درمانى مهم تبدیل 

شود.

ممکن است افسردگى در هر ســنى به سراغ انسان 
بیاید. ســالمندان نیز در معرض ابتال به این اختالل 
روحى قرار دارند. بسیارى از افراد بر این باورند که 
افسردگى ســالمندان امرى طبیعى است اما باید 
بدانیم ســالمندان نیز مانند هر شخص دیگرى 

باید درمان شوند.
از دســت دادن حمایت اجتماعى به دلیل مرگ 
همســر یا خواهر و برادر، اســترس ناشى از 
بازنشستگى، مسائل مالى، اجتماعى، سالمت 
و مرگ ومیر ســبب بروز افسردگى و غمگینى 

در میان افراد سالمند و سالخورده مى شود.
محمدرضــا محمــدى، روانشــناس 

بالینى، رسیدن به دوره ســالمندى را براى هر فردى 
اجتناب ناپذیــر دانســت و گفت: با توجــه به اهمیت 
بهداشت روان سالمندان، این دوره را دوره افت شناختى 
یعنى زمان کاهش درآمــد، کاهش روابط اجتماعى، از 
دست دادن نقش هاى اجتماعى، کاهش سالمت و یا 

داغدیدگى سالمند باید عنوان کرد. 
این متخصص اعصاب و روان ادامه داد: استرس به دلیل 
مسائل مالى، اجتماعى، کارى، سالمت و مرگ ومیر در 
هر جامعه اى با بروز عالئم افســردگى در ســالمندان 
مرتبط است و وقوع این اختالل امرى اجتناب ناپذیر به 
شمار مى رود. محمدى بیان کرد: براساس تحقیقات به 
عمل آمده، سالمندى که درآمد کمترى دارد 50 درصد 

احتمال دارد به افسردگى مبتال شود.
وى با بیان اینکه شــبکه اجتماعــى و حمایت ها هم 
وضعیت ســالمت فیزیکى و هم روانى ســالمندان را 
تحت تأثیر قرار مى دهد،  گفت: مســائل اجتماعى بعد 
از مالى مؤ ثرتریــن مورد در بروز افســردگى در میان 
سالمندان اســت. این عامل براى اکثریت سالمندان 

موجب اســترس مى شــود و در ایجاد پریشانى روانى 
آنها نقش دارد.

این روانشناس بالینى تصریح کرد: کاهش تفریحات و 
سرگرمى ها، کاهش تعداد دوستان صمیمى و کاهش 
فعالیت هاى اجتماعى در ابتالى سالمندان به افسردگى 
نقشى عمده  خواهد داشــت. در واقع به دلیل کاهش 
تعامالت اجتماعى، حمایت اجتماعى از سالمندان کم 
مى شود و حمایت اجتماعى کم  با افسردگى رابطه دارد.

محمدى در مورد رابطه استرس ناشى از مسائل کارى با 
افسردگى سالمندى توضیح داد: بازنشستگى، دارا بودن 
اختالفات در محل کار و اشــتغال مجدد در پیش بینى 
افسردگى سالمندان در مسائل کارى نقشى عمده دارد. 
همچنین در میان رویدادهاى اســترس زاى سالمندى 
که دوره بازنشستگى خود را مى گذراند به عبارتى فرد 
سالمند نقش خود را در یک محیط از دست مى دهد و 
این حالت در آن به کاهش اعتمادبه نفس و انگیزه منجر 
مى شود که همین عوامل مى تواند در ابتال به افسردگى 

نقش داشته باشد. 

دستـکارى تنظیمـات ساعت  بدن، 
ریه شما را  از کار مى اندازد

شرکت کشت وصنعت احیاء حامد سپاهان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 13148 و شناســه ملى 
10260341640 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مــورخ1398/06/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - مجتبى مداحیــان به کدملى 
1272122441، شهین شریف سامانى به کدملى 
4621371967 و محمدرضا شــریف سامانى به 
کدملى 1291020251 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
- روزنامه کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (719356)

شرکت کشت وصنعت احیاء حامد سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 13148 و شناسه ملى 
10260341640 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1398/06/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - شهین شریف سامانى به شماره ملى 4621371967 بعنوان رئیس هیئت مدیره، 
مجتبى مداحیان به شماره ملى 1272122441 بعنوان مدیرعامل و محمدرضا شریف سامانى 
به شماره ملى 1291020251 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود 
اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاى مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر 
است. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (719357)

آگهى تغییرات آگهى تغییرات

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
کالسه 970882 ج/6 له آقاى وحید میراثى و علیه آقاى سید محمود اخوت مبنى بر مطالبه 
مبلغ 4/012/800/000 ریال بابت محکوٌم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى 
در تاریخ 1398/10/30 ســاعت 12:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 62/809 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى به 
پالك ثبتى شماره 2547 فرعى از 2248 اصلى بخش 6 ثبت اصفهان با مشخصات مندرج 
در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى آقاى ســید محمود اخوت و اکنون در 
تصرف مالکانه محکوٌم علیه مى باشد توسط کارشــناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل 
ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز 
مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صدور نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه 
اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت و هزینه 
هاى اجرایى بر عهده محکومٌ  علیه مى باشــد و مابقى ثمن ظرف یک ماه پرداخت واال ده 
درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: ملک مورد نظر 
واقع در بهارستان جنب پارکینگ اتوبوسرانى، کوچه سمت غرب انتهاى خیابان معلم و بعد از 
بررسى محل و جمیع جهات موثر در موضوع نتیجه را به حضور تقدیم مى نمایم. مشخصات 
ساختمانى: این ملک به صورت یک زمین محصور شده با دیوار آجرى و در آهنى به مساحت 
650/50 مترمربع همراه با یک اتاق قدیمى و حوض مى باشد. نظریه کارشناسى: با توجه به 
مشخصات ملک، موقعیت محلى و سایر عوامل موثر در قضیه، ارزش ششدانگ این ملک 
را بمبلغ 4/600/000/000 ریال معادل چهارصد و شصت میلیون تومان برآورد و اعالم مى 
نمایم. در نتیجه مقدار 62/809 حبه مشــاع آن بمبلغ 4/012/800/000 ریال ارزیابى مى 

گردد. م الف: 715447 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/10/224
فقدان سند مالکیت

شــماره: 23016893- 98/9/12 سند مالکیت دو دانگ مشــاع از ششدانگ پالك ثبتى 
205/167 واقع در بخش 4 ثبت در دفتر 156 صفحه 202 ذیل شــماره ثبت 34069 بنام 
حســین دلیل التجارى فرزند موســى با کدملى 1286295165 ثبت و سند بشماره چاپى 
465064  صادر و تسلیم گردیده اکنون درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک فوق را 
نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 718780 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان /10/248

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 139885602210004244 تاریخ ارسال نامه: 1398/09/28 تمامت شش 
دانگ آپارتمان پالك 38599 فرعى از 2187 اصلى بانضمام انبارى پالك قطعه 3 تفکیکى 
بانضمام پارکینگ قطعه یک تفکیکى واقع در بخش 6 ثبــت اصفهان به نام خانم پروین 
هاشم زاده سابقه ثبت و سند مالکیت کاداسترى به شماره 97/ج- 551270 دارد که بموجب 
سند انتقال 17185 مورخ 1397/5/20 به وى انتقال قطعى گردیده است. سپس نامبرده با 
ارائه درخواست کتبى بانضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 8852 و 
شناسه یکتاى 1398021556150000769 و رمز تصدیق 863781 مورخ 1398/9/24 
به گواهى دفترخانه 361 بهارســتان اصفهان رسیده اســت و مالک مدعى است که سند 
مالکیت آن مفقود شده است و درخواست صدور ســند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده 
است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل  سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 718655 ناصر 
صیادى صومعه- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان از طرف هما یزدانى 

بابوکانى /10/249
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139885602030011157   خانم زهره عباســپور نجف آبادى فرزند حیدر على 
باستناد یکبرگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت یک ونیم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى شماره 972 اصلى 
واقع در قطعه سه نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 409 دفتر 400 امالك 
ذیل ثبت 97984 بنام الهه کبیرزاده نجف آبادى فرزند محمد رضا ثبت و صادر و تســلیم 
گردیده و بعد بموجب سند رسمى شماره 19814 مورخه 1388/2/31 دفترخانه 42 نجف 
آباد تمامت نه حبه مشاع به غالمحســین قربانى سینى نسبت به 7/5 حبه و فاطمه قربانى 
سینى فرزند حسن نسبت به 1/5 حبه مشاع انتقال گردیده است ،سپس بموجب سند انتقال 
شماره 31575-1384/7/28 دفترخانه 42 نجف آباد تمامت 1/5 حبه مشاع از طرف فاطمه 
قربانى سینى به زهره عباسپور نجف آبادى فرزند حیدر على انتقال شده و  معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: در اثر سرقت مفقود شده است. چون 
درخواســت صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز 
آنچه در این آگهى ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خــود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 

ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1398/10/15، 719445/م الــف- ابوالفضل ریحانى محمــد زاده مدیر واحد ثبتى ملک 
نجف آباد - مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از محسن نساج نجف 

آبادى /10/251
فقدان سند مالکیت 

شماره: 139885602030010755 خانم بتول خوشــاوى نجف آبادى  فرزند  قربانعلى 
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت 7/5 حبه مشاع از 72 حبه پالك ثبتى شماره 972 اصلى واقع در قطعه 3 
نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 68 دفتر 515 امالك ذیل ثبت 130657 
بنام غالمحسین قربانى سینى فرزند اسداله ثبت و سند بشماره  چاپى 198728 سرى الف 
/ 83  صادر و تسلیم گردیده  و بعد بموجب سند انتقال شماره 315575 مورخ 1383/7/28 
دفترخانه 42 نجف آباد  به او انتقال شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم 
شــدن یا ازبین رفتن: در اثر سرقت مفقود شده اســت. چون درخواست صدورالمثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1398/10/15، 719444/م الف- مهدى صادقى 

وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از محسن نساج نجف آبادى/ 10/250
 مزایده

شعبه دوم اجراى احکام شــوراى حل اختالف در خصوص پرونده کالسه 980152 شعبه 
دوم له آقاى امیر مینایى علیه خانم مریم الســادات قریشى اســنگى به آدرس تهران- خ 
شــریعت ك قبا پ 80 بابت هزینه هاى اجرایى و محکوم به 279/721/143 ریال و بابت 
نیم عشر دولتى 13/986/057 ریال اموال توقیفى عبارتند از: سوارى پژو 206 مدل 1384 
رنگ نقره اى شــماره موتور fx 602691003 10 شماره شاســى 12804876 به شماره 
انتظامى 657/10 ط 16 از وسیله فوق بازدید گردید دربهاى وسیله بسته بود شماره موتور 
و شاسى رویت نگردید اسناد و مدارك وسیله رویت نگردید موتور و گیربکس خاموش بود 
الستیکها 40 ٪ سالم هر دو درب سمت راست با گلگیر عقب سمت راست و درب موتور و 
گلگیر عقب سمت چپ رنگ شده رادیو پخش نداشت قیمت خودرو مذکور حدوداً به مبلغ 
350/000/000 (سى و پنج میلیون تومان) ارزیابى مى گردد٪ که مورد اعتراض هیچ یک 
از طرفین قرار نگرفته است در جلســه ى مزایده اى در مورخ 98/11/8 در ساعت 10 تا 9 
صبح در محل اجراى احکام واقع در خیابان آتشگاه روبه روى پمپ بنزین ساختمان شماره 2 
شوراى حل اختالف در محل اجراى احکام برگزار مى گردد طالبین شرکت در جلسه مزایده 
مى توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلســه ى مزایده به شماره حساب 
2171350205001  بانک ملــى و ارائه آن فیش به اجراى احــکام از اموال بازدید نمایند 

پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 692970 قاسمى - مدیر 
اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان /9/444

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 971016 ج/3 له آقاى مجید یوســفیان و علیه آقاى سعید فخریان مبنى 
بر مطالبه مبلغ 2/561/730/272 ریال که مبلــغ 35/086/426 ریال توقیف اول بانک 
مسکن تا تاریخ 98/9/21 و مبلغ 1/879/696/437 ریال بابت مطالبات توقیف دوم شعبه 
20 اجراى احکام مدنى مابقى متعلق به شعبه سوم اجراى احکام مدنى در تاریخ 98/10/30 
ساعت 10/30 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 
جهت فروش 17/405 حبه مشــاع از 72 حبه شــش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 
18870 فرعى از 28 اصلى بخش 14 اصفهان با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسى 
که ذیًال درج شده است ملکى سعید فخریان و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه مى 
باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد 
بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى 
اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال 
ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: پالك ثبتى 
28/18870 واقع در بخش 14 استان اصفهان، به آدرس اصفهان- خانه اصفهان- خیابان 
گلخانه- مجتمع عباسى- طبقه اول، گزارش کارشناسى با توجه به معاینات انجام شده و 
مالحظه فتوکپى اسناد و مدارك ارائه شده بشرح ذیل مى باشد. الف: مشخات پالك ثبتى 
28/18870 و بمســاحت 138/15 مترمربع: پالك ثبتى 28/18870 عبارت است از یک 
دستگاه آپارتمان به مساحت 138/15 مترمربع که در طبقه اول مجتمع عباسى واقع شده 
است. سه دانگ از شش دانگ پالك ثبتى فوق در مالکیت اقاى سعید فخریان بوده و الباقى 
در اختیار غیر مى باشد. تصویر هوایى در شکل زیر نمایش داده مى شود. ب: وضعیت موجود 
پالك ثبتى: بر اساس بررسى هاى انجام شده پالك ثبتى مورد نظر یک دستگاه آپارتمان 
مسکونى ســه خوابه واقع در جنوب طبقه اول مى باشد. قدمت آپارتمان در حدود 11 سال 
مى باشد. کف واحد سرامیک، کابینت هاى MDF، سیستم گرمایش شوفاژ و سرمایش 
کولر آبى، دربهاى چوبى، داراى ســرویس ایرانى و فرنگى و همچنین یک باب انبارى و 
پارکینگ مى باشد. داراى انشــعاب گاز، برق و تلفن اختصاصى و آب مشترك است. ج- 
نظریه کارشناسى: ارزش روز ششدانگ عرصه و اعیان پالك به شماره ثبتى 28/18870 
با توجه به جمیع جهت مؤثر در قیمت مبلغ: 9/680/000/000 ریال معادل نهصد و شصت 
و هشــت میلیون تومان اعالم مى گردد. در نتیجه مقدار 17/405 حبه مشــاع آن پس از 
کســر مبلغ دو میلیارد و پانصد و میلیون ریال بابت مســتنیات دین محکوم علیه به مبلغ 
2/340/000/000 ریال ارزیابى مى گردد. م الــف: 698135 مدیر و دادورز اجراى احکام 
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

اى مردم! دنیا سراى گذرا  و آخرت خانه جاویدان است. پس از گذرگاه 
خویش براى سرمنزل جاودانه توشــه برگیرید و پرده هاى خود را 
در نزد کسى که بر اسرار شــما آگاه اســت پاره نکنید، پیش از آنکه 
بدن هاى شما از دنیا خارج شود، دل هایتان را خارج کنید، شما را در دنیا 
آزمــوده انــد و بــراى غیــر دنیــا آفریــده انــد. کســى کــه بمیرد، 
مــردم مى گویند«چــه باقــى گذاشــت» امــا فرشــتگان مى گوینــد 
«چه پیش فرستاد؟» خدا پدرانتان را بیامرزد، مقدارى از ثروت خود 
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آیین اختتامیه نخستین جشــنواره ملى شعر و داستان 
کودك و نوجوان شــهروندى اصفهان «شــهرمن» از 
سوى اداره توسعه فرهنگ شهروندى وابسته به سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان با 
استقبال شرکت کنندگان و عالقه مندان از سراسر کشور 

در کتابخانه مرکزى برگزار شد. 
در این آیین هیئت داوران مسابقه پس از مطالعه و بررسى 
آثار نهایى خود در بخش شعر رده سنى خردسال از دو اثر 
«نفیسه جعفرپور» براى سروده «تولدت مبارك» از نطنز 
و «باران نوروزى» براى سروده «درخت خوشبخت» از 
اصفهان  با لوح تقدیر و مبلغ  پنج میلیون ریال تقدیر کردند 
و در این بخش دو اثر «نســترن حاتمى» براى سروده 
«دوســتى با پرنده ها» از خرم آباد و «دادیار حامدى» 
براى سروده «یکم کمش کن» از سارى را حائز رتبه سوم 
دانستند و با لوح تقدیر و ده میلیون ریال تقدیر کردند و 
در این بخش هیچ اثرى را حائز رتبه اول و دوم ندانستند. 
هیئت داوران در بخش شــعر رده سنى کودك چهار اثر 
«ملیحه آرحیمى» براى ســروده «برگى براى ماهى» 
از اصفهان، «زهرا موسى ئى» براى سروده «شهرمن و 

غول سیاه» از اصفهان، «محسن سلطانى» براى سروده 
«جیک جیک» از کاشان، «حسین شادمهر» براى سروده 
«پاکى» از البرز را با لوح تقدیر و مبلغ پنج میلیون ریال 

مورد تقدیر قرار داد. 
هیئت داوران در این بخش اثر «مرضیه تاجرى» براى 
سروده «جریمه» از قم را با لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون 
ریال مورد تقدیر قرار داد و هیچ اثــرى را حائز رتبه دوم 

ندانست. 
هیئت داوران در این بخش لوح تقدیر، تندیس جشنواره 
که شــامل تابلو نقاشــى و مبلغ 20 میلیون ریال بود را 
براى کســب رتبه اول به «اســماعیل اله دادى» براى 

سروده هاى «اتفاق و صدا» از بروجرد تقدیم کرد. 
در بخش «شــعر نوجوان» هیئت داوران دو اثر «غزل 
برهانى» براى ســروده «ترافیک» از اصفهان و «ندبه 
محمدى» براى ســروده «درخت سیب» از گرگان را با 

لوح تقدیر و پنج میلیون ریال مورد تقدیر قرار داد.
و هیئت داوران «علیرضا رجبعلى زاده» کاشــانى براى 
سروده «قصه درخت» از کاشان و «سمیه یاورى» براى 
سروده «سرفه خورشید» از کرمان را با لوح تقدیر و یک 

میلیون ریال حائز رتبه سوم دانست.
در این بخش از «محبوبه الســادات صمصام شریعت» 
براى سروده «وقتى» از اصفهان و «آذر صادقیان» براى 
سروده «زاینده رود» از خمینى شهر با لوح تقدیر و مبلغ 

15 میلیون ریال در رتبه دوم تقدیر شد.
در بخش داستان رده سنى خردسال هیئت داوران هیچ 
اثرى را مورد تقدیر قرار ندادنــد و هیئت داوران در این 
بخش لوح تقدیر و مبلغ ده میلیون ریال را براى کســب 
رتبه سوم به «سهیال سپهرى» براى نگارش داستان هاى 
«تولد بى بى»، «اتوبوس مدارس حشــرات»، «رنگین 
کمون هفت رنگ» از تهران تقدیم کرد. هیئت داوران در 
این بخش اثر «سوده عبد یزدان» را براى نگارش داستان 
«من یک هیوال هستم» از اصفهان با لوح تقدیر و مبلغ 
15 میلیون ریال مورد تقدیر قرار داد و از «اکرم تقى پور» 
براى نگارش داستان «قصه هاى مروارید» با لوح تقدیر، 
تندیس جشنواره و 20 میلیون ریال از اصفهان تقدیرکرد. 
هیئت داوران در بخش داســتان رده ســنى 7تا9 سال 
پنج اثر «نازنین نیکوسرشــت» را براى نگارش داستان 
«خانم بزى و مسابقات جهانى شــاخ بازى» از شیراز، 

«نواله لک» براى نگارش داستان «مى تواند تأثیرگذار 
باشد» از خمینى شهر، «مصطفى جعفرى خوزانى» براى 
نگارش داســتان «الن کوچولو و جعبه ابزار» از خمینى 
شهر، «مرضیه فخرالمباشرى» براى نگارش «یک روز 
بوگندو» از اصفهان، سمیه لندى براى نگارش «داستان 
نمکى و غول اسباب بازى» از اصفهان با لوح تقدیر و مبلغ 

پنج میلیون ریال تقدیر کرد. 
هیئت داوران در این بخــش «مرضیه معتمدى» براى 
نگارش داســتان «نجات یک مچاله» از اصفهان را با 
لوح تقدیر و مبلغ ده میلیون ریال حائز رتبه سوم دانست. 
در این بخش اثر «راضیه ساقى» براى نگارش «جنگل 
عجیب و غریب» از یزد با لوح تقدیر و مبلغ 15 میلیون 
ریال حائز رتبه دوم شــد و از اثر «هما ایرانپور» از شیراز 
براى نگارش «کــره جادویى» با لــوح تقدیر، تندیس 
جشــنواره و مبلغ 20 میلیون ریال به عنــوان رتبه اول 

تقدیر شد. 
در بخش داستان رده سنى کودك ده تا 12 سال، هیئت 
داوران دو اثر «شیوا عزیرى» براى نگارش «آشغالستان 
شهروند جدید نمى پذیرد» از شــیراز و «فریده آقایى» 

براى نگارش داستان «در حال شارژ است» از اصفهان و 
«آمنه ایمان مهر» براى نگارش «جاروفروش» از رشت 
را با لوح تقدیر و مبلغ پنج میلیون ریال مورد تقدیر قرار 
داد و اثر «لیلى شایق بروجنى» با عنوان «سبیل گنده» 
از اصفهان را با لوح تقدیر و مبلــغ ده میلیون ریال حائز 
رتبه سوم دانست. از داستان «اف 27» نسرین آقایى از 
خمینى شهر به عنوان رتبه دوم در این بخش با لوح تقدیر 
و 15 میلیون ریال تقدیر شد. هیئت داوران در این بخش 
اثر «سمیرا غالمى» براى نگارش داستان «شهر ماهى 
ها» از اصفهان را با لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ 20 

میلیون ریال حائز رتبه نخست دانستند. 
در بخش «داســتان نوجوان» هیئت داوران از پنج اثر 
ریحانه السادات ناجى براى نگارش داستان «الك پشت 
کوچولوى بنفش» از اصفهان، «سمیرا مختارى» براى 
«لطفاً قاطى نکنید» از اصفهان، «زهرا مهران پور» براى 
اثر «رنگ هاى واقعى» از اصفهــان، «الهه مصلحى» 
براى نگارش «ســامیو» از اصفهان، «آیدا هاشم زاده» 
براى نگارش داستان «من پیمانک مى بندم» از اصفهان 
با لوح تقدیر و مبلغ پنج میلیون ریال تقدیر شــد. هیئت 

داوران در بخش نوجوان داستان «کیمیا باقرى» را براى 
اثر «لطفاً تن ماهى بیشترى مصرف کنید» از اصفهان را 
با لوح تقدیر و مبلغ 15 میلیون ریال حائز رتبه سوم دانست 
و از داستان «ماهى قرمز» اثر پوریا اسکندرزاده از تهران 
با لوح تقدیر و مبلغ 20 میلیون ریال به عنوان رتبه دوم 
تقدیر شد. هیئت داوران از داستان «بچه خشک بود یا تر» 
اثر «سیده فاطمه انجوى نژاد» به عنوان رتبه اول بخش 

داستان نوجوان تقدیر کردند. 
«شایان ایوبى» و «سمانه ایوبى» خواهر و برادرى هم که 
از شهرستان گمیشان استان گلستان به همراه مادرشان 
در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملى شعر و داستان 
کودك و نوجوان شهروندى اصفهان شرکت کرده بودند، 

در بخش «امید» تقدیر شدند.
گفتنى اســت؛ احمد اکبرپور، مسعود ناصرى، غالمرضا 
بکتاش، بیوك آقاملکى، بهزاد دانشگر، احمدرضا خان 
احمد، عابد کریمى، نجمه تدین، زینب السادات فاطمى و 
سعید معتمدى داورى نخستین جشنواره شعر و داستان 
کودك و نوجوان شــهروندى اصفهان «شــهرمن» را 

برعهده داشتند.

نخستین جشنواره ملى شعر و داستان «شهرمن»
 برگزیدگان خود را شناخت


