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شهردارى رضوانشهر به استناد مصوبه شماره 337- 5- ش- 97 مورخ 1397/06/15 
شوراى محترم اسالمى شهر رضوانشهر در نظر دارد مقدار 60/720 تن قیر در اختیار 
خود در انبار کارخانه آسفالت واقع در مبارکه پشت کارخانه پلى اکریل کارخانه آسفالت 
شرکت شهیر بناى ایرانیان را تبدیل به آســفالت 19- 0 نموده و در پروژه هاى عمرانى 
سطح شهر استفاده نماید مقتضى است قیمت انجام عملیات یاد شده را به ازاى هر تن 
آسفالت تحویل درب کارخانه از طریق مناقصه عمومى موضوع ماده 13 آئین نامه مالى 
شهرداریها، با شــرایط ذیل اقدام نماید. از کارخانه هاى آسفالت و شرکت هاى داراى 
صالحیت دعوت مى گردد جهت شرکت در مناقصه، حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 
1397/09/10 به واحد امور قراردادهاى این شهردارى مراجعه نمایند. شهردارى در رد

 و یا قبول پیشنهادات مختار است.

آگهى  تجدید مناقصه  دوم نوبت  

هومن شیروانیان- شهردار رضوانشهر

شــهردارى زازران در نظر دارد به استناد مجوز شــماره (47/97) مورخ 
(1397/06/26) شوراى محترم اسالمى شهر زازران سالن ورزشى واقع در 
شهرك ولیعصر (عج) را به صورت اجاره از طریق مزایده عمومى با قیمت پایه 
ساالنه (108/000/000) ریال به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان 
مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود از تاریخ درج 
آگهى به مدت ده روز به شهردارى زازران مراجعه نمایند. ضمنًا هزینه درج 

آگهى به عهده برنده آگهى مى باشد.  

آگهى تجدید مزایده دوم نوبت  

یداله مؤمن زاده - شهردار زازران

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهى 
اقدام نماید:

موضوع مزایده: اجاره جایگاه CNG عماد سیادت به مدت یک سال
- مبلغ پایه ماهیانه: 200/000/000 ریال

- مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 120/000/000 ریال
- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى شنبه مورخ 97/09/10

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97/09/11
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 97/09/24

- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها 
انجام نمى شود.

آگهى مزایده دوم چاپ 

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

     

درباره گرفتن رگ ها بیشتر بدانید بازارهاى کوثر نظام مندتر مى شودجـــــدیدترین جزئیات ساخت سریال «شهرزاد»کورش یغمایى مجوز نمى گیرد فرزندش مجوز مى گیرد! گوشمان از این حرف ها پر است! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

منابع غذایى مفید 
براى تقویت 
عملکرد مغز

21 درصد تحصیلکرده هاى اصفهان بیکارند 
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اسحاق جهانگیرى 
از دولت دلخــور است؟

فقط خرمگاه 
جان سالم به در بـــرد!

برنامه هاى چهلمین 
سالگرد پیروزى انقالب
بـاالخره 5 در سیماى اصفهان

200 هزار تومان را 
چه کسانى گرفتند

ویتامین B12 اساساً یک ماده مغذى 
براى تولید گلبول هاى قرمز خون و 

افزایش عملکرد عصبى است و کمبود آن 
باعث کاهش عملکرد شناختى و اختالل 

عملکرد اعصاب مى شود. 

اجراى بسته حمایتى دولت از اقشار کم درآمد آغاز 
شده اما همچنان برخى ابهامات آن پابرجاست؛ 
اخیرا و با واریز حقوق، رقم حدود 200 هزار تومانى 
به حساب برخى اقشار واریز شده و بخشى دیگر از 

مشموالن، این مبلغ را دریافت نکرده اند.
به گزارش ایســنا، بــا توجه به شــرایط خاص 
اقتصادى موجود، دولت طرح حمایت از اقشار کم 
درآمد را در دستور کار قرار داد و در آبان ماه مصوب 
شد بسته اى نقدى و کاالیى در اختیار بخشى از 

جامعه که ظاهرا بیش از نیمى از ...

4 محاکمه «م.ج»، محتکر محاکمه «م.ج»، محتکر 55 میلیاردى لوازم خودرو میلیاردى لوازم خودرو
نخستین جلسه دادگاه جرایم اقتصادى اصفهان برگزار شدنخستین جلسه دادگاه جرایم اقتصادى اصفهان برگزار شد

2

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اصفهان وضعیت اشتغال در استان را تشریح کرد 

مازیار فالحى
 براى «مینو» 
مى خواند

محسن خوشحال!
حضور منصوریان در ذوب آهن براى محســن مسلمان 

خبر خوبى بود.
محسن مســلمان روزهاى بسیار خوبى را ســپرى مى کند. هافبک 
پیشین تیم فوتبال پرسپولیس که تا همین چند هفته قبل با امید نمازى 
سرمربى پیشــین ذوب آهن براى حضور در ترکیب اصلى به مشکل 

برخورده بود، حاال با حضور علیرضا منصوریان ...
3

ججوزمى گیرد! فرهنگ

ذى
 و

مبود آن
تالل

7

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

بسته حمایتى هنوز شفاف نیست

پرونده مسکن مهــر
 استان اصفهان 

 دهه فجر
بسته مى شـــود

سرپرست اداره کل راه و شهرسازى استان خبر داد:

تعطیلى دفاتر ثبت طالق در اصفهان به دلیل کمبود درآمد
مدیرکل ثبت اسناد و امالك استان خبر داد

3

مح
حضور
خبر خو
محسن مســلمان
پیشین تیم فوتبال پر
سرمربىپیشــینذ
برخورده بود، حاال با

ر
داد:
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فالمازیار فالح ا راز مازیارفالحزی
ن براى «مینبراى«مینر براى «مین ا
خوخمىخومى خو وم ى

 روزهاى خوب ذوب آهن در راه است
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ریخت و پاش نکن و ریخت و پاش نکن و 
موفق باش!موفق باش!
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وزیر سابق کار درباره دلیل عدم حضور اسحاق جهانگیرى 
در جلســه اخیر رئیس جمهور بــا اقتصاددانان و برخى 
اظهارات حاشــیه ســاز اخیر معاون اول رئیس جمهور 

توضیح داد.
على ربیعى در گفتگو با رادیو تهــران درباره عدم حضور 
اسحاق جهانگیرى، معاون اول رئیس جمهور در جلسه 
اخیر رئیس جمهور با اقتصاد دان ها در پاســخ به سئوال 
مجرى مبنى بر اینکه «شــما از دوســتان سابق آقاى 
جهانگیرى هستید و اشاره کردید که ایشان روزگار سختى 
دارند و حتى خود آقاى جهانگیــرى هم گفتند من حتى 
نمى توانم منشــى خــود را عــوض کنم. در جلســه 

اقتصاد دان ها هم حضور نداشــتند. آیا آقاى جهانگیرى 
دلخور هســتند که این روزها نیســتند»، گفت: خیر! در 
جلساتى که رئیس جمهور دارند، یا معاون اول مى آید یا 
رئیس جمهور. خود آقاى جهانگیرى پنج شنبه ها جلساتى 
دارند که من هم حضور دارم. در جلساتى که هر کدام از این 
دو نفر (رئیس جمهور یا معاون اول) حضور داشته باشند، 
 فرد دیگرى حضور پیدا نمى کند. وى ادامه داد: من دوست 
دیرین جهانگیرى هستم. سنت جلسات این است که یکى 
از این دو نفر (رئیس جمهور یا معاون اول) حضور داشته 
باشند. مگر اینکه جلسه خیلى رسمى باشد که هم رئیس 

جمهور و هم معاون اول همزمان حضور داشته باشند.

اولین جلسه دادگاه ویژه رسیدگى به جرائم اخاللگران و 
مفاسد اقتصادى اصفهان با بررسى پرونده احتکار لوازم 
 یدکى خودرو توسط «م. ج» از توزیع کنندگان لوازم یدکى 
خودرو در اصفهان صبح دیروز در دادگاه ویژه رسیدگى 
به جرایم اقتصادى دادگسترى استان اصفهان به ریاست 

قاضى مرادعلى نجف پور برگزار شد.
به گزارش خبرگزارى «فارس»، در این جلســه نماینده 
دادستان با قرائت کیفرخواست «م.ج» را به احتکار لوازم 
یدکى خودرو به ارزش حدود 48 میلیارد ریال متهم و از 

دادگاه براى وى تقاضاى مجازات کرد.
در ادامه متهم با حضور در جایگاه از خود دفاع کرد، وکیل 

وى نیز با قرائت الیحه دفاع ادلــه خود براى بى گناهى 
موکل خویش را ارائه و از دادگاه تقاضاى رفع اتهام و حکم 

برائت «م.ج» را کرد.
در ادامه قاضى نجف پور براى دقایقى اعالم تنفس کرد 

بعد از پایان تنفس جلسه دادگاه مجدد از سر گرفته شد.
«م.ج» با حضور در جایگاه به سئواالت قاضى پاسخ داد 
و آخرین دفاعیات خود را بیان کرد؛ وکیل متهم نیز پس 

از وى با حضور در جایگاه آخرین ادله خود را بیان کرد.
قاضى نجف پور پس از سخنان وکیل متهم با اعالم ختم 
رسیدگى بیان کرد که حکم این پرونده در اولین فرصت 

اعالم خواهد شد.

اسحاق جهانگیرى 
از دولت دلخور است؟

نخستین جلسه دادگاه جرایم 
اقتصادى اصفهان برگزار شد

بچه پولدارها معتادند!
  انتخاب| سـورنا سـتارى،  معاون علمـى و فناورى 
ریاسـت جمهور با بیـان این پرسـش که چـرا بچه پول 
دارها به هیچ جایى نرسیده اند؟ گفت: اکثر بچه پولدارها 
معتاد مى شـوند و کسـى را پیدا نمى کنید که بچه پولدار 
باشد و به جایى رسیده باشـد، این درحالى است که همه 
استعدادها با سختى هاى بسیار دست و پنجه نرم کرده و 

بعد موفق شدند.

ترامپ غده سرطانى است
  فارس| «جیم کرى»، کمدین و هنرپیشه مشهور 
آمریکایى به انتقاد شـدید از «دونالد ترامپ» پرداخت 
و رئیس جمهور آمریـکا را تهدیـد امنیتى فـوق العاده 
خطرنـاك خواند. او گفـت: ترامپ یک غده سـرطانى 
است و «سارا ساندرز»، سخنگوى کاخ سفید روى این 
غده را با گریم مى پوشاند. جیم کرى همچنین بخاطر 
کاریکاتورهاى انتقادآمیزش درباره ترامپ نیز معروف 
اسـت. مدیر برنامه ها و مشـاور جیم کرى به او هشدار 
داده بود که به اشـتراك گذاشـتن مطالب سیاسـى در 
شبکه هاى اجتماعى باعث مى شود نیمى از مخاطبینت 
را از دسـت بدهى و جیم کرى در جـواب نیز گفته بود: 

«بگذار از دست بدهم.»

چرا اطالع ندادید؟
  خبرگـزارى دانشـجو| آیـت ا... صـادق آملى 
الریجانى در جلسه مسـئوالن عالى قضائى اظهار کرد: 
توقع نمى رود برخى مسئوالن سخنان مجمل و دوپهلویى 
بر زبان بیاورند. اگر پولشویى عظیمى در کشور وجود دارد 
چرا این موضـوع را به قوه قضائیه اطالع نـداده اید؛ این 
موضوع نیز مانند بحث واردات غیرقانونى خودرو هاست 
که بعد از چند مـاه به اطالع قـوه قضائیه رسـید. قانون 
مبارزه با پولشویى در دهه 80 به تصویب رسیده است و بر 
اساس آن کسانى که از پولشویى اطالع دارند، موظف به 

اعالم آن به مرجع قضائى هستند.

کاش براى یاوه گویى هم 
خط قرمز بود

  ایرنا| رضا داورى اردکانى در نشست رونمایى کتاب 
تازه اش گفت: کاش این همه خـط قرمز که وجود دارد، 
یکى اش این بود که یاوه گویى حدى دارد. این فیلسوف 
مشـهور در این مراسـم گفـت: دوسـت داشـتم از خرد 
بگویم اما از بى خردى مى گویم، از اینکه چرا حرف هاى 
عجیب براى ما عجیب نیسـت؟ دلیلش آن است که به 
بیهوده گویى ها عادت کرده ایم. ما بیهوده ترین حرف ها 

را بر زبان مى آوریم و باکى هم نداریم. 

استیضاح ظریف کلید خورد
  جـام جـم آنالین|حسـینعلى حاجى دلیگانـى، 
نماینده مردم شاهین شـهر در مجلس شوراى اسالمى 
از تدوین طرح اسـتیضاح محمد جواد ظریف، وزیر امور 
خارجه در مجلس خبر داد. وى افـزود: این طرح در حال 
تدوین است و قرار است در روز هاى آینده براى این طرح 
امضا جمع آورى شـود. وى افزود: با توجه به اینکه آقاى 
ظریف مدارك خود را در این زمینه به مجلس ارائه نکرد 
نمایندگان نیز طرح اسـتیضاح وى را تدوین کردند، چرا 
که 24 سـاعت به او فرصت داده بودیم تا مستندات خود 

را ارائه کند.

سکوت رضایى شکست
  تابنـاك| محسـن رضایى باالخره سـکوت خود را 
شکسـت و به منتقدانى که به هـر دلیلى نمـى خواهند 
مجمع تشخیص وظایف نظارتى خود را دنبال کند، پاسخ 
داد. رضایى گفت: رهبر انقالب با مشورت مجمع بیش از 
20 سال براى تمامى امور کشور سیاستگذارى کرده اند. 
اگر به این سیاست ها عمل مى شـد ، مردم با مشکالت 
اقتصادى مواجه نمى شدند. در یک روز، چندین ُتن طال 
و طى چند مـاه میلیاردهـا دالر ذخایر بانـک مرکزى را 
به بازارهاى کاذب سـوق مى دهنـد و از جوابگویى فرار 

مى کنند.

خبرخوان
رونمایى از عروس سوم!

  نوداد|یکى از معــروف ترین افراد ماه هاى 
قبل «جمال خاشقجى»، خبرنگار عربستانى بود 
که براى ثبت ازدواج با نامزدش به کنســولگرى 
عربستان در اســتانبول رفت و در آنجا کشته شد. 
حاشیه هاى مربوط به جمال خاشقجى بیشتر به 
نحوه مرگ و معرفى قاتلین وى ختم مى شــد اما 
در روزهاى اخیر در خبرى عجیب همســر سوم 
جمال خاشقجى هم رونمایى شد! او زنى از مصر 
است که ادعا مى کند در آمریکا با وى ازدواج کرده 
است و شاید این ادعایى جنجالى باشد براى زنده 

نگهداشتن یاد جمال خاشقجى براى مدتى دیگر.

پایانى بر مدارس خشتى
  پانا|وزیر آمــوزش و پرورش گفــت: بناى 
ما برچیدن مدارس خشــتى و گلى تا پایان سال 
تحصیلى جارى و جایگزیــن کردن آن با مدارس 

ایمن و استاندارد در کشور است.

کارت به کارت
  جماران|از این پس به جاى کارت ســوخت 
قرار است که از کارت عابربانک افراد استفاده شود. 
محمد جواد آذرى جهرمى در حساب توییترى خود 
نوشت: با مراجعه به پورتال ملى پخش و پاالیش با 
فشردن سه گزینه، کارت بانکى به کارت سوخت 

متصل مى شود.

خبرسازى دوباره مشهد
  آفتاب نیــوز| اکران مردمى فیلم مســتند 
«ســریک» به کارگردانى و تهیه کنندگى بهاره 
افشــارى با حضور حامد همایون در مشــهد به 
دالیل نامعلوم لغو شــد. بهاره افشارى در واکنش 
به لغو اکران مردمى این فیلم در مشهد متنى را در 
اینستاگرام منتشر کرد. در بخشى از این متن آمده 
است: «...اگر تجمع مرد و زن بخاطر یک بازیگر 
خانم و یک خواننده مرد اشــتباه است باید به شما 
یادآورى کنم اینها همان مردمان نجیبى هستند که 
در کنار هم در خیابان ها، مراکز خرید، وسایل نقلیه 
و حتى صحن مقدس امــام رضا(ع) راه مى روند و 

حرمت مى شناسند...» 

فروش موتورهاى زنجانى 
  تسنیم| آگهى فروش تعدادى از خودروها 
و موتورســیکلت هاى بابک زنجانى در روزهاى 
گذشته در روزنامه هاى کثیراالنتشار منتشر شده 
است. دو دستگاه موتورســیکلت و چهار دستگاه 
خودروى بابک زنجانى در این لیســت وجود دارد 
که موتورســیکلت هاى وى با پایه قیمتى 800 و 
900 میلیون تومان عرضه شده است. متقاضیان 

مى توانند براى خرید، اقدام کنند.

در آمد عشایر چقدر است؟
  ایســنا|قائم مقام سازمان امور عشایر گفت: 
در حال حاضر میانگین درآمد عشایر یک میلیون 
و صد هزار تومان در ماه است و تمام تالش ما این 
است که تا پایان برنامه ششــم این مبلغ حداقل 
دو برابر افزایش یابد و بــه دو میلیون و 200 هزار 

تومان برسد.

تصمیمات جدید بنزینى 
  میزان|عبدالرضــا رحمانى فضلــى، وزیر 
کشــورگفت: دســتگاه هایى که بــه نوعى در 
موضوع ســوخت به ویژه بنزین مرتبط هســتند 
باید مأموریت هاى خــود را انجام دهند؛ باتوجه به 
اهمیت سوخت که یکى از اقالم اساسى است. در 
شرایط فعلى باتوجه به افزایش قیمت ارز قرار است 
هفته آینده جلسه  مستقلى با تعدادى دستگاه هاى 
مرتبط با این موضوع برگزار کنیم تا درباره بنزین 

تصمیمات جدیدى بگیریم.

اجراى بسته حمایتى دولت از اقشار کم درآمد آغاز شده 
اما همچنان برخى ابهامات آن پابرجاست؛ اخیرا و با واریز 
حقوق، رقم حدود 200 هزار تومانى به حســاب برخى 
اقشار واریز شده و بخشى دیگر از مشموالن، این مبلغ را 

دریافت نکرده اند.
به گزارش ایســنا، با توجه به شــرایط خاص اقتصادى 
موجود، دولت طرح حمایت از اقشار کم درآمد را در دستور 
کار قرار داد و در آبان ماه مصوب شــد بسته اى نقدى و 
کاالیى در اختیار بخشى از جامعه که ظاهرا بیش از نیمى 

از جمعیت را پوشش مى دهند، قرار گیرد.
درباره جزئیات بســته حمایتى، اطالع رســانى دقیقى 
تاکنون انجام نشــده ولــى کلیت آنچــه در اظهارات 
مسئوالن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى دیده شده، 
نشان مى دهد که مرحله اول این طرح شامل مددجویان 
و مشــموالن کمیته امداد امام خمینى (ره) و ســازمان 
بهزیســتى اســت؛ به طورى که به ازاى هر خانوار و با 
توجه به بعد آن از 100 تا 300 هزار تومان، کارت یارانه 
سرپرست خانوار شارژ خواهد شد و مى توانند با مراجعه به 
فروشــگاه هاى طرف قرارداد طرح، اقدام به خرید اقالم 

متنوع مواد غذایى مورد نیاز خود کنند.
 گروه دوم کارکنان هستند و طبق مصوبه دولت، سازمان 
برنامه و بودجه مجاز شد براى کارکنان رسمى و پیمانى 
کشــورى و لشــکرى، کارکنان قراردادى و شرکتى و 
مستمرى بگیران صندوق هاى بازنشستگى، لشکرى و 
حمایت و بازنشستگى کارکنان فوالد و سایر صندوق ها 
که مجموع پرداختى ماهانه آنها به کمتر از ســه میلیون 
تومان مى رســد، کمک جبرانى از طریق حســاب هاى 

بانکى مرتبط با حقوق و دستمزد آن ها واریز کند.       
در حالى نحــوه پرداخت نقدى و حقوقــى از مهم ترین 
ابهامات این بسته به شــمار مى رود که تاکنون به طور 
شفاف از سوى ســازمان برنامه و بودجه به عنوان محل 
اصلى تامین منابع مالى طرح بسته حمایتى و البته محل 
پرداخت ماهانــه حقوق کارکنــان در بخش هاى دیگر 

اطالعاتى در مورد نحوه پرداخت هاى نقدى منتشر نشده 
و مشخص نیست که به چه نحوى انجام مى شود.

فقط اخیرا شریعتمدارى - وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعى 
- مبلغ پرداختى به کارمندان دولت را 200 هزار تومان 
اعالم کرده و گفته افرادى که کمتر از سه میلیون تومان 

حقوق دریافت مى کنند، مشمول این بسته مى شوند.
 به تازگى واریز حقوق در بخش هاى مختلف انجام شده 
است و البته هستند گروه هایى که هنوز حقوق آبان ماه را 
دریافت نکرده اند و در این بین براى برخى رقم 200 هزار 

تومان به همراه حقوق واریز شــده است؛  به گونه اى که 
بازنشستگان و مستمرى بگیران از جمله حقوق بگیرانى 
هستند که براى گروه هایى از آنها این مبلغ پرداخت شده 
و در بین همین دو بخش هم هستند برخى مشاغل که 

دریافتى نداشته اند.
همچنین در مورد کارمندان هم که جزوى از گروه هاى 
مشخص شــده در مصوبه دولت براى دریافت جبرانى 
هستند، ظاهرا پرداختى انجام نشده و پرس وجو از برخى 
کارکنانى که مشمول مى شوند نشــانى از دریافت مبلغ 

جبرانى همراه حقوق ندارد.
اما اینکه آیــا تمامى کارکنان در بخش هــاى دولتى و 
ســازمان هایى که به نحوى از بودجه دولتى اســتفاده 
مى کنند و کمتر از سه میلیون تومان درآمد دارند، مشمول 
دریافت جبرانى مى شوند یا خیر؟ یا اینکه این پرداخت تا 
چه زمانى و در چند ماه انجام مى شــود؟ به همراه سایر 
ابهامات در مورد پرداختى به کارکنان در بسته حمایتى 
بى پاســخ مانده اند و مســئوالن مربوطه جزئیات آن را 

اعالم نکرده اند.

بسته حمایتى هنوز شفاف نیست

باالخره 200 هزار تومان را چه کسانى گرفتند

  سینما روزان|کورش یغمایى هرچند برخالف 
بسیارى از همکارانش در ســال هاى بعد از پیروزى 
انقالب در ایــران ماند و ترجیــح داد فعالیتش را ولو 
شده با ساخت موسیقى متن فیلمى مثل «گرگ هاى 
گرسنه» در داخل پیگیرى کند اما بعد از انتشار چندین 
آلبوم مختلف از «سیب نقره اى» و «ماه و پلنگ» تا 
«تفنگ دسته نقره» در ادوار مختلف زمانى نتوانست 
حتى بعد از مدتها ماندن در صف ممیزى مجوز انتشار 

آلبوم «ملک جمشید» را بگیرد!
با این حــال کاوه یغمایى فرزند کــورش که آلبوم 
«مترسک» را در داخل و با مجوز ارشاد منتشر کرده 
بود در اواخر دهه 80 به کانادا رفت و آلبوم «ســکوت 
ســرد» را در آن طرف منتشر کرد و چند کنسرت هم 
گذاشــت اما در نهایت در میانه دولــت دوم محمود 
احمدى نژاد به ایران بازگشــت و بعد از بازگشت به 
وطن، هم آلبوم «منشور» را منتشــر کرد و هم بعد 

از کنســرت هاى تابستانه، بناســت در میانه آذرماه 
کنسرت هایى را در تاالر وزارت کشــور که یکى از 

بزرگ ترین تاالرهاى وطنى است برگزار کند.
البته این، همه برنامه هاى آقازاده کورش نیست چون 
ایشان بعد از برگزارى کنسرت تهران، هم آلبوم «مرد 
عنکبوتى»(!) را منتشر خواهد کرد و هم تور کنسرت 
هایش را در شهرهاى مختلف ایران از کرمان و یزد و 
آبادان تا گرگان، ساري، آباده و کازرون برگزار مى کند!

اینکه یکى مثل کاوه یغمایــى که اتفاقًا هم نوازنده و 
هم آهنگساز خوبى است مى تواند بعد از بازگشت به 
وطن شرایط فعالیت مجاز در داخل را پیدا کند خیلى 
هم خوب اســت و مایه تقدیر اما پرسش اینجاست 
چرا کــورش یغمایى کــه دوازدهم آذرماه امســال

 72 سالگى اش را جشن خواهد گرفت هنوز نتوانسته 
مجوز آلبوم «ملک جمشید» را حتى از دولت اعتدال 

بگیرد؟!

کورش یغمایى مجوز نمى گیرد
فرزندش مجوز مى گیرد!

محسن رفیق دوست، وزیر سپاه پاسداران دولت سوم 
جمهورى اســالمى ایران و رئیس بنیاد مستضعفان 

و جانبازان پیشــین، راننده خودرویى بــود که امام 
خمینى(ره) را در روز 12 بهمن 57 از فرودگاه مهرآباد 
به اقامتگاه ایشان منتقل کرد و باعث استقبال تاریخى 

مردم از رهبر انقالب شــد. این مدیر سابق در گفتگو 
با خبرگزارى «ایرنا» درباره سرنوشــت این خودرو 

اظهارات جالبى کرده که مى خوانید:  
خودروى بلیزر حامل امام(ره) متأسفانه به 
علت «بى عرضگى ما مفقود شد» مالک 
بلیزر «على مجمع الصنایع» پس از مدتى 
وضع اقتصادى اش بد شد و خودرو را به 
شخص دیگرى فروخت. او هم به نفر دوم 
و خریدار بعدى هم به نفر سوم فروخت 
تا آنجا را پیگیــرى کردیم. نفر ســوم 
مى گفت نمى دانم به چه کسى فروختم. 
البته احتماالت زیــادى در این مورد بود 
مثًال کســى آن را خریده و پنهان کرده 
است و مى خواهد بعدها گران تر بفروشد یا منافقین 
خریده و از بین برده اند در این مورد حرف هاى زیادى 

زده مى شود.

سرنوشت خودرو معروف

 19 نوامبر روز جهانى «توالت» بود. روزى که از ســوى 
ســازمان ملل متحد به این نام انتخاب شده است. شاید 
جالب به نظر برســد اما روزى به نــام روز جهانى توالت 
نامگذارى شده است تا بدانیم بســیارى از مردم جهان 
از دسترسى آسان و ســالمت به سرویس هاى بهداشتى 
محروم اند. اکنون در دنیا 4/5 میلیارد نفر هنوز از سرویس 
بهداشتى مناسب برخوردار نیســتند. 1/8 میلیارد نفر از 

آبى اســتفاده مى کنند که فاضالب در 
آن نشت مى کند و 892 میلیون نفر از 
مردم جهان از سرویس هاى بهداشتى 
در فضاى باز استفاده مى کنند. این در 
حالى است که سرویس هاى بهداشتى 
در بسیارى از کشورهاى دنیا به عنوان 
جاذبه دیده مى شوند چون وقتى به این 
موضوع جدى نگاه شــود گردشگر و 

توریست به کشور جذب مى شود.
بارها براى هر یک از مــا اتفاق افتاده 
اســت که در ســفرهاى شــهرى و 
بین شهرى با معضل بزرگى به نام نیاز 

مطلق به سرویس بهداشتى دست و پنجه نرم کرده باشیم. 
حتى اگر از گفتن لفظ توالت هم خجالت بکشیم اما این را 
قبول داریم که رفاه و آسودگى خیال در سفرهاى شهرى 
و بین شهرى در گرو این مسئله مهم قرار دارد. اما وقتى 
حرف از سرویس بهداشتى عمومى بین  راهى پیش مى آید 
چه تصورى در ذهنمان شکل مى گیرد؟ حتمًا توالت هاى 
کثیف با نور کم و المپ سوخته و بوى بد و شیر آب خراب 
و صف طوالنى و آخر سر کســى که میز کوچکى براى 
خودش دست و پا کرده و دقیقًا جلوى در ورودى گذاشته 
و پول مى خواهد و تا پول ندهید حق خروج ندارید! البته 
راه دور نرویم؛ سرویس هاى بهداشتى درون شهرى هم 
دستکمى از توالت هاى بین  شــهرى ندارند؛ یا شیلنگ و 
شــیر آب و المپش را به یغما برده اند یا تهویه نمى شود و 

دیوارهایش کبره بسته.
با وجود این گله و شــکایت هاى بســیارى از نابسامانى 
وضعیت این کثیف هاى دوست داشــتنى وجــود دارد و 
سال هاســت صنعــت گردشــگرى با بحــران کمبود 

سرویس هاى بهداشتى رو به رو اســت و مورد بى مهرى 
و بى توجهى مســئوالن قرار دارد. چنانکه نبود سرویس 
بهداشتى در مســیرهاى گردشگرى از یک سو و رعایت 
نشــدن اصول تعمیر و نگهدارى آن از دیگر ســو سبب 
شده مســافران داخلى و خارجى با مشکالت بسیارى در 
این خصوص رو به رو شــوند. همواره در سطح شهر و به 
خصوص مسیر هاى بین شهرى شاهد گردشگران نگرانى 
هستیم که با این پا و آن پا کردن درصدد رفع نیاز هستند 

اما امکان مناسبى براى این مهم پیدا نمى کنند. حتى این 
موضوع انتقاد مسئولین را هم در پى داشته که  «چرا باید 
مجتمع هاى بین راهى ما اینگونه باشد؟ چرا مساجد ما باید 
زود بسته شوند؟ چرا متروهاى ما امکانات مناسب سرویس 
بهداشتى ندارند؟»  قول مى دهیم این را نشنیده باشید که 
گردشگران فرنگى موقع ســفر به کشورمان با خودشان 
قرص ضد ادرار مى آورند تا وقتى براى گردش چند ساعتى 

از هتل بیرون مى زنند کارشان به توالت نکشد!
با اینکه ما معتقدیم از نظر جاذبه هاى گردشــگرى جزو 
ده کشــور اول دنیا هســتیم اما وضعیت سرویس هاى 
بهداشتى مان مناسب نیست تا جایى که ایران به عنوان 
کشور بدون سرویس هاى بهداشتى شناخته شده است. 
اگر درصدد جذب گردشگر و به تبع آن رشد و توسعه ایران 
هستیم باید تالش داشته باشیم چهره ایران را نزد جهانیان 
تغییر دهیم. باید توجه داشت که ساخت سرویس بهداشتى 
معضل این حوزه نیســت بلکه چگونگــى نگهدارى و 

بهره بردارى از آن اهمیت دارد.

19 نوامبر روز جهانى توالت بود

بحرانى به نام سرویس هاى بهداشتى غیربهداشتى
محیا حمزه
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آمار تلفات جانى آزادراه 
کاشان نگران کننده است

معاون استاندار و سرپرسـت فرماندارى ویژه کاشان، 
آمارهـاى تلفات جانـى ناشـى از حادثـه رانندگى در 
آزادراه اصفهان– کاشان– قم را نگران کننده دانست 

و بر ضرورت رسیدگى به آن تأکید کرد.
على اکبر مرتضایى گفت: جاده قدیم در شرایط کنونى 
با آزادراه تفاوتى ندارد و به دلیل تردد کمتر خودروها، به 
نسبت آزادراه ایمن تر است.وى افزود: استانداردسازى 
روشـنایى، قـرار دادن نیوجرسـى، ترمیم آسـفالت و 
برطرف کـردن نقـاط حادثه خیـز در محـدوده 112 
کیلومترى حوزه استحفاظى کاشان مى تواند بخشى 

زیادى از مشکالت موجود را برطرف کند.

برگزارى نمایشگاه کتاب 
در دهاقان

رجـب فرهمندیـان، مدیـر اداره آمـوزش وپـرورش 
شهرستان دهاقان از برگزارى نمایشگاه کتاب در این 

شهرستان تا پایان آذرماه خبر داد.

جان باختن کارگر 16ساله 
در اصفهان

کارگر 16سـاله در اصفهان بر اثر بـى احتیاطى جان 
باخت.

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان گفت: این کارگر 
نوجوان بر اثر سـقوط از سـاختمان نیمـه کاره و فرو 
رفتن میله در سـرش جان باخت.حسـن یاردوسـتی 
افزود: جسـد این نوجـوان به پزشـکى قانونى منتقل

 شد.

برگ هاى پاییزى درختان 
در نطنز جمع نمى شود

شـهردار نطنـز گفـت: بـراى اسـتفاده از طبیعـت 
زیبـاى نطنـز، برگ هـاى پاییـزى درختـان جمـع 

نمى شود.
على پیراینده افزود: از آنجایى که نطنز داراى درختان 
متعدد و زیبایى است، تصمیم بر آن شد که برگ هاى 
پاییزى برخـى از خیابان هاى نطنز جمع آورى نشـود 
تا همشـهریان و گردشـگران از این فضاى زیبا لذت 

ببرند.
وى گفت: برگ هـاى پاییزى در خیابان هاى شـهید 
مطهـرى، شـریعتى، بلـوار شـهید عظیمـى و پارك 

سرچشمه سرابان جمع آورى نخواهد شد.

انتصاب سرپرست فرماندارى 
اصفهان 

با حکمى از سـوى سرپرسـت اسـتاندارى اصفهان، 
سرپرست فرماندارى اصفهان منصوب شد.

محمد على شـجاعى در حکمى، فریبـرز امیرى را با 
حفظ سـمت به عنوان سرپرست فرماندارى اصفهان 
منصـوب کرد؛ امیـرى، معـاون سیاسـى و اجتماعى 

فرماندارى اصفهان است.

شناسایى 20 کانون آلوده به 
آنفلوآنزاى پرندگان در اصفهان 
مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان گفت: 20 کانون 
بیمـارى آنفلوآنـزاى فـوق حـاد پرنـدگان از ابتداى 
تیرماه امسـال در این استان شناسـایى و کنترل شده

 است.
شـهرام موحدى شهرسـتان هاى نجف آبـاد، تیران 
و کـرون و فالورجـان را کانـون هـاى آلوده بـه این 
ویـروس اعـالم و اضافـه کـرد : 19 کانون آلـوده در 
مرغدارى هاى نجف آباد و تیران و کرون و یک کانون 
آلـوده در مرغدارى هاى فالورجان شناسـایى شـده

 است. 
وى تصریح کرد : تاکنـون یک میلیـون و 360 هزار 
قطعه پرنـده در کانون هـاى آلوده، معدوم شـده و به 
همین دلیل باید 14 میلیارد ریال خسارت به مرغداران 

پرداخت شود.  

خبر

مدیــرکل ثبــت اســناد و امــالك اســتان اصفهان 
گفت: کمبود درآمــد منجر به تعطیلى برخــى از دفاتر 
ثبت طــالق در شــهرهاى اســتان اصفهان شــده

 است.
على بهبهانى در خصوص برخى اظهارات اعالم شــده 
از ســوى ثبت احوال مبنى بر نبود دفتــر ثبت ازدواج و 
طالق در برخى از شهرهاى استان اصفهان اظهار کرد: 
تقریبًا در اکثر شهرهاى استان دفتر ثبت طالق فعالیت 

دارد.
وى با بیان اینکه در برخى از شهرها به دلیل کمبود تعداد 
مراجعات براى ثبت طالق، مسئوالن این دفاتر تمایلى 

به فعالیت ندارند، افزود: باید توجه داشت که درآمد دفاتر 
ثبت ازدواج و طالق توســط خود مسئوالن دفاتر تأمین 
مى شود و چنانچه براى آنها صرفه اقتصادى نداشته باشد 

فعالیت نمى کنند.
مدیــرکل ثبــت اســناد و امــالك اســتان اصفهان 
در خصوص افزایــش آمار ثبت طالق در شهرســتان 
مبارکه نیز اظهــار کــرد: در این شهرســتان به دلیل 
همجــوارى بــا بخش هاى مختلــف، طــالق رو به 
افزایــش اســت و متقاضیــان اکثر بخش هــا براى 
طــالق و ازدواج بــه دفاتر ایــن شهرســتان  مراجعه 

مى کنند.

مدیر کل مدیریت بحران استاندارى اصفهان از تصویب طرح 
جامع خطرپذیرى این استان خبرداد و گفت: بر اساس این 
طرح، وظایف دستگاه هاى ادارى و خدماتى براى مدیریت 

بحران ابالغ شده است. 
منصور شیشــه فــروش افزود: ایــن طرح با مشــارکت 
دانشگاه هاى اصفهان تهیه و به تصویب سازمان مدیریت 
بحران کشور رســیده اســت. وى بیان کرد: بر اساس این 
طرح، خشکسالى، زلزله، فرونشســت، آلودگى هوا و گرد 
و غبار جــزو اولویت هاى مدیریت بحــران قرار گرفته که 
دستگاه هاى ادارى متولى باید بر اساس برنامه میان مدت، 
بلند مدت و کوتاه مدت اقدامات پیشــگیرى و رسیدگى به 

موقع را انجام دهند.  شیشه فروش اظهار کرد: ادارات دولتى 
بر اساس اولویت سازمانى خود براى پیشگیرى و رسیدگى 
به حوادث و بالیاى طبیعى مأموریت دارند. وى با بیان اینکه 
اصفهان، معین تهران در مدیریت بحران معرفى شده است، 
گفت: هشت استان مجاور اصفهان از جمله یزد، فارس، چهار 
محال و بختیارى و مرکزى، معین اصفهان هنگام بروز حوادث 
غیرمترقبه هستند. شیشه فروش با اشاره به فعالیت دو فروند 
بالگرد امداد رسان حوادث در استان اصفهان، افزود: پیش بینى 
و جانمایى ایجاد هشت پایگاه هوایى دیگر براى امداد رسانى 
در حوادث انجام شده و هالل احمر و دانشگاه علوم پزشکى 

مسئولیت پیگیرى و اجراى آن را بر عهده دارند.

تصویب شدن طرح جامع 
خطر پذیرى استان 

تعطیلى دفاتر ثبت طالق در 
اصفهان به دلیل کمبود درآمد 

سرپرست اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان گفت: 
مســکن مهر تحت تعهد تنها 180 واحد در شهرضا باقى 
مانده است که تا دهه فجر جشن اختتامیه برگزار و پرونده 

این پروژه بسته مى شود.
حمیدرضا امیرخانى درخصوص آخرین شــرایط مسکن 
مهر این استان اظهارکرد: در پروژه مسکن مهر در استان 
اصفهان از 160 هزار واحدى که تعهد آن با ما بود، تنها 180 

واحد در شهرضا باقى مانده است.
وى ادامه داد: این واحدها 90 درصد پیشــرفت فیزیکى 

داشته اند و تنها در بحث نصب کابینت، درب و قفل ها کمى 
کار مانده که به مناسبت دهه فجر جشن اختتامیه مسکن 

مهر استان اصفهان برگزار و پرونده آن بسته مى شود.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان با تأکید 
بر اینکه تمام واحدهاى مســکن مهر این استان متقاضى 
دارند، تصریح کرد: با مذاکراتى که انجام شده، هیچکدام 
از واحدهاى استان بدون متقاضى نیست و همه آنها تعیین 
تکلیف شــده اند. امیرخانى با اشــاره به برخى مشکالت 
روبنایى و زیربنایى در پروژه هاى مســکن مهر اســتان 

اظهارکرد: در بحث روبنایى مشکل احداث مدارس وجود 
دارد که 50 درصد سهم تحت تعهد این اداره کل پیش بینى 
شده و با تخصیص اعتبار از جانب سازمان نوسازى مدارس 

و اعتبارات شهرستان، این مهم نیز به انجام خواهد رسید.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازى اصفهان بیان کرد: از 
78 سایت مسکن مهر استان تاکنون 60 سایت با مساحت 
486 هکتار تحویل شهردارى ها شده و  پیش بینى مى شود 
که تا پایان سال بقیه شهرها نیز در بحث آماده سازى با توجه 

به توافقات به شهردارى ها تحویل شود.

فرمانده ناحیه بســیج امام صادق (ع) گفت: در هفته 
بســیج اجراى بیــش از 5000 برنامه را در دســتور 
کار داریم که اعــزام صد گروه جهــادى به مناطق 
محروم، با هدف ارائه خدمــات مختلف از این جمله 

است.
على مقواســاز به برنامه هاى هفته بسیج در اصفهان 
اشــاره و بیان کرد: در این هفته بیش از 5000 برنامه 
در 1200رده بســیج ناحیه امام صــادق (ع) برنامه 
ریزى شــده اســت که اعزام صد گــروه جهادى به 
مناطق محروم و حاشیه شهرها با هدف ارائه خدمات 
پزشکى، عمرانى، آموزشــى، اقتصادى، فرهنگى و 
کارآفرینى توسط 20 هزار نفر از جهادگران بسیجى

 است.
وى برپایى جشن ازدواج آسان براى بیش از 60 زوج 

بســیجى با هدف ارتقاى فرهنگ ازدواج آســان در 
سطح شــهر اصفهان، اجراى طرح پیوند آسمانى و 
جمع آورى جهیزیه بــراى خانواده هاى نیازمند براى 
200 زوج شهر اصفهان را از جمله برنامه هاى بسیج 
برشــمرد و ابراز کرد: ارائه خدمات پایش ســالمت، 
دندان پزشــکى، ویزیت عمومــى و تخصصى براى 
4000 نفر از آحاد مردم توسط پزشکان بسیجى، تعمیر 
و بازســازى بیش از صد منزل مسکونى محرومان و 
نیازمندان توســط 1000 نفر از جهادگران بسیجى، 
اجراى طرح همگام با کشــاورز در مناطق روستایى 
شهرستان اصفهان توسط مهندسان بسیج کشاورزى 
در راســتاى باالبردن بهره ورى در حوزه کشاورزى، 
از جمله فعالیت هاى بســیج در طول یکسال گذشته

 است.

مدیر بازارهاى روز شــهردارى اصفهان از برگزارى 
مزایده هــاى جدید بــراى بهره بــرداران بازارهاى 
کوثر گفت و اظهارکرد: بازارهــاى کوثر نظام مندتر 
مى شــود و به ســمت اســتانداردهایى کــه باعث 
افزایــش اعتماد شــهروندان خواهد شــد، حرکت 

مى کند.
ایرج حیدرى بیان کرد: بازارهاى روز کوثر به عنوان 
برند شهردارى اصفهان در راستاى توزیع مواد غذایى 
و جلب رضایت شــهروندان راه اندازى شده است و 
رسالت سازمان ســاماندهى مشاغل و فرآورده هاى

 کشــاورزى صیانت از این بازارهاســت، از این رو 
برنامه ریزى شــده اســت تا در خصــوص مباحث 
کّمى و کیفى شــاهد تحوالتــى در بازارهاى کوثر 

باشیم.
وى با بیان اینکه اولویت ســازمان در مباحث کیفى 
بازارها، توجه به کیفیت، ســالمت مــردم و تأمین 
مواد غذایى ســالم اســت، افزود: براى تحقق این 
اولویت به ســمت اجراى سیســتم هاى بازرســى، 
نظارت ویژه و ســیار بر بازارهــاى روز کوثر حرکت

 کرده ایم.

معاون خدمات شــهرى و محیط زیست شهردارى 
کاشان، از راه اندازى 19 ایســتگاه ثابت دریافت مواد 

بازیافتى در سطح شهر کاشان خبر داد.
محمدرضا عبدلى خالدى اظهار کرد: امروزه توجه به 
حفظ محیط زیست و شناخت محدودیت هاى منابع 
طبیعى از زمره وظایف اجتماعى، فرهنگى و اخالقى 
شهروندان است  و اســتفاده بى رویه از منابع طبیعى 
عالوه بــر از بین بردن ســرمایه هاى موجود، چرخه 
زیســت محیطى و طبیعى را بر هم مى زند و با ایجاد 
آلودگى هــاى مختلف در آب، هــوا و خاك منجر به 

نابودى حیات خواهد شد.
وى تصریح کرد: شهردارى کاشان براى فرهنگسازى 
کاهش تولید زباله و تفکیک پسماندها از مبدأ و با هدف 

کاهش هزینه هاى جمع آورى و ساماندهى زباله، اقدام 
به نصب ایســتگاه هاى ثابت دریافت اقالم بازیافتى 

کرده است.
معاون خدمات شــهرى و محیط زیست شهردارى 
کاشان افزود: شهروندان کاشــانى با مراجعه به این 
ایستگاه ها در روزهاى شــنبه تا پنج شنبه مى توانند 
اقــالم بازیافتى خــود را تحویل دهنــد و همچنین 
خودروهاى گشــت به صورت هفته اى مواد بازیافتى 

را در محل جمع آورى مى کنند. 
عبدلى خالدى خاطرنشان کرد: متوسط تولید زباله هر 
شهروند در روز 600 گرم اســت و هزینه جمع آورى، 
انتقال و پردازش و دفن یک کیلــو زباله 124 تومان 

است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان 
گفت: در این استان نرخ بیکارى تحصیلکرده ها 21 
درصد، نرخ بیکارى بانــوان تحصیلکرده 34 درصد 
و نرخ بیکارى جوانان 15 تا 34 ســال، 30/1 درصد 

است.
محسن نیرومند دیروز در مراسم دوازدهمین جشنواره 
تجلیــل از کارآفرینان برتر اســتان اصفهان با بیان 
اینکه تقاضا براى کار در استان اصفهان 3/5 درصد 
افزایش یافته اظهارکرد: افزایش نرخ مشــارکت یا 
تقاضاى افراد بــراى کار به دلیل افزایش اشــتغال 
نیست.وى اعالم کرد: در تابستان امسال در مقایسه 

با سال گذشــته، نرخ بیکارى استان 2/4 درصد رشد 
یافته است.

نیرومند افزود: دلیل اینکه در چنــد ماهه اخیر 3/5 
درصد به نرخ مشارکت و جویندگان کار اضافه شده، 
این است که در شرایط اقتصادى کنونى شاغالن با 
حقوق و مزایاى خود توان اداره مالى زندگیشــان را 
ندارند و در حال حاضر بسیارى از بانوانى که تاکنون 
عالقه اى به شاغل بودن نداشتند، مجبور به جستجو 

براى کار شده اند.
نیرومند افزود: با ترویج کارآفرینى در استان اصفهان 
مى توانیم بــراى 90 هزار فــارغ التحصیل بیکار در 

استان، شغل ایجاد کنیم.
وى با بیان اینکه یکى از آثــار مثبت تحریم ها توجه 
به توانمندى هاى داخلى هرکشور است، گفت: نقطه 
عطف توجه با این توانمندى هاى کشور، کارآفرینى 

است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان، 
راه اندازى و ایجاد کافه هاى کارآفرینى، راه اندازى و 
ایجاد کمپ هاى دانش آموزى کارآفرینى، تقویت و 
صدور مجوزهاى کارآفرینى را از جمله اقدامات اداره 

تعاون استان اصفهان در سال 97 برشمرد.

مدیرکل صدا و سیماى مرکز اصفهان در نشستى خبرى، 
به تشریح برنامه هاى نکوداشت چهلمین سالگرد انقالب 

اسالمى ایران پرداخت.
بهرام عبدالحسینى که حدود سه ماه است سکان هدایت 
صدا و ســیماى مرکز اصفهان را عهده دار شده از تغییر در 
آنتن صدا و ســیماى مرکز اصفهان خبر داد و گفت: باید 
چتر صدا و ســیما در قاب تلویزیون براى مردم پهن شود 
و آنان صداى رادیو را نیز بشــنوند و در این مدت کوتاه با 
برنامه خانواده، هشت بهشت، روستا، سفر به شهرستان ها 
و... به این نقطه رسیدیم اما هدف ما رساندن صدا و سیماى 
مرکز اصفهان به جایگاه اصلى در سطح کشور و ملى است. 
بنابراین از فرهیختگان براى تشکیل اتاق فکر و شوراى 
راهبردى دعوت شد. وى با بیان اینکه در سه ماه گذشته با 
هنرمندان در بخش هاى مختلف نشست هایى برگزار شده 
و گالیه ها نیز شنیده شد، افزود: باید از همه ظرفیت هاى 
هنرمندان استان اصفهان در بخش هاى مختلف استفاده 

شود.
مدیرکل صدا و ســیماى مرکز اصفهان از آماده ســازى 
طرح هاى کارهاى نمایشى، تله فیلم، مستند و سریال در 
این مدت خبر داد و گفت: ما ساخت تله فیلم را قبل از پایان 
سال جارى در اصفهان کلید مى زنیم و برنامه هایى را اجرایى 
خواهیم کرد. وى سپس با اشاره به مهمترین برنامه هاى 
چهلمین سالگرد انقالب اسالمى اظهار کرد: از نیمه دوم 
سال 95 ستادى در تهران و به دنبال آن در استان ها براى 
آماده سازى و تولید برنامه هاى چهلمین سالگرد پیروزى 
انقالب اسالمى تشکیل شد و استان اصفهان نیز به تولید 
کارهاى فاخر پرداخت که این برنامه ها از اوایل سال جارى 

در شبکه هاى استانى و کشورى در حال پخش است.
عبدالحســینى افزود: از 14 اســتاندار اصفهان از ابتداى 
انقالب تاکنون با شش اســتاندار در مورد عملکردشان، 
فیلم تهیه شده که هر شنبه ساعت 21 و15 دقیقه پخش 
مى شود و در نظر است با دیگر استانداران نیز صحبت شود. 
وى روایت چهلم، مستند میدان انقالب و... را از مهمترین 

برنامه هاى تولید شده دانست و گفت: واحدهاى مختلف 
صدا و سیماى مرکز اصفهان نیز برنامه هاى منسجمى را 
در آستانه چهلمین سالگرد انقالب اسالمى تولید کرده اند 

که به تدریج پخش خواهد شد. 
مدیرکل صدا و ســیماى مرکز اصفهان تولید 70 گزارش 
خبرى از دستاوردها و پیشرفت هاى استان، تهیه مستند 
خبرى از اماکن استان، مســتندهاى خبرى پیشگامان، 
اسناد تاریخى و... در بخش معاونت خبر، تولید برنامه هاى 
فاخر، نماآهنگ، برنامه هاى ترکیبى، برنامه بلوغ نور شامل 
عملکرد نظام پس از انقالب، مســتند میــدان انقالب و 
13 برنامه خاطرات پیشــگامان نظام از ســال 42 تا 57، 
مستند اقدامات دستگاه هاى اجرایى در 40 سال گذشته، 
شهر آفتابى در رابطه با کارآفرینان و... را در حوزه سیما از 

برنامه ها برشمرد.
مدیرکل صدا و ســیماى مرکز اصفهــان گفت: در حوزه 
نمایش نیــز 20 نمایش رادیویى آماده شــده که با محور 
شخصیت ها و اماکن ایام شاخص انقالب صورت گرفته و 
120 مسابقه و 15 مستند نیز طراحى شده و در مجموع در 
این حوزه 5840 دقیقه برنامه در قالب هاى مختلف، اجرایى 
مى شود. وى افزود: در فضاى مجازى هم تولیدات کشور 

نشر داده شده و دستاوردهاى انقالب به صورت نرم نشر 
داده خواهد شد. همچنین از آذرماه سال جارى نیز کانال 

چهل چراغ انقالب فعال مى شود.
عبدالحسینى مى گوید: در سه ماهه اول سال جارى سیماى 
مرکز اصفهان در رتبه بندى استان ها، در رتبه نهم و رادیو 
در رتبه 22 در سطح کشور قرار داشته و نگاه ما آن است تا 
این رتبه ها را ارتقا دهیم و بین پنج استان برتر کشور باشیم. 
 وى افزود: در برنامه هاى شبکه استانى، همواره از مجریان 
بومى بهره گیرى شــده و مخالف استفاده از مجریان غیر 

اصفهانى در برنامه هاى استانى هستیم.
مدیرکل صدا و سیماى مرکز اصفهان از تولید برنامه هاى 
جدید و پخش آن از صدا و ســیماى مرکز اصفهان در دو 
ماه آینده خبر داد و گفت: ساختار و رویکرد همه برنامه ها 
در شــبکه اســتان جدید بوده و با اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشاورزى اصفهان قرار است براى تجلیل از 40 
کارآفرین در سطح کشور در حوزه صنعت، معدن و تجارت 
در چهلمین سالگرد انقالب اسالمى به توافق برسیم که از 

شبکه سراسرى پخش خواهد شد. 
در این مراسم همچنین معاونت هاى مختلف سیماى مرکز 

اصفهان هم به تبیین برنامه هاى مربوطه پرداختند.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازى استان خبر داد:

در پروژه مسکن مهر استان اصفهان از 160 هزار واحدى که تعهد آن با ما بود
تنها 180 واحد در شهرضا باقى مانده است

پرونده مسکن مهر استان اصفهان 
دهه فجر بسته مى شود

اعزام 100 گروه جهادى به مناطق محروم استان 
در هفته بسیج

 بازارهاى کوثر نظام مندتر مى شود

راه اندازى19 ایستگاه ثابت دریافت مواد بازیافتى 
در کاشان 

21 درصد تحصیلکرده هاى اصفهان 
بیکارند

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اصفهان وضعیت اشتغال در استان را تشریح کرد 

برنامه هاى چهلمین سالگرد پیروزى انقالب در سیماى اصفهان
ساسان اکبرزاده
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در حالى که فیلمبــردارى «خرها آدم نمى شــوند» به 
کارگردانى اکبرمنصور فالح در شــمال کشور به پایان 
رسیده، ساخت موسیقى این فیلم سینمایى توسط شهاب 
اکبرى آغاز شده اســت. طراحى جلوه هاى ویژه را نیز 

سپهر کشن فالح بر عهده دارد.
فیلم سینمایى «خرها آدم نمى شوند» با تهیه کنندگى 
عباس اکبرى اوایل پاییز امســال در شمال کشور کلید 
خورده بــود. لیال اوتادى، یوســف تیمــورى، ارژنگ 
امیرفضلى، یوســف مرادیان، هدى منصورفالح، سعید 
دولتى، فاطمه شــکرى، اصغر حیــدرى، چیا بابامیرى 
و هنرمندان نوجوان کیان على پناه، آرمان پیراســته، 

هامون قربانى، تینا فتوحى و آیال فیــروزى بازیگران 
این فیلم هستند.

این فیلم یــک فانتــزى اجتماعى و کودکانه اســت 
و در خالصه داســتان آن آمده: «بعضــى از آدم ها در 
دنیاى واقعى خطاهایى کرده و بــه همین دلیل تبدیل 
به خر و به جنگل تبعید شده اند. معلمى به نام ادیب براى 
آموزش آنان به جنگل مــى رود تا با طى کردن مراحل 
آموزش، به اشــتباه خود پى برده، هویت اصلى خود را 
بازیافته، آدم شــده و به جامعه بازگردند. حدود سه ماه 

مى گذرد و اثرى از ادیب نمى شــود تا 
اینکه...» 

مازیار فالحى قطعه اى عاشــقانه را براى تیتراژ مجموعه تلویزیونى 

«مینو» به کارگردانى امیرمهدى پوروزیرى و تهیه کنندگى مهدى 

همایونفر مى خواند. تازه ترین محصول ســریال ســازمان هنرى 

رســانه اى اوج از اواســط آذر هر شب از شــبکه یک سیما پخش 
خواهد شد.

سریال 27 قسمتى «مینو» در بوســتان والیت، آبادان، خرمشهر، 

شــهرك ســینمایى دفاع مقدس و شــهرك ســینمایى غزالى 

ه و با پایان یافتن مراحل فنى آماده نمایش از 
تصویربردارى شــد

رسانه ملى است.

عباس غزالى، سیاوش طهمورث، محمود 

پاك نیت، پروانه معصومى، ســلمان 

فرخنده، مهدیه نساج، مالک حدپور 
سراج و شیوا ابراهیمى بازیگران 

این اثر هستند.
«مینــو» بــه کارگردانى 
امیرمهــدى پوروزیرى و 
تهیــه کنندگى مهدى 
همایونفر، داســتان 
عاشــقانه اى است 
که در تابســتان 
و پاییــز 59  در 
روزهاى آغازین 
جنگ تحمیلى 

مى گذرد.

تهیه کننده سریال «حوالى پاییز» درباره حاشیه هاى بازیگر لبنانى این سریال توضیحاتى ارائه داد.
«حوالى پاییز» به کارگردانى حسین نمازى و تهیه کنندگى سعید پروینى از 6 آبان ماه از شبکه 3 سیما پخش شد. 
تهیه کننده سریال در جواب به حاشیه هاى به وجود آمده براى بازیگر لبنانى «آن مارى سالمه» و پخش تصاویرى 

از او در فضاى مجازى، در گفتگو با «باشگاه خبرنگاران جوان» توضیحاتى ارائه کرد.
چرا سراغ بازیگر لبنانى رفتید؟ در صورتى که نقد هایى به انتخاب بازیگر وارد بود 
که مى توانستید از بازیگر خوزستانى هم استفاده کنید. آیا از سابقه این بازیگر خبر 

داشتید و چه مالحظاتى در نظر گرفتید که دچار حاشیه نشوید؟
از ابتداى پروژه براى انتخاب بازیگر عرب با این مشــخصات، اســتایل، چهره و لحن صحبت کردن و... از میان 
بازیگران خوزستانى تست گرفتیم ولى به نتیجه نرسیدیم. اما درباره سابقه خانم آن مارى سالمه باید بگویم ما خبر 
داشتیم چند سریال و فیلم بازى کرده اند و طبیعتاً هر کس در فرهنگ و دین و مذهبى که هست سبک زندگى خاص 
خود را دارد. ایشان به سبک زندگى و دین و مذهب خود فعالیت مى کرد و این چیزى خارج از عرف نیست و ما زمانى 
که آنها را بررسى کردیم از ایشان استفاده کردیم. از طریق واسطه اى که داشتیم بازیگرانى را از کشور هاى لبنان، 
سوریه و عراق شناسایى مى کردیم و در سفرى که با آقاى نمازى داشتیم تست گرفتیم و نهایتاً در میان کاندیدا هاى 

مختلف خانم آن مارى سالمه انتخاب شد.
مدتى است ویدئو هایى از خانم آن مارى ســالمه با تیتر «رقاصى بازیگر سریال 
حوالى پاییز» در حال دست به دست شدن در فضاى مجازى است. نظرتان درباره 

این ویدئو ها و واکنش ها چیست؟
انتخاب بازیگران خارجى به دلیل حواشى حجاب آنها، حساس است. ما سعى کردیم خود را از این حواشى دور نگه 
داریم و بازیگرى را انتخاب نکنیم که حواشى غیراخالقى داشته باشد. در ارتباط با کلیپ منتشر شده با مضمون 
رقاصه بودن بازیگر سریال «حوالى پاییز»، باید بگویم رقاص کسى است که پول مى گیرد و در فیلم ها و فضا هاى 
مختلف مى رقصد اما آن مارى سالمه، بازیگر مطرح لبنانى است که در شبکه «المنار» که شبکه شناخته شده و 
موجهى است بازى کرده است. دوستان ما که در لبنان کار فرهنگى انجام مى دهند، ایشان را به ما معرفى کردند 
و به جرأت مى توانم بگویم خانم آن مارى سالمه در میان بازیگرانى که کاندیداى این نقش بودند، زندگى سالم و 
بى حاشیه ترى داشت. وى در برنامه تلویزیونى مشابه «خندوانه» که مسابقه «لباهنگ» بوده است، شرکت کرده و 
با توجه به شرایط فرهنگى کشورش رفتار کرده است. اگر کسى از بازیگران دنیاى عرب، شناخت داشته باشد، قطعًا 
مى داند که آن مارى سالمه جزو کم حاشیه ترین هاست و سریال هاى بسیارى براى فلسطین و... بازى کرده است. 
قطعاً به خاطر دارید برخى بازیگران ایرانى در بعضى فیلم هاى سینمایى رقصیده اند که اگر به آن ها رقاص بگویند، 

براى این خانم بازیگر هم مى توانیم صفت رقاصه را به کار ببریم.

بازیگر تلویزیون مى گوید نداشتن آدم هاى 
خاکسترى و اغراق در خوب و بد نشان 
دادن آدم ها، بزرگ ترین نقطه ضعف 

فیلمنامه سریال هاى ماست.
الله صبورى دربــاره جدیدترین 
فعالیــت هــاى خــود در حوزه 
بازیگــرى بیان کرد: قرار اســت 
مرحله دوم فیلمبردارى ســریال 
«دوقلوها» به کارگردانى جمشید 
بیات و بــه تهیــه کنندگى مهدى 
بصیرى از یک ماه دیگر شــروع شــود. 
محور این سریال که از شبکه 2 سیما پخش 
خواهد شــد مربوط به کودکان و نوجوانان 
اســت که در آن محمد شــیرى و حسین 

رفیعى با من همبازى هستند.
این بازیگر درباره علت کــم کارى خود 
در تلویزیون گفت: پیشــنهادهایى که به 
من مى شود کیفیت چندانى ندارد و اگر 
پیشنهاد خوبى داشته باشم آن را قبول 

مى کنم.
و  کــردم»  «شــوخى  بازیگــر 
«معراجى ها» درباره تکرارى بودن 

شخصیت هاى فیلمنامه ها و شبیه نبودن آنها به مردم 
جامعه گفت: این روزها کاراکترهایى که ما در سریال ها 
مى بینیم شــباهت چندانى به مردم در اجتماع ندارند. 
از قدیم شخصیت هاى ســریال هاى ما این مشکل را 
داشتند و هنوز هم این روند را ادامه مى دهیم و احساس 
من این اســت که عمومًا بلد نیستیم شخصیت پردازى 

درستى در سریال هایمان داشته باشیم.
صبورى با اشــاره به اینکه بازار فیلمنامه نویسى خوب 
نیست، ادامه داد: ما در سریال هایمان کمتر به شخصیت 
خاکســترى مى پردازیم و آدم ها یا خوب هســتند و یا 
شــخصیت بد و منفورى دارند. برخى براى ایفاى یک 
نقش مثبت آنقــدر در خوب بودن اغــراق مى کنند که 
گویى بــا معصوم طرفیــم و بر عکس آن شــخصیت 
منفى فیلم ها آنقدر در بد بودن اغراق مى کنند که انگار 
با شــیطان طرفیم و شما این وســط آدم خاکسترى و 
معمولى که هم کار خوب انجام دهد و هم اشــتباه کند 

نمى بینید.
وى با بیان اینکه عالقه مند به نوشــتن فیلمنامه است، 
بیان کرد: من خودم در این حوزه تدریس کرده ام و عالقه 
هم به ادامه فیلمنامه نویسى داشتم اما این حوزه را باید 
متمرکز و تخصصى ادامه داد و کســانى در این زمینه 

موفق هستند که کارشان استمرار داشته باشد.

صبورى در پایــان صحبت هایش درباره حاشــیه اى 
که در برنامه «فرمول یک» برایــش پیش آمد و على 
ضیاء درباره سنش از او پرســید که منجر به کشمکش 
لفظى بین او و این مجرى شد، گفت: من در این برنامه 
شــوخى اى با آقاى ضیاء انجــام دادم و کامًال هم این 
مسئله به شوخى بیان شد اما پس از آن برخى طرفداران 
آقاى ضیاء کمى ناراحت شــدند و بــه صفحه من در 
اینســتاگرام حمله کردند در حالى که حتى خود آقاى 
ضیاء هم ناراحت نشــده بودند و فضــاى بین ما کامالً  

شوخى و طنز بود.

الله صبورى:

بلد نیستیم آدم خاکسترى خلق کنیم
بازیگر تلویزیون مى گوید
خاکسترى و اغراق در
دادن آدم ها، بزرگ ت

فیلمنامه سریال هاى
الله صبورى دربـ
فعالیــت هــاى
بازیگــرى بیانک
مرحله دوم فیلمب
«دوقلوها» به کار
بیات و بــه تهیــه
بصیرى از یک ماه دیگر
محور این سریال که از شبک
خواهد شــد مربوط به کو
اســت که در آن محمد ش
من همبازى هست رفیعى با
ک بازیگر درباره علت این
در تلویزیون گفت: پیشــ
من مى شود کیفیت چن
ب پیشنهاد خوبى داشته

مى کنم.
«شــوخى بازیگــر 
«معراجى ها» دربار

بلد نیست

برخى 
براى ایفاى یک نقش 

مثبت آنقدر در خوب بودن 
اغراق مى کنند که گویى با معصوم 

طرفیم و بر عکس آن شخصیت 
منفى فیلم ها آنقدر در بد بودن 

اغراق مى کنند که انگار با 
شیطان طرفیم

اغرا

اگر برخى بازیگران ایرانى رقاصند،
 «آن مارى سالمــه» هم رقــاصه است!

واکنش تهیه کننده سریال «حوالى پاییز»  به عکس هاى حاشیه ساز بازیگر لبنانى 

ر خالصه داســتان آن آمده: «بعضــى از آدم ها در 
کرده و بــه همین دلیل تبدیل اى واقعىخطاهایى

 خر و به جنگل تبعید شده اند. معلمى به نام ادیب براى 
وزش آنان به جنگل مــى رود تا با طى کردن مراحل 
وزش، به اشــتباه خود پى برده، هویت اصلى خود را 
هده و به جامعه بازگردند. حدود سه ماه  یافته، آدم شــ

و اثرى از ادیب نمى شــود تا  ى گذرد
که...» 

مازیار فالحى قطعه اى عاشــقانه را براى تیتراژ مجموعه

«مینو» به کارگردانى امیرمهدى پوروزیرى و تهیه کنند

همایونفر مى خواند. تازه ترین محصول ســریال ســاز

رســانه اى اوج از اواســط آذر هر شب از شــبکه یک س
خواهد شد.

7سریال 27 قسمتى «مینو» در بوســتان والیت، آبادان،

شــهرك ســینمایى دفاع مقدس و شــهرك ســینمای

ـده و با پایان یافتن مراحل فنى آماده ن
تصویربردارى شـ

رسانه ملى است.

عباس غزالى، سیاوش طهمورث،
پاك نیت، پروانه معصومى، سـ
فرخنده، مهدیه نساج، مالک
سراج و شیوا ابراهیمى بازی

این اثر هستند.
«مینــو» بــه کارگر
امیرمهــدى پوروزیر
تهیــه کنندگى مه
همایونفر، داســ
عاشــقانه اى اس
که در تابســت
و پاییــز 59 
زیروزهاى آغازی

جنگ تحمیلى
مى گذرد.

مازیار فالحى
 براى «مینو» مى خواند

لیال اوتادى در کنار موجوداتى عجیب! 

فصل ششم سریال محبوب «خانه پوشالى» امســال در حالى پخش شد که با استقبال کمى از سوى 
تماشاگران روبه رو شد. تماشاگران این سریال محبوب تمام مدت در حال انتظار دیدن شخصیت اصلى 

این سریال رئیس جمهور «فرانک آندروود» بودند که توسط «کوین اسپیسى» بازى مى شد.
فصل ششم در حالى پخش شد که اثرى از اسپیسى نبود و شخصیت فرانک آندروود توسط تهیه کنندگان 
و نویسندگان سریال حذف شده بود. اسپیسى در سال گذشته متهم به آزار جنسى یک مرد جوان شده 
بود. البته ســریال همچنان با جایگزینى رئیس جمهورى زن، همسر فرانک، «کلیر آندروود» با بازى 

فوق العاده «رابین رایت» ادامه دارد.
اما اکنون مشکل جاى دیگرى است زیرا به رغم اینکه اسپیسى یکى از مشهورترین بازیگران هالیوود 
است، به مدت یکسال است اثرى از او نیست و از زمانى که در اکتبر سال گذشته متهم به آزار جنسى شده 

هیچ گونه خبرى از او دیده یا شنیده نشده است.
دوستان اسپیسى نیز از ناپدید شدن او در حیرت هستند. آخرین عکس رسمى موجود از او توسط یک 
عکاس در مرکز درمانى در ماه نوامبر گذشته گرفته شده بود و او تنها 21 روز از برنامه درمانى 45 روزه 

را در آنجا به سر برد.
به تازگى عکسى منتشر شده که شخصى شبیه به اسپیسى در جنوب فرانسه حضور دارد و به نظر مى رسد 
که او در این مدت از استعداد فوق العاده خود در بازیگرى استفاده کرده تا از دید پنهان بماند. عکس  فوق 

به تازگى منتشر شده است و ادعا مى شود  که فرد حاضر در عکس اسپیسى است.

«کوین اسپیسى» باالخره پیدا شد! 

فیلم سینمایى «قانون مورفى»، تازه ترین اثر رامبد جوان به زودى  اکران مى شود.
قــرارداد اکران فیلم ســینمایى «قانــون مورفى» بــه کارگردانــى رامبد جــوان و تهیه کنندگى
محمد شایسته در شوراى صنفى نمایش ثبت شد و این فیلم از اواسط آذر در سینماهاى سراسر کشور 

اکران مى شود.
امیر جدیدى، امیر جعفرى، مهسا طهماسبى، دانیال غفارزاده، سروش صحت، سیروس گرجستانى، 
آناهیتا درگاهى، ارشا اقدسى، هادى کاظمى، محمد معتضدى، بهزاد قدیانلو، حسین شاهرخ نیا و رامبد 

جوان گروه بازیگران «قانون مورفى» را تشکیل مى دهند.
«قانون مورفى» در ژانر کمدى اکشن در تهران و شمال کشــور فیلمبردارى شده است و با توجه به 
داســتان فیلم و بازیگران آن مى توان از «قانون مورفى» به عنوان تنها گزینه ســینماى ایران براى 

فروش باال در پاییز امسال یاد کرد.

تاریخ اکران «قانون مورفى» مشخص شد

مدتى پیش خبرى مبنى بر ســاخت فصل چهارم ســریال پرطرفدار «شهرزاد» و 
ساخت سریال «ده پهلوان» به کارگردانى حسن فتحى منتشر شد.

حسن فتحى، کارگردان ســینما و تلویزیون در گفتگو با «صبا» در خصوص 
سریال «ده پهلوان» و فعالیت هاى خود گفت: در حال حاضر قصد ساخت 
و شــروع هیچ کار جدیدى را ندارم و فقط مشــغول بررســى شــرایط و 

فیلمنامه ها هستم.
وى در خصوص ساخت فصل چهارم سریال «شهرزاد» ادامه داد: ساخت 

فصل چهارم «شــهرزاد» منوط به تمایل بازیگران براى ادامه این سریال و 
همچنین حضور تمام بازیگران و عوامل این مجموعه است که در حال حاضر هرکدام از آنها در کارى 
درگیر هستند، اگر شرایط حضور تمام عوامل فراهم شود و خود آنها براى ساخت فصل چهارم تمایل 
داشته باشند، شــاید در آینده این فصل ساخته شــود ولى در حال حاضر خبرى از ساخت فصل جدید 

«شهرزاد» نیست.
گفتنى است؛ حسن فتحى، کارگردان موفق سینما و تلویزیون تاکنون آثارى مثل «مدار صفر درجه»، 

«میوه ممنوعه»، «شهرزاد»، «شب دهم»، «یک روز دیگر» و... را کارگردانى کرده است .

ى
شور

انى،
 رامبد 

ر داشته باشند، شــاید
«شهرزاد» نیست.

لگفتنى است؛ حسن فتحى، کارگردان موفق سینما و تلویزیو ون تاکنون آثارى م
ررکرى کرده است .«میوه ممنوعه»، «شهرزاد»، «شب دهم»، «یک روز دیگر» »و... را کارگردان

جدیدترین جزئیات 
ساخت سریال «شهرزاد»
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                    روزهاى خوب ذوب آهن در راه است

            فقط خرمگاه جان سالم به در برد!

حضور منصوریان در ذوب آهن براى محســن مسلمان 
خبر خوبى بود.

محسن مسلمان روزهاى بسیار خوبى را سپرى مى کند. 
هافبک پیشین تیم فوتبال پرسپولیس که تا همین چند 
هفته قبل با امید نمازى سرمربى پیشین ذوب آهن براى 
حضور در ترکیب اصلى به مشکل برخورده بود، حاال با 
حضور علیرضا منصوریان بــه روزهاى خوبش از لحاظ 
روحى برگشــته و امیدوار اســت در ادامه فصل بتواند 

شرایط بهترى نیز براى خود بسازد. 

این بازیکــن به این مشــهور اســت که بــا مربیان
قبلى اش وارد جنگ و جدل مى شــود اما قبل از حضور 
براى دومین بــار در تیــم فوتبال پرســپولیس، طى 
مصاحبه اى به صراحت اعالم کرده بود: «حاضرم براى 
علیرضا منصوریان به صورت مجانى بازى کنم.» و حاال 
منصوریان سرمربیگرى ذوب آهن را برعهده گرفته تا 
محسن با وجود عقدقرارداد مالى بسیار خوب، شاگردش 

شود. 
منصوریان زمانى که سرمربى تیم امید کشورمان بود، 

با مســلمان همکارى داشــت و این دومین همکارى 
طرفین خواهــد بود. در تیم فوتبــال ذوب آهن حداقل 
در این روزها، هیچکس به اندازه مســلمان خوشحال 
نیســت و این هافبک پرحاشــیه و جنجالى مى داند با 
کمک منصوریان مى تواند نه تنها در ترکیب اصلى جا 
خوش کند بلکه رهبرى تیمش داخل زمین را به دست 
بگیرد. این شرایط به صورت کامالً  برعکس براى برخى 
بازیکنان به خصوص محمدرشید مظاهرى دروازه بان 

ملى پوش ذوب آهن در جریان است.

محسن خوشحال!!محسن خوشحال!

ســرمربى جدید تیم ذوب آهن اصفهان براى کاهش نقطــه ضعف بازیکنانش 
تمرینات پرفشــارى را در نظر گرفته و به دنبال پیروزى در مسابقات پیش روى 

خود است.
چندى پیش علیرضا منصوریان با برکنارى امید نمازى به ذوب آهن پیوســت تا 
در اصفهان به دنبال موفقیتى دوباره در سومین تجربه مربیگرى خود در چند سال 

اخیر باشد.
منصوریان به محض حضور در ذوب آهن تمرینات تیم جدیدش را به دو نوبت در روز افزایش 
داد تا به شناخت بهترى از این تیم در فرصت کمى که دارد برسد. گویا مشکالت بدنى نقطه ضعف 
اصلى ذوبى ها در لیگ هجدهم بوده است. به خصوص اینکه آمار نشان مى دهد نایب قهرمان لیگ 
هفدهم در این فصل بیشتر گل هایش را از دقیقه 70 تا 90 دریافت کرده و مى توان یکى از دالیلش 
را افت بدنى بازیکنان سبزپوش دانست. به همین دلیل در چند روز اخیر تمرینات پرفشار براى 
بازیکنان در نظر گرفته شد و ذوبى ها تحت فشار بدنى قرار گرفتند. به همین علت تمرینات 
دیروز سبزپوشان اصفهانى ها تعطیل شد و طبق تصمیم کادرفنى این آخرین تعطیلى تا پایان 

نیم فصل اول لیگ برتر است.
همچنین سرمربى تازه وارد ذوب آهن بر رفت و آمد بازیکنانش بسیار تمرکز کرده و همه 
فعالیت آنها را زیر نظر دارد. طبق تصمیم منصوریان برنامه اصلى تمرینات ذوب آهن 
به تعطیالت 55 روزه نیم فصل موکول مى شود تا آمادگى الزم براى حضور در نیم 

فصل دوم و لیگ قهرمانان آسیا به دست آید.
اما یک نکته قابل توجه دیگر از اردوگاه سبز و در مورد سرمربى جدید ذوبى ها این است که 
از میان دستیاران سابق علیرضا منصوریان تنها محمد خرمگاه او را در ذوب آهن همراهى مى کند و 

بقیه مورد اعتماد مجدد او قرار نگرفتند.
در روزهاى اخیر گمانه زنى هاى زیادى در خصوص ادامه فعالیت دستیاران نمازى در این باشگاه 

و یا اضافه شدن نفرات دیگرى به کادرفنى مطرح شد.
اما حاال با تصمیم علیرضا منصوریان و تأیید سعید آذرى تنها محمد خرمگاه به همراه دو آنالیزور 
سرمربى جدید  تیم ذوب آهن را همراهى مى کنند. همچنین حسن استکى و على دهقان کنار 

منصوریان کار خود را در این تیم اصفهانى ادامه خواهند داد.
نکته جالب توجه این است که منصوریان در نفت و اســتقالل تهران کادرفنى 15 نفره را دور خود 
جمع کرده و به دنبال تحقق اهدافش بود. اما حاال در ذوب آهن خبرى از از آن کادر شــلوغ نیست 

و به احتمال فراوان باید منتظر دیدن یک پیشکسوت ذوب آهن در تیم فنى این سبزپوشان بود.

 امید نمازى بعد از اخراج از ذوب آهن مدعى شده یک 
یا چند بازیکن در تیم علیه او کم فروشى مى کرده اند. 
این البته اصًال توجیه جدیدى در فوتبال ایران نیست. 
شما اگر همین االن از  مربى وقت استقالل در مورد 
کم و کیــف دربى ایمون زاید ســئوال کنید، مدعى 
خواهد شد در آن بازى به او  خیانت شده؛ یعنى عده اى 
از بازیکنان استقالل تا دقیقه 80 دوست داشتند تیم 
ببرد و 2 بر صفر هم جلو افتادند، اما در ده دقیقه آخر 
با خودشان گفتند راســتى چرا خیانت نکنیم؟ پس از 
آن بود که سه گل خوردند! خالصه از این حرف ها در 
فوتبال ایران زیاد است و براى ما هم آنقدرها تازگى 
ندارد. آقاى نمازى عزیز هم بهتر بود همان موقع که 
در ذوب آهن کار مى کرد دست به افشاگرى مى زد و 

اصًال آن یک نفر بازیکن کم کار را کنار مى گذاشت، 
وگرنه االن این حرف ها ارزشى ندارد و گوشمان از این 

حرف ها پر است.

رحیم مهدى زهیوى، مهاجم تیــم فوتبال ذوب آهن گفت: 
علیرضا منصوریان در استقالل دو سال دنبال جذب من بود و 

خوشحالم که قرار است با این مربى کار کنم.
رحیم مهدى زهیوى در گفتگویى در مورد شرایط این روزهاى 
ذوب آهن گفت: از زمانى که منصوریان به عنوان ســرمربى 
انتخاب شده است، جو تیم بهتر شده و این مربى هم با بازیکنان 
رابطه اى خوب دارد. منصوریان با بازیکنان صمیمى اســت 
و خوشبختانه جو تیم خوب است. امیدوارم که این تغییرات 

اتفاقات خوبى را براى تیم ما رقم بزند.
وى در پاسخ به این پرسش که چرا ذوب آهن با امید نمازى 
نتایج خوبى نگرفت، تأکید کرد: مــن از ابتداى لیگ همراه 
این تیم نبودم و در چند بازى براى ذوب آهن به میدان رفتم. 
نمى توانم قضاوت خاصى داشــته باشــم که مثًال سرمربى 

مقصر بود یا بازیکنان، فقــط مى توانم بگویم که 
حس جنگیدن در تیم وجود نداشــت ولى 

حاال امیدوارم شــرایط تغییر کند. این را 
هم بایــد بگویم که ســعید آذرى به 

عنوان مدیرعامل باشگاه کارش را 
به بهترین شکل انجام داده و حاال 
نوبت ماست که نتایج گذشته را 
جبران کنیم. مهاجم تیم فوتبال 
ذوب آهن در پایان یادآور شد: 
زمانى که منصوریان سرمربى 
اســتقالل بود دو فصل پیاپى 

مرا مى خواست که قسمت نشد به 
اســتقالل بروم و حاال باید در ذوب آهن با هم 

کار کنیم. امیدوارم کــه بازیکن تأ ثیرگذارى براى 
منصوریان و ذوب آهن باشم و نهایت تالشم را به 

خرج مى دهم تا بهترین عملکرد را داشته باشم.

 علیرضا منصوریان در شرایطى به عنوان سرمربى 
تیم ذوب آهن مشغول به کار شده که بنا بر سیاست 
باشــگاه هزینه جدیدى به کادر فنى تیم تحمیل 

نکرده است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، سیاســت اصلى باشگاه 
ذوب آهن در این 18 فصلى که در باالترین سطح 
فوتبال ایران حضور داشــته در اکثر مواقع بر پایه 
انجام خریدهاى منطقى و نه چنــدان گرانقیمت 
قرار داشته و ذوبى ها با وجود اینکه در تمامى فصول 
لیگ، کمتر از بقیه مدعیان هزینه کرده اند با این حال 
همیشــه تیمى قابل احترام و با کیفیت بوده اند که 
نقش بازیکن سازى را هم بر عهده داشته اند. تزریق 
بازیکن از تیم هاى پایه به مجموعه بزرگساالن هم 
رفتار دیگرى اســت که از جانب باشگاه ذوب آهن 
سراغ داریم و اگر از فصل دوازدهم لیگ و تغییرات 
متوالى مربیان ذوب آهن فاکتور بگیریم باید گفت که 
ذوب آهن اقتصادى ترین تیم لیگ بوده که همیشه 

خرجش با دخلش متناسب است.
اما در این چند ســال اخیر و بعــد از کاهش بودجه 
باشگاه ذوب آهن شرایط براى این باشگاه سخت تر 
هم شده و برآیند آن را مى توان در فروش بازیکنى 
تأثیرگذار مثل مرتضى تبریزى دید که باعث شــد 
ســعید آذرى براى جبران بخشــى از هزینه هاى 
باشــگاه قید اســتفاده از کاپیتان تیمش را بزند و 

تبریزى را به استقالل واگذار کند.
با این حال یکى از مهمترین نکاتى که در این چند 
روز اخیر و بعد از پیوستن علیرضا منصوریان به تیم 
ذوب آهن مد نظر قرار گرفته اســت ایجاد کمترین 
تغییر در کادر فنى تیم بوده که به نظر مى رســد در 
راستاى انجام هزینه هاى کمتر در این باشگاه انجام 
شده است. منصوریان آنطور که خودش در گفتگو با 
رسانه ها بیان کرده فقط محمد خرمگاه، مدافع سابق 
استقالل را به عنوان دستیار به تیم اضافه کرده است 
و خبرى از حضور على چینى و بقیه دستیاران سابق 

منصوریان در این مجموعه نیست.
در حال حاضر مک آلن، مربى دروازه بانان ذوب آهن 
که با حضور امیــد نمازى به تیم اضافه شــده بود 
همچنان به عنوان دستیار در کنار تیم فعالیت مى کند 
تا ذوب آهن مجبور به پرداخت هزینه اضافى براى 
جذب مربى دروازه بان جدید نباشد. از طرف دیگر 
حسن اســتکى به عنوان یکى از دستیاران موفق 
ذوب آهن که ســابقه کار بــا مربیانى مثل محمود 
یاورى، یحیى گل محمدى و مجتبى حســینى را 
هم دارد و در این فصل سرمربى تیم امید ذوب آهن 
بوده به عنوان دستیار در کنار منصوریان قرار گرفته 

که او هم هزینــه  اضافه اى به باشــگاه 
تحمیل نکرده اســت و منصوریان 
تصمیم گرفته بــراى جلوگیرى از 
انجام هزینه هــاى جدید با همان 
نیروهایى کار کند که تحت قرارداد 

 ذوب آهن هستند.

البته در این 
شــرایط باز هم 

اندوخته ذوب آهن 
چه از لحاظ بازیکن 

و چه از لحاظ مربیان 
روى نیمکــت آنقدر 

زیاد هســت که بتوان 
نســبت بــه موفقیت 
این تیم امیــدوار بود اما 
منصوریان بــه خوبى 
مى داند که حتى در نیم 
فصل هم دستش براى 
خرید بازیکن آنچنان باز 
نیست و باید همه تالش 
خودش را براى بهره بردن 
از ترکیب فعلى ذوب آهن 

به کار ببندد.

           فقط

س
ت

چ
در
اخیر با
منصوریان
داد تا به شناختب
اصلى ذوبى ها در لی
هفدهم در این فص
را افت بدنى باز
بازیکنان در
دیروز سبز
نیم فص
همچ
فعالی
به تع
فصل د
اما یک نکته
از میان دستیاران سابق
بقیه مورد اعتماد مجدد
در روزهاى اخیر گمانه
یا اضافه شدن نفرات و
اما حاال با تصمیم علیر
سرمربى جدید  تیمذ
منصوریان کار خود
نکته جالب توجه ای
جمع کرده و به دنب
و به احتمال فراوان

ذوب آهن که ســابقه کار بــا مربیانى مثل محمود 
یاورى، یحیى گل محمدى و مجتبى حســینى را 
هم دارد و در این فصل سرمربى تیم امید ذوب آهن 
بوده به عنوان دستیار در کنار منصوریان قرار گرفته 

که او هم هزینــه  اضافه اى به باشــگاه 
تحمیل نکرده اســت و منصوریان 
تصمیم گرفته بــراى جلوگیرى از 
انجام هزینه هــاى جدید با همان 
نیروهایى کار کند که تحت قرارداد 

 ذوب آهن هستند.

البته در این 
شــرایط باز هم 
اندوخته ذوب آهن
چه از لحاظ بازیکن

و چه از لحاظ مربیان 
روى نیمکــت آنقدر 

زیاد هســت که بتوان 
نســبت بــه موفقیت 
این تیم امیــدوار بود اما 
منصوریان بــه خوبى 
مى داند که حتى در نیم 
فصل هم دستش براى 
خرید بازیکن آنچنان باز 
نیست و باید همه تالش 
خودش را براى بهره بردن 
از ترکیب فعلى ذوب آهن 

به کار ببندد.

ریخت و پاش نکن و 
موفق باش!

جدیدترین حمله رسانه هاى تهران به امیر قلعه نویى

 مظلوم نمایى نکن و تن تاریخ را نلرزان!
گوشمان از این حرف ها پر است!

 احمد خلیلى

 محسن کدخدایى

حس جنگیدن در تیم ما 
وجود نداشت گفتگویى در مورد شرایط این روزهاى 

ى که منصوریان به عنوان ســرمربى 
م بهتر شده و این مربى هم با بازیکنان 
صوریان با بازیکنان صمیمى اســت 
وب است. امیدوارم که این تغییرات 

م ما رقم بزند.
سش که چرا ذوب آهن با امید نمازى 
کید کرد: مــن از ابتداى لیگ همراه 
بازى براى ذوب آهن به میدان رفتم. 
ى داشــته باشــم که مثًال سرمربى 

فقــط مى توانم بگویم که 
جود نداشــت ولى 

 تغییر کند. این را 
ــعید آذرى به 

اه کارش را 
ده و حاال 
ذشته را 
 فوتبال 
ور شد: 
رمربى 
ل پیاپى 

مت نشد به 
باید در ذوب آهن با هم 

ه بازیکن تأ ثیرگذارى براى
باشم و نهایت تالشم را به 

عملکرد را داشته باشم.

وجود نداشت

کاش در این 
دنیاى وانفسا، در همان

 اصفهان زیبا و دلربا، یک نفر 
روبه روى امیر قلعه نویى بنشیند و 

موقع صرف چاى خیلى دوستانه به او 
بگوید االن تقریباً همه مردم ایران 
اینترنت دارند و بعضاً ممکن است 

در مورد چیزهایى که شما 
مى گویید تحقیق کنند

در
م

ن
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کرده و همه 
تذوب آهن 
ضور در نیم 

ست که 
ى کند و 

شگاه

زور
کنار 

 را دور خود 
لوغ نیست 

انبود.

 یکى از ورزشى نویسان رسانه هاى تهران که منتظر است 
حرفى از دهان امیر قلعه نویى بیرون بیاید تا او را نقد کند، 
نسبت به آخرین مصاحبه سرمربى سپاهان موضع گرفته 

و نوشته است:
«هرگز، شــاید حتى یک روز هم در زندگى فوتبالى امیر 
قلعه نویى نبوده که او خودش را مظلوم و جفادیده، بى گناه 
و زخم خورده و قربانى و ستم کشیده نداند. هر بار که لب 
باز مى کند از خیانت هاى مجهولى سخن مى گوید که در 
حقش شده. همیشه همه داورى ها به ضرر تیم او بوده و 
همیشه دیگران تمام تالش شان را به کار گرفته اند تا او را 
حذف کنند اما نتوانسته اند. حتى بالکش ترین قهرمانان 
افسانه اى تاریخ هم این همه از روزگار شکایت ندارند که 
امیر قلعه نویى دارد. حاال هم رسیدن پرسپولیس به فینال 
لیگ قهرمانان آسیا داغ دلش را تازه کرده و مى گوید: «در 
زمان ما همه بسیج شــدند تا استقالل من صعود نکند.» 
او این را مى گوید و برایش مهم نیســت که حرف هایش 
درست است یا نه، مبناى تاریخى دارد یا ندارد. این تاکتیک 
قلعه نویى است؛ آنقدر مى گوید و تکرار مى کند که خودش 

و از آن به بعد بــه عنوان یک باورش مى شود 
«فکت تاریخى» از آن 
یاد مى کند. االن هم 

داستان همین است.
لطفاً حرف هاى قلعه نویى را به طور دقیق بخوانید: «براى 
پرســپولیس همه بسیج شدند تا موفق شــود ولى براى 
استقالل در آن دوره همه بسیج شدند تا موفق نشویم. در 
آن دوران فقط آقایان قالیباف و حبیب کاشانى به ما کمک 
کردند. آن زمــان قبل از بازى با بوریــرام از آقاى تاج که 
مسئولیت داشتند، خواهش کردیم بازى ما را با ذوب آهن 
عقب بیاندازد. تازه ما باید به فوالدشهر هم مى رفتیم ولى 
هر کارى کردیم نشد. ما در آن زمان به فوالدشهر رفتیم و 
بعد از آن بالفاصله به بانکوك سفر کردیم.  هفت ساعت 
هم با اتوبوس مسافت طى کردیم تا به بازى بوریرام برسیم. 
بعد که بوریرام را بردیم، مشخص شد باید به کره جنوبى 
برویم. بعد هشت ساعت تا بانکوك آمدیم و سپس به سئول 
رسیدیم و دوباره به بانکوك بازگشتیم. حاال با این شرایط 
سخت به نظر شما بدن بازیکنان چطور مى خواهد آن بازى 

را انجام بدهد؟»
در مورد این ادعاها طرح چند نکته الزم است که آنها را با 

هم مرور مى کنیم:
امیر قلعه نویى فضاى پیش از بازى استقالل- بوریرام را با 
فضاى قبل از بازى پرسپولیس- کاشیما مقایسه مى کند. 
این در حالى اســت که بازى آن زمــان آبى ها در مرحله 
یک چهارم نهایى و بازى اخیر سرخ ها در مرحله فینال لیگ 
قهرمانان بوده اســت. باید به طور ویژه از آقاى قلعه نویى 
عذرخواهى شود که قبل از بازى مرحله یک چهارم نهایى 
که ما اغلب سال ها در آن نماینده داریم، وزیر و وکیل به 
محضر ایشان و تیمشان مشرف نشدند. این قصور تاریخى 

را ببخشایید ژنرال عزیز!
او مى گوید بازى لیگى اســتقالل را قبل از مسابقه با 
بوریرام لغو نکردند اما براى پرســپولیس این کار را 
کردند. طبق اطالعات موجود، مســابقه برگشت 
آبى ها با بوریــرام روز 27شــهریور 92 برگزار 
شــده، درحالى که دیدار آنها با ذوب آهن روز 
21 شهریور بوده؛ آیا شش روز قبل از بازى 
یک چهارم نهایى نباید براى اســتقالل 
مسابقه مى گذاشــتند؟ مگر پرسپولیس 
هفت روز قبــل از بازى رفــت فینال با 
کاشیما در زمین افتضاح تختى به مصاف 
سایپا نرفت؟ االن شما تبعیضى احساس 

مى کنید؟
استقالل بعد از بازى با بوریرام فقط یک 
سفر پنج ساعته تا بانکوك داشت و بعد از 
آن به راحتى با یک پرواز مستقیم راهى 
سئول شد تا بازى رفت نیمه نهایى را برابر 
نماینده کره جنوبى برگزار کند. رسانه ها در 
آن زمان در مورد سفر آبى ها به کره تیتر زدند: «استقالل 
راحت و کم دردسر به سئول رسید.» سرچ کنید و مطلبش 
را بیابید که خواندنى هاى بیشترى هم دارد. این تیم که از 

بهترین بازیکنان آن زمان ایران و اسکلت کامل تیم 
ملى بهره مى برد، شــش روز فرصت 

داشــت تا در کره 

ى  ا بــر
بازى با ســئول 
آماده شود اما نهایتًا دو 
گل خورد و فوتبالى ها خوب 
یادشان هست که حداقل چهار 

یا پنج گل دیگر هم باید مى خورد.
قلعه نویى مى گوید به استقالل او نگاه ملى وجود نداشت. 
حاال بیایید بخشى از مصاحبه على فتح ا...  زاده را درست 
چند ساعت بعد از بازى برگشــت با بوریرام مرور کنیم. 
بخوانید و خودتان قضــاوت کنید: «این پیــروزى را به 
هموطنان عزیزم به خصوص هواداران استقالل و رسانه ها 
و مطبوعات ورزشــى که مثل تیم ملى به استقالل نگاه 
کردند تبریک مى گویم. صالحى امیرى و کیومرث هاشمى 
امیدوارى زیادى به من دادند و ما هم قسم شده بودیم تا در 
تایلند پیروز از میدان بیرون بیاییم.» حتماً مى دانید که آقاى 
صالحى امیرى آن روزها سرپرست وزارت ورزش بودند؛ 
یعنى درست معادل جایگاه امروز مسعود سلطانى فر. حاال 
سرویس هایى که قالیباف به عنوان شهردار وقت تهران و 
حبیب کاشانى به عنوان عضو شوراى شهر به استقالل 

دادند و خود قلعه نویى به اسم آنها اشاره مى کند به کنار.
این وسط یک نکته جالب تر هم وجود دارد که شاید آقاى 
قلعه نویى آن را به یاد نمى آورد. درســت شب بازى رفت 
استقالل و بوریرام، مهدى تاج در کسوت رئیس سازمان 
لیگ با صدور یک قطعه چک صد میلیون تومانى از حساب 
سازمان لیگ در وجه باشگاه استقالل، این مبلغ را براى 
پرداخت پاداش پیروزى احتمالى آبى ها بر رقیب تایلندى در 
اختیار على فتح ا... زاده قرار داد؛ پولى که دقایقى بعد از بازى 
نقد شد و در رختکن در اختیار بازیکنان قرار گرفت. توجه 
کنید لطفاً؛ از حساب سازمان لیگ در وجه استقالل براى 
بازى رفت مرحله یک چهارم نهایى. بعد قلعه نویى مى گوید: 

همه بسیج شده بودند که ما حذف شویم. 
کاش در این دنیاى وانفسا، در همان اصفهان زیبا و دلربا، 
یک نفر روبه روى امیر قلعه نویى بنشیند و موقع صرف چاى 
خیلى دوســتانه به او بگوید االن تقریباً همه مردم ایران 
اینترنت دارند و بعضًا ممکن است در مورد چیزهایى که 
شما مى گویید تحقیق کنند. این یعنى شما اگر بالفاصله بعد 
از درگذشت ناصر حجازى براى نخستین بار در تلویزیون 
اعالم کنید: «من حجازى را ســرمربى استقالل کردم» 
ممکن است غیراز شــاهدان حقیقى منبع دیگرى نتواند 
صحت و ســقم این ادعاى بزرگ را در بیــاورد اما وقتى 
در مورد وقایع پنج ســال پیش حرف مى زنید، عالوه بر 
اینکه هنوز هزاران نفر آنها را با جزئیات کامل 
به یاد دارند، اخبــار و اطالعات آن روزگار 
در اینترنت هم موجــود و قابل بازیابى 
است؛ درست مثل مستندات این مطلب 
که با چند کلیک ســاده به صورت واو 
به واو در دســترس خواهد بود. عاجزانه به 
شما توصیه مى کنیم همچنان بخش بیشترى از 
مصاحبه هاى تان را به روزگار دهه 60 و 70، حقایقى که 
یک روز قرار است هاشــم بیگ زاده در دفاع از حقانیت 
شما افشــا کند، دوران کارآموزى تان در لورکوزان و البته 
نامه صادق هدایت به محمد مصدق(!) اختصاص بدهید 

و با مظلوم نمایى هاى بى پشتوانه، تن تاریخ را نلرزانید.» 
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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 مشــاعى افراد 
مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمى مشاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار گرفته 
است 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 عصراصفهان  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 دادخواست به 
دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف 

مى نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .   
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان »

1-رأى شــماره 139760302009001494 مورخ 1397/06/27 خانم اشــرف جعفرزاده 
قهدریجانى فرزند عبدالرضا در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 148/70   مترمربع مجزى 

شده ازپالك یک-اصلى بخش9 انتقالى از مالک رسمى یداله محمدى مبارکه
2- رأى شماره 139760302009001879 مورخ 1397/08/10 آقاى خلیل سلیمانى  فرزند 
اسماعیل درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 165/36 مترمربع مجزى 
شده ازپالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى امیر قلى ایرانپور  
3- رأى شــماره 139760302009001880 مورخ 1397/08/10 خانم زهرا ایرانپورمبارکه  
فرزندامیر قلى در سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 165/36مترمربع 
مجزى شــده ازپالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى امیر 

قلى ایرانپور
  4- رأى شماره 139760302009001802 مورخ 1397/07/30  آقاى احمد نیازى  فرزند 
بختیار  در ششدانگ یک یکباب خانه  به مســاحت 199/69  متر مربع مجزى شده از پالك 

41- اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمد نیازى  
5 - رأى شماره 139760302009001774 مورخ 1397/07/30  آقاى على مرادى خولنجانى  
فرزند خیراله  در ششدانگ  یکباب ساختمان  به مساحت 92/95 متر مربع مجزى شده از پالك 

15 - اصلى بخش9  انتقالى با واسطه از مالک رسمى مصطفى باقرى
6- رأى شــماره 139760302009001775 مورخ 1397/07/30  آقاى على مرادى فرزند 
خیراله  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 121/20 متر مربع مجزى شده از پالك 15- اصلى 

بخش9 و با واسطه از مالک رسمى مصطفى باقرى
7- رأى شــماره 139760302009001773 مورخ 1397/07/30  آقاى ناصر قلى سلطانى 
فرزند نصراله  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  296/75 متر مربع مجزى شده از پالك 
1416فرعى از 1- اصلى بخش8  بموجب قباله عادى  از مالک رسمى  مرتضى یزدانى دهنوى
8- رأى شــماره 139760302009001807 مورخ 1397/07/30  آقاى مجتبى علیرضائى 
دیزیچه  فرزند احمدرضا   در ششــدانگ یکباب زمین محصور با بناى احداثى  به مســاحت 
1673/50 متر مربع مجزى شده از پالك 17- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى رحمت اله قربانى شاهکوچکى
 9- رأى شماره 139760302009001787 مورخ 1397/07/30  آقاى سعید احمدپور مبارکه  
فرزند  فتحعلى   در ششدانگ یکباب خانه    به مساحت 384/76 متر مربع مجزى شده از پالك 

10 - اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى علیرضا احمدپور
10- رأى شــماره 139760302009001780 مورخ 1397/07/30  آقــاى بهروز بهرامى 
دیزیچه   فرزند  حسن   درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 565/41  متر 
مربع مجزى شده از پالك 126- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى 

عباس غالمى 
11- رأى شــماره 139760302009001781 مورخ 1397/07/30  خانم شــهناز غالمى 
دیزیچه  فرزند احمدرضا   در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 565/41  
متر مربع مجزى شــده از پالك 126- اصلى بخش9  به موجب قباله عادى  از مالک رسمى 

عباس غالمى                           
12- رأى شماره 139760302009001803 مورخ 1397/07/30 آقاى حجت اله اله یارى   
فرزند  عزیز   در ششدانگ یکبابخانه   به  مســاحت 241/27 مترمربع مجزى شده از پالك 

41- اصلى بخش8  انتقالى به موجب قباله عادى از مالک رسمى اسکندر نجاریان
13- رأى شــماره 139760302009001477 مورخ 1397/06/27  خانم فاطمه ابراهیمى 
لنجى فرزند محمد على  در  ششدانگ یکباب خانه  به  مساحت 142/50  مترمربع مجزى شده 
از پالك  یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حیدر على آقاجانیان

14-رأى شــماره 139760302009001791 مورخ 1397/07/30 آقاى کامران مهدوى  
فرزنداکبر در  ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ســاز  به  مساحت 134  مترمربع مجزى شده 

از پالك یک - اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى قدمعلى ایرانپور
15- رأى شماره 139760302009001933 مورخ 1397/08/13  آقاى بهزاد آقابابائى مبارکه 
فرزند امیرقلى در ششدانگ یک درب باغ به  مساحت 2372/50  مترمربع مجزى شده از پالك 

208- اصلى بخش8 انتقالى از مالکیت رسمى علمدار آبروى
16- رأى شــماره 139760302009001793 مــورخ 1397/07/30  آقاى على ناز حقانى 
منش فرزند غزایل در ششدانگ یکباب ساختمان  به  مساحت 299/95  مترمربع مجزى شده 
از پالك 17- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى رحمت اله قربانى 

شاه کوچکى 
 17- رأى شــماره 139760302009001776 مورخ 1397/07/30  آقاى احمدرضا مالکى 
شیخ آبادى  فرزند حسین در ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 129/35  مترمربع مجزى 
شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى قدمعلى ایرانپور 
18- رأى شماره 139760302009001487 مورخ 1397/06/27  آقاى محمدتقى باقریان  
فرزند مراد  در   ششدانگ یکباب خانه  به مساحت مترمربع مجزى شده از پالك یک اصلى- 

بخش 9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى علیرضا ایرانپور 50/173 
19- رأى شــماره 139760302009001799 مــورخ 1397/07/30 آقاى فرج اله شــیخ   
فرزندعلى در   ششــدانگ یکباب خانه به  مســاحت 230/61مترمربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى قدمعلى ایرانپور
20- رأى شماره 139760302009001798 مورخ 1397/07/30  خانم الهه هاشمى شیخ 
آبادى  فرزند سید رحیم در ششدانگ یکباب خانه   به  مساحت 170/26  مترمربع مجزى شده 

از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى قدمعلى ایرانپور 
21- رأى شماره 139760302009001786 مورخ 1397/07/30  آقاى سید محسن ناظرى  
فرزند مهدى در ششدانگ یکباب خانه   به  مساحت 136/55 مترمربع مجزى شده از پالك 

1/382- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک احمد دهقانى وینچه
22-رأى شــماره 139760302009001768 مورخ 1397/07/30  آقاى جمشید جعفرى 
جوهرستانى  فرزند قلى در ششــدانگ یک قطعه زمین محصور مشــجر با بناى احداثى به  
مساحت 276/10 مترمربع مجزى شده از پالك9- اصلى بخش8 انتقالى با واسطه از مالک 

رسمى  بهادرخان نهچیرى
23- رأى شــماره 139760302009001771 مورخ 1397/07/30  آقاى اسماعیل امینى 
شیخ آبادى فرزند رجبعلى در ششــدانگ یک باب مغازه و زمین محصور متصله به  مساحت 
107/70 مترمربع مجزى شــده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى  خیراله ایرانپور 
 24- رأى شماره 139760302009001789 مورخ 1397/07/30  آقاى حمیدرضا صالحى 
لنجى فرزند اکبرقلى در ششدانگ یک باب خانه به  مساحت 119/50 مترمربع مجزى شده از 

پالك 15- اصلى بخش9 انتقالى با واسطه از مالک رسمى  فتح اله باقرى
25- رأى شماره 139760302009001806 مورخ 1397/07/30  آقاى اکبر صالحى لنجى 
فرزند کریم درچهار دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه به  مساحت 158/48 مترمربع 
مجزى شــده از پالك 19- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  رضا 

صالحى لنجى 
26- رأى شــماره 139760302009001804 مورخ 1397/07/30  خانم فردوس رحیمى 
لنجى فرزند عبدالرضا دردو دانگ مشــاع از  ششــدانگ یک باب خانه به  مساحت 158/48 
مترمربع مجزى شده از پالك 19- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  

رضا صالحى لنجى
27- رأى شماره 139760302009001788 مورخ 1397/07/30  آقاى سیروس شیرازى 
نژاد فرزند على در ششدانگ یک باب خانه به  مساحت 140/10 مترمربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  کاظم آقاجانیان
 28- رأى شماره 139760302009001770 مورخ 1397/07/30  آقاى مظاهر شفیع زاده 
خولنجانى فرزند رمضان در ششدانگ یک باب ساختمان به  مساحت 295/60 مترمربع مجزى 

شده از پالك 15- اصلى بخش9 انتقالى با واسطه از مالک رسمى  مصطفى باقرى
29-رأى شــماره 139760302009001481 مورخ 1397/06/27  آقاى علیرضا شریفى 
فرزند اسفندیار در ششــدانگ یک باب مغازه به  مســاحت 15/75 مترمربع مجزى شده از 
پالك270فرعى از دو- اصلى بخش9 انتقالى با واسطه از مالک رسمى  مرتضى عرفانى            
30-رأى شماره 139760302009001801 مورخ 1397/07/30  آقاى محمد على احمدپور 
مبارکه فرزند فضلعلى در ششدانگ یک باب خانه به  مساحت 165/50 مترمربع مجزى شده از 
پالك 10- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  بهرام احمدپور مبارکه

31-رأى شماره 139760302009001782 مورخ 1397/07/30  آقاى محمد على نجارى 
مبارکه فرزندنوروز در ششدانگ یک باب خانه به  مساحت 210/60 مترمربع مجزى شده از 

پالك 52- اصلى بخش8 انتقالى با واسطه  از مالک رسمى  محمد حسین خان یاورى
32-رأى شــماره 139760302009001790 مورخ 1397/07/30  آقاى حامد حسین زاده 
قهنویه فرزندولى اله در ششدانگ یک باب خانه به  مساحت 203/50 مترمربع مجزى شده از 
پالك 361فرعى از19- اصلى بخش8 انتقالى با واسطه  از مالک رسمى  صادق صفائى قهنویه

33-رأى شماره 139760302009001068 مورخ 1397/04/30  آقاى رضاخسروى فرزند 
عبدالکریم در ششدانگ یک درب باغ به  مساحت 1274/50 مترمربع مجزى شده از پالك 

17- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قبله عادى  از مالک رسمى  امام قلى قربانى
34- رأى شــماره 139760302009001290 مورخ 1397/05/27  آقاى حســین رحیمى 
مبارکه فرزند تقى در ششــدانگ یک باب خانه  به  مساحت 165/50 مترمربع مجزى شده از 

پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قبله عادى  از مالک رسمى  احمد زمانى
35-رأى شماره 139760302009001796 مورخ 1397/07/30  آقاى اسماعیل طاهرى 
فرزند خسرو در ششدانگ یک باب خانه به  مساحت 154/76 مترمربع مجزى شده از پالك 

41- اصلى بخش8 انتقالى با واسطه  از مالک رسمى  محمد حسین خان یاورى
36-رأى شماره 139760302009001794 مورخ 1397/07/30  آقاى صمد طاهرى فرزند 
خسرو در ششدانگ یک باب خانه  به  مساحت 300/95 مترمربع مجزى شده از پالك 41- 

اصلى بخش8 انتقالى با واسطه  از مالک رسمى  محمد حسین خان یاورى
37-رأى شــماره 139760302009001795 مورخ 1397/07/30  آقاى میکائیل طاهرى 
فرزند خسرو در ششدانگ یک باب خانه  به  مساحت 260/74 مترمربع مجزى شده از پالك 

41- اصلى بخش8 انتقالى با واسطه  از مالک رسمى  محمد حسین خان یاورى
38-رأى شماره 139760302009001792 مورخ 1397/07/30  آقاى سجاد کاکائى مبارکه 
فرزند محمود در ششدانگ یک باب خانه  به  مساحت 308/40 مترمربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى  از مالک رسمى  محمد آقابابائى
39-رأى شماره 139760302009001797 مورخ 1397/07/30  آقاى سعید هادى فرزند 
اکبر در ششدانگ یک باب خانه  به  مساحت 194مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى  از مالک رسمى  امیرقلى ایرانپور
40-رأى شماره 139760302009001800 مورخ 1397/07/30  آقاى ایرج هادى فرزند اکبر 
در ششدانگ یک باب خانه  به  مساحت 186/40 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى  از مالک رسمى  امیرقلى ایرانپور
101,41- رأى شــماره 139760302009001806 مورخ 1397/07/30  آقاى نبى اله پور 
اسماعیلى فرزندرضا در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 227/55متر مربع مجزى شده از 

پالك 11- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان نهچیرى 
101,42 -رأى شماره 139760302009001779 مورخ 1397/07/30 آقاى محمد عسکرى 
قهنویه ئى  فرزند اسداله  در ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 192/26  مترمربع مجزى 

شده از پالك11- اصلى بخش8 انتقالى با واسطه از مالک رسمى سیف اله خان نهچیرى
101,43 -رأى شــماره 139760302009001778 مــورخ 1397/07/30 آقاى حجت اله 
ابراهیمى فرزند  فرج اله   در ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 135/60 مترمربع مجزى 

شده از پالك11- اصلى بخش 8انتقالى با واسطه از مالک رسمى سیف اله خان نهچیرى
101,44 -رأى شماره 139760302009001777 مورخ 1397/07/30 آقاى سجاد ابراهیمى 
فرزند  فرج اله   در ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 175/91 مترمربع مجزى شده از 

پالك11- اصلى بخش 8انتقالى با واسطه از مالک رسمى سیف اله خان نهچیرى
101,45 -رأى شماره 139760302009001476 مورخ 1397/06/28 آقاى فرج اله عباسیان 
قهنویه فرزند  شکر اله   در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 306/20 مترمربع مجزى شده 

از پالك11- اصلى بخش 8انتقالى بموجب قباله عادى  از مالک رسمى حاج محمد ضیایى
101,46 -رأى شــماره 139760302009001488 مــورخ 1397/06/27 آقاى حبیب اله 
عباسیان قهنویه فرزند  شکر اله   در ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 207/10 مترمربع 
مجزى شــده از پالك11- اصلى بخش 8انتقالــى بموجب قباله عادى  از مالک رســمى 
محمود پریشان نهچیرى تاریخ انتشــار نوبت اول :   1397/08/30 تاریخ انتشار نوبت دوم :   
1397/09/15 م الف: 294696 مظاهر نصرالهى - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

مبارکه/8/522
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 ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان 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 هــاى نصف جهان و عصر اصفهان 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 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شــماره 139760302007001202 مورخ 97/04/30 ســلطانعلى حاتم زاده گل 
سفیدى  فرزند آقادوستعلى نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 24  مترمربع پالك 
شــماره 28 فرعى از 667 اصلى واقع در اراضى کوه دنبه بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى 

خود مالک رسمى است.
2 - راى شماره 139760302007001889 مورخ 97/07/15 مهدى قاسمى فالورجانى فرزند 
ابراهیم نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 178,87 مترمربع پالك 
شماره 19 اصلى واقع در جعفرآباد کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى مصطفى صادقى کلیشادى فرزند خدارحم.
3 - راى شماره 139760302007001891 مورخ 97/07/15 عاطفه توکلى گارماسه فرزند 
ابراهیم نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 178,87 مترمربع پالك 
شماره 19 اصلى واقع در جعفرآباد کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى مصطفى صادقى کلیشادى فرزند خدارحم.
4 - راى شــماره 139760302007002071 مورخ 97/08/02 عبدالرسول پیرنجم الدین 
کلیچه  فرزند رمضان نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 30  مترمربع پالك شماره 
457 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهــان  که متقاضى خود مالک 

رسمى است.
5 - راى شــماره 139760302007002128 مورخ 97/08/12 قربانعلى کاظمى فر فرزند 
حیدرعلى نسبت به ششدانگ یکباب انبار مصالح به مساحت 993,44  مترمربع پالك شماره 

386 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود مالک رسمى است.
6 - راى شماره 139760302007002129 مورخ 97/08/12 محمد جمالى فرزند حسنعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 322,11  مترمربع پالك شماره 160 فرعى از 387 
اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

حسنعلى جمالى فرزند محمدباقر.
7 – راى شماره 139760302007002132 مورخ 97/08/13 امید حاتمى گل سفیدى فرزند 
نورعلى نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 155,40  مترمربع پالك 
شماره 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى حسین دولت آبادى فرزند محمود.
8 - راى شماره 139760302007002133 مورخ 97/08/13 داود حاتمى گل سفیدى فرزند 
نورعلى نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 155,40  مترمربع پالك 
شماره 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى حسین دولت آبادى فرزند محمود.
9 - راى شماره 139760302007002134 مورخ 97/08/13 حمید حاتمى گل سفیدى فرزند 
نورعلى نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 155,40  مترمربع پالك 
شماره 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى حسین دولت آبادى فرزند محمود.
10 - راى شماره 139760302007002135 مورخ 97/08/13 مصطفى مشهدى قهدریجانى 
فرزند قربانعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 194  مترمربع پالك شماره 386 
اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

فرج اله حمزه زاده قهدریجانى فرزند زین العابدین.
11 - راى شماره 139760302007002136 مورخ 97/08/13 مجید کافى فالورجانى فرزند 
محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 
115  مترمربع پالك شماره 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى 

خود مالک رسمى است.
12 - راى شماره 139760302007002137 مورخ 97/08/13 على کافى فالورجانى فرزند 
محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 
115  مترمربع پالك شماره 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى 

خود مالک رسمى است.
13 - راى شماره 139760302007002138 مورخ 97/08/13 مصطفى مشهدى قهدریجانى 
فرزند قربانعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 194,17  مترمربع پالك شماره 386 
اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

فرج اله حمزه زاده قهدریجانى فرزند زین العابدین.
14 – راى شــماره 139760302007002139 مورخ 97/08/13 محترم ترکى سودرجانى 
فرزند یداله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 219 مترمربع 
پالك شــماره 7 فرعى از 21 اصلى واقع در ســودرجان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى یداله ترکى فرزند براتعلى.
15 - راى شماره 139760302007002140 مورخ 97/08/13 على حاتمى کلیشادى فرزند 
احمدرضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 167,08  مترمربع پالك شماره 19 اصلى 
واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى سیف اله 

سعیدى کلیشادى فرزند حسین.
16 - راى شماره 139760302007002141 مورخ 97/08/13 ربابه هادى پور صنعتى فرزند 
اسمعیل نسبت به ششدانگ یکباب انبار به مساحت 1974,95  مترمربع پالك شماره 41 اصلى 
واقع در سهلوان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین 

فرهنگ سهلوانى فرزند عباس.
17 - راى شــماره 139760302007002142 مورخ 97/08/13 حسنعلى یزدانى گارماسه 
فرزند عباسعلى نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 181,75  
مترمربع پالك شماره 408 اصلى واقع در کوپان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى عباسعلى یزدانى گارماسه فرزند مرادعلى.
18 - راى شماره 139760302007002143 مورخ 97/08/13 جهان حمزه زاده قهدریجانى 
فرزند براتعلى نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 233,27  مترمربع 

پالك شماره 427 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى 
خود  مالک رسمى است.

19 - راى شماره 139760302007002144 مورخ 97/08/13 علیرضا حمزه زاده قهدریجانى 
فرزند رضاقلى نســبت به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 233,27  
مترمربع پالك شماره 427 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان  که 

متقاضى خود  مالک رسمى است.
20 - راى شــماره 139760302007002145 مورخ 97/08/13 قاسم کریمیان شرودانى 
فرزند حسینعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 447,14  مترمربع پالك شماره 4 
فرعى از 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى حسینعلى کریمیان شرودانى فرزند میرزا.
21 - راى شماره 139760302007002146 مورخ 97/08/13 قدرت اله حسن پور سودرجانى 
فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان مسکونى نیمه ساز به مساحت 118,67  
مترمربع پالك شــماره 7 فرعى از 21 اصلى واقع در ســودرجان بخش 9 ثبت اصفهان  مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قاسمعلى زمانى فرزند یداله.
22 - راى شماره 139760302007002147 مورخ 97/08/13 اسماعیل شفیعى دارافشانى 
فرزند عبدالحسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 118,38  مترمربع پالك شماره 
536 اصلى واقع در دارافشان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

عبدالحسین شفیعى دارافشانى فرزند مختار.
23 - راى شماره 139760302007002148 مورخ 97/08/13 حمید هدایت کلیشادى فرزند 
اصغر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 170,34  مترمربع پالك شماره 19 اصلى 
واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسینعلى 

هدایت کلیشادى فرزند على محمد.
24 - راى شماره 139760302007002151 مورخ 97/08/13 طال ابراهیم وند فرزند امادى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 166,25  مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع در 
فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمدرضا رهنما 

فالورجانى فرزند حبیب اله.
25 - راى شماره 139760302007002152 مورخ 97/08/13 محسن مهرابى فرزند حسن 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه نیمه ساز به مساحت 52,91  مترمربع پالك شماره 43 اصلى 
واقع در فودان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى براتعلى 

مهرابى فرزند رضا.
26  - راى شماره 139760302007002153 مورخ 97/08/13 فرشاد توکلى گارماسه فرزند 
جعفر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 134,85  مترمربع پالك شماره 408 اصلى 
واقع در کوپان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

قاسم توکلى گارماسه فرزند حسن.
27  - راى شماره 139760302007002186 مورخ 97/08/19 جعفر یزدانى فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 202,45  مترمربع پالك شماره 405 اصلى واقع 
در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین یزدانى 

فرزند قاسم.
28  - راى شــماره 139760302007002187 مورخ 97/08/19 حسین صادقى کاهرویه 
فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 85  مترمربع پالك شماره 425 اصلى 
واقع در ســکوآباد بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى احمد 

بصیرى اصفهانى.
29  - راى شماره 139760302007002188 مورخ 97/08/19 کورش باقرى فرزند عطااله 
نسبت به ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 3386,12  مترمربع پالك شماره 24 اصلى واقع در 

باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود  مالک رسمى است.
30  - راى شماره 139760302007002189 مورخ 97/08/19 اصغر توکلى گارماسه فرزند 
محمود نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 134,93 مترمربع پالك شماره 405 اصلى 
واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اسماعیل 

یزدانى فرزند محمد.
31  - راى شــماره 139760302007002192 مورخ 97/08/19 رضوان سادات شیرزادى 
گارماسه فرزند ســید محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
148,83 مترمربع پالك شماره 405 اصلى واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى اسماعیل یزدانى فرزند محمد.
32  - راى شــماره 139760302007002193 مورخ 97/08/19 عباسعلى توکلى گارماسه 
فرزند غالمرضا نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 148,83 
مترمربع پالك شماره 405 اصلى واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى اسماعیل یزدانى فرزند محمد.
33  - راى شــماره 139760302007002194 مــورخ 97/08/19 مجید محســنى فرزند 
محمدرضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 96,83 مترمربع پالك شماره 32 اصلى 
واقع در آغچه بدى بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى على 

صفرى فرزند عبدالرضا.
34  - راى شــماره 139760302007002149 مــورخ 97/08/13 احمد کیانى فالورجانى 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 123,60 مترمربع پالك شماره 15 
اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

علیرضا رستگار اصفهانى.
35  - راى شماره 139760302007002195 مورخ 97/08/19 فریبرز ابدالى پندانى فرزند 
فالمرز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 144,38 مترمربع پالك شماره 15 اصلى 
واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى علیرضا 

رستگار.
36  - راى شماره 139760302007002196 مورخ 97/08/19 پروانه حاجى قربانى دهکردى 
فرزند مراد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 162,39 مترمربع پالك شماره 15 
اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

علیرضا رستگار.
37  - راى شماره 139760302007002197 مورخ 97/08/19 على وکیلى فرزند رجبعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ســاز و مغازه به مساحت 116,20 مترمربع پالك 
شماره 497 اصلى واقع در پاوا بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

امیرقلى رضائى فرزند نوروزعلى.
38  - راى شــماره 139760302007002198 مورخ 97/08/19 روح اله یزدى سودرجانى 
فرزند قدرت اله نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 182,75 مترمربع پالك شماره 
8 فرعى از 21 اصلى واقع در ســودرجان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى عباس یزدى سودرجانى فرزند شکراله.
39  - راى شــماره 139760302007002199 مورخ 97/08/19 محســن عباسیان فرزند 
نعمت اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 152,35 مترمربع پالك شماره 728 
فرعى از 53 اصلى واقع در اراضى خالصه(شــهر ابریشم) بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى 

خود  مالک رسمى است.
40  - راى شماره 139760302007002200 مورخ 97/08/19 یوسف شکراله نسب فرزند 
شکراله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 213,24 مترمربع پالك شماره 411 اصلى 
واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى دکتر مهدى 

کیانى فرزند محمداسماعیل.
41  - راى شــماره 139760302007002201 مورخ 97/08/19 فاطمه بانگ توکلى فرزند 
جواد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161,82 مترمربع پالك شماره 501 فرعى 

از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود  مالک رسمى است.
42  - راى شــماره 139760302007001700 مورخ 97/06/24 محمدرضا نصر اصفهانى 
فرزند على کرم نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 194,55 مترمربع پالك شماره 
508 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهــان  که متقاضى خود  مالک 

رسمى است.
43  - راى شــماره 139760302007001828 مورخ 97/07/10 سعید نصرزاده کارالدانى 
فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 92,24 مترمربع پالك شماره 403 
فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود  مالک رسمى 
است. تاریخ انتشار نوبت اول :  روز چهار شنبه مـورخ 1397/08/30 تاریخ انتشار نوبت دوم : 
روز پنج شنبه مورخ 1397/09/15 م الف:295592   اکبر پور مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شهرستان فالورجان/8/541
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده 
اجرایى کالســه 970516 ج/4 له آقاى على رضا موالیى و علیه خانم الهه رســولى و فرید 
منتظرالظهور مبنى بر فروش پالك ثبتى 4744/13 بخش 4 اصلى در تاریخ 97/9/28 ساعت 
10/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 
شش دانگ ملکى با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى آقاى 
طرفین و اکنون در تصرف مالکانه خانم رسولى مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
به شرح ذیل ارزیابى شــده 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 صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در 
وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد شد. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن حداکثر 
ظرف یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد 
مزایده: آدرس: اصفهان، خیابان شــهداى خواجو، کوچه باغکاران، انتهاى بن بست نصیرى 
بازدید ضمن بررسى و معاینات فنى و بررسى اسناد و مدارك ابرازى نتیجه به شرح ذیل تقدیم 
مى گردد. مشخصات ساختمان: ساختمان با اسکلت بتن آرمه و سقف تیرچه بلوك با توجه به 
پروانه صادره داراى مساحت عرصه با رعایت بر اصالحى برابر 203/37 در سه طبقه  ساخت 
شامل طبقه 60 – (مکمل مسکونى طبقه همکف) و طبقه اول به اضافه انبارى در زیرزمین و 
پارکینگ که جمعًا حدود 450 مترمربع اعیانى دارا مى باشد. الزم به ذکر مى باشد پس از اخذ 
پایان کار در قسمت حیاط در قسمت 60 – اقدام به اضافه بنا در حدود 15 متر احداث گردیده 
است. پوشش کف سالن و اتاق خوابها از سرامیک، دربهاى داخلى چوبى و بیرونى از آلومینیوم 

و فلز، آشپزخانه ها به صورت اپن با کابینت MDF و طبقه 60 – از فلز اجرا گردیده است.
دیوارها از سفیدکارى و رنگ و نماى سمت بن بست از سنگ و حیاط متصل به مکمل مسکونى 
با پوشش کف موزائیک و دیوارها از آجر 3 سانتى مى باشــد. سیستم سرمایش از کولر آبى و 
گرمایش از کف مى باشد. ظرفیت گنجایش 2 عدد خودرو در پارکینگ مى باشد لیکن در حال 
حاضر به دلیل عرض کم کوچه و عدم عقب نشینى منازل مجاور امکان استفاده از پارکینگ 
میسر نمى باشــد. مجموعه فاقد آسانسور، داراى انشــعاب آب، برق، گاز بوده و در حال بهره 
بردارى بود و کل مجموعه داراى قدمت حدود 10 سال مى باشــد. ساختمان داراى گواهى 
پایان ساخت از شهردارى منطقه سه اصفهان به شماره 3/87/24110 مورخه 87/7/30 بوده 
و فاقد سند تفکیکى مى باشد. نتیجه گیرى گزارش: با توجه به موارد یاد شده فوق، نوع کاربرى 
(مســکونى)، موقعیت، قدمت، متراژ عرصه و اعیان هاى احداثــى، کیفیت مصالح مصرفى، 
اشتراکات، در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در قضیه کارشناسى از جمله شرایط عرضه و تقاضا 
و بالمعارض بودن جهت نقل و انتقال ارزش ششدانگ پالك ثبتى فوق در زمان مباشرت به 
کارشناسى مبلغ 13/200/000/000 ریال معادل یک میلیارد و سیصد و بیست میلیون تومان 
تعیین گردیده که به نســبت دو دانگ مشــاع موردنظر مبلغ 4/400/000/000 ریال معادل 
چهارصد و چهل میلیون تومان مى باشد. مطابق اســتعالم انجام شده آقاى علیرضا موالیى 
دو دانگ و فرید 21/22 حبه و خانم الهه رسولى 26/78 حبه مشاع مالک بوده و وفق ماده 10 
آئین نامه فروش امالك مشاع وجوه حاصل از فروش پس از کسر هزینه عملیات اجرایى به 
نسبت سهم هر یک از مالکین تقسیم خواهد شد. م الف: 270809 مدیر و دادورز اجراى احکام 

حقوقى دادگسترى اصفهان /8/107
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100351411529 شــماره پرونده: 9709980351400249 شماره 
بایگانى شعبه: 970281 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به سمانه بیاتى فرزند 
محمدحسن- خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت حامد منتظرین دادخواستى به طرفیت خوانده 
سمانه بیاتى به خواســته مطالبه وجه چک مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709980351400249 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان (مجتمع 
شهید بهشتى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/10/22 ســاعت 10:30 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 
دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ شهداى ستار- مج تمع 
قضائى شهید بهشتى- واحد 205. م الف: 294804 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /8/537
ابالغ اجراییه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 202/97 شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان حسب مفاد 
دادنامه شماره 366- 97/6/13 صادره از شعبه یک حقوقى محکوم علیه محمد بابایى فرزند 
آیت ا... محکوم به پرداخت مبلغ 124/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
1/700/000 بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 90/8/12 و 90/9/3 
در حق محکوم له کاظم جعفرى فرزند تقى گردیده است و حسب محتویات پرونده محکوم 
علیه مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگرددتا نامبرده ظرف 
مهلت ده روز پس از انتشــار آگهى نســبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات 

اقدام میگردد. م الف: 294779 شعبه اول شوراها ى حل اختالف شهرستان لنجان /8/538
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى علیرضا عابدیان ریزى دادخواستى به 
مبلغ یکصد میلیون ریال وجه سفته شماره 490814 بطرفیت آقاى همایون بااحمدى فرزند 
حسن که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 648/97 در شعبه سوم حقوقى 
شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده 
براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در مورخ 
97/10/1 ساعت 4/00 عصر در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده 
تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 294537 شعبه سوم  حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /8/539
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139785602015002390 تاریخ ایجاد نامه: 1397/08/27 نظر به اینکه آقاى 
محمد ذبیحى ریزى فرزند حبیب اله به اســتناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء 
شهود رسمًا گواهى شده، مدعى است که ســند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى 
به مساحت 3669/50 مترمربع پالك 1 فرعى از 348- اصلى واقع در روستاى کله مسلمان 
بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 365 دفتر 30- امالك این اداره ذیل شماره 4602 به نام 
وى، مسبوق به سابقه ثبت و سند مالکیت به شماره چاپى 271606 مى باشد و معامله دیگرى 
انجام نشده و به علت جابجایى مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت 
المثنى نموده، طبق ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى شود که هر کس 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً با مدارك مثبت 
تســلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اع تراضى نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند 
یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد کرد. م الف: 294529 محمدرضا رئیسى زاده- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

زرین شهر (لنجان) از طرف مصطفى شمسى /8/540
تحدید حدود اختصاصى

چون  تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 904 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم مهوش شناور فرزند عباس در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 
97/09/28 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد.  تاریخ انتشار:1397/08/30 282936/م الف ابوالفضل ریحانى- کفیل اداره ثبت و اسناد 

و امالك بخش مهردشت/8/420
حصر وراثت

آقاى / خانم محمدرضا شیخ قهدریجانى بشناسنامه شماره  9349  به شرح دادخواست کالسه 
97/1596  از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان 
محمدشیخ قهدریجانى بشناسنامه شماره 4503  در تاریخ 11/ 1392/02  درگذشته و ورثه وى 
درهنگام درگذشت عبارتند از : 1- محمدعلى شیخ قهدریجانى شماره شناسنامه 488 نسبت 
فرزند 2- محمدحسین شیخ قهدریجانى شماره شناسنامه 2860 نسبت فرزند 3- کبرى شیخ 
قهدریجانى شماره شناسنامه 14 نسبت فرزند 4- سکینه شیخ قهدریجانى شماره شناسنامه 
489 نسبت فرزند 5- بیگم شیخ قهدریجانى شماره شناسنامه 361 نسبت فرزند 6- زهرا شیخ 
شماره شناسنامه 7123 نسبت فرزند 7-صدیقه شیخ قهدریجانى شماره شناسنامه 234 نسبت 
فرزند 8- محمدرضا شیخ قهدریجانى شماره شناسنامه 9349 نسبت فرزند 9- طیبه مرادى 
قهدریجانى شماره شناسنامه 117 نسبت همســر ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور 
را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکســى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت 
صادر خواهد شد م الف 294938  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/ 8/535 

حصر وراثت
آقاى / خانم عرفان ترکى بشناســنامه شــماره  1100294163  به شرح دادخواست کالسه 
97/1600  از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان 
حسین ترکى بشناسنامه شــماره 520  در تاریخ 1/ 1394/04  درگذشته و ورثه وى درهنگام 
درگذشت عبارتند از : 1- شهرزاد سلیمى سودرجانى فرزند سیف اله شماره شناسنامه 1391 
نسبت با متوفى زوجه 2-اسماء ترکى فرزند حسین شماره شناسنامه 1100612084 نسبت با 
متوفى فرزند 3- عرفان ترکى فرزند حسین شماره شناسنامه 1100294163 نسبت با متوفى 
فرزند 4- عارف ترکى فرزند حسین شماره شناسنامه 1100515127 نسبت با متوفى فرزند  ، 
پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 
در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 294436  دبیرخانه شوراى حل 

اختالف شعبه اول فالورجان/ 8/536 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139721702023017930- 97/8/6 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى منطقه مرکزى اصفهان 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 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 139760302023000616 مــورخ 97/07/29 آقاى على نه 
روزیان به شماره شناســنامه 1409 کدملى 1287846335 صادره از اصفهان فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 99/30 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
18 فرعى از 5486- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى 
اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/08/15 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1397/08/30 م الف: 281090 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /8/256
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با ما همراه باشید تا در ادامه به مزایا و کاربردهاى وازلین 
اشاره کنیم.

بهبود زخم ها و سوختگى هاى جزئى
مطالعات نشان مى دهد وازلین در حفظ رطوبت پوست 
در طول درمان بعد از جراحى مؤثر است. در حین استفاده 
از آن اطمینان حاصل کنید که ســطحى را که به آن 
وازلین مى زنید، حتمًا تمیز و عارى از هرگونه آلودگى 
باشــد؛ در غیر این صورت باکترى ها مى توانند در دام 

افتاده و روند بهبود را به تأخیر بیاندازند.

مرطوب کردن صورت و دست
مى توانید از وازلین به عنوان لوسیون بعد از حمام استفاده 
کنید. به عنوان یک مرطوب کننده که از پوست شما در برابر 
خشکى محافظت کند. همچنین در فصل سرما مى توانید 

براى کم کردن آلرژى در بینى هم استفاده کنید. 

براى از بیــن بردن زخــم روى پاى 
کودکان، حاصل از پوشیدن پوشک

قبل از پوشک کردن بچه، پوستش را خوب پاك کنید و 
با حوله خشک کنید و سپس وازلین را به هرجایى از بدن 
که نیازمند مح افظت از ایجاد زخم باشد بزنید. رطوبت 
حاصل از آن به جلوگیرى از زخم شدن پوست کمک 
مى کند. اما اگر زخم ایجاد شده مکرر باشد، بهتر است با 

پزشک متخصص مشورت کنید.

پاك کردن آرایش چشم
وازلین یک روغن مناســب براى استفاده در دور چشم 
است تا آرایش چشم را پاك کند. با استفاده از پد پنبه اى 
آغشته به وازلین سعى کنید تا آرایش را از دور چشم پاك 

کنید و اصًال به دور چشم هیچ فشارى وارد نکنید.

براى موها مفید است
هنگام قرار گرفتن در معرض خورشید و همچنین آب 
اســتخر که داراى مواد نگهدارنده است، موهایتان به 
راحتى آسیب مى بیند اما با چرب کردن دستتان با وازلین 
و ماساژ دادن موها مى توانید درخشندگى موهایتان را 

براى همیشه حفظ کنید.

یــک متخصــص زنــان، زایمــان و نازایــى گفــت: 
«هیرسوتیســم» یا پرمویى در زنان مى تواند ناشــى از 
اختالالت هورمونى باشــد که در صورت نادیده گرفتن 

مى تواند به نازایى تبدیل شود.
سمیرا تائبى اظهار کرد: رشــد بى اندازه و غیر عادى مو 
در صورت و بــدن بانوان را «هیرسوتیســم» یا پرمویى 
مى گویند که اگرچه در بســیارى از موارد ارتباط زیادى با 
ژنتیک دارد مى تواند علل دیگر و قابل درمانى نیز داشته 
باشد. وى ادامه داد: در هر صورت، پرمویى در بانوان ناشى 
از تولید بیش از حــد هورمون هاى آندروژن، به خصوص 
تستوســترون اســت. تائبى افزود: در این حالت عالیم 
دیگرى نیز به همــراه پرمویى وجود خواهد داشــت که 
مى توان به کلفت شدن صدا، افزایش میزان آکنه، کاهش 

سایز سینه ها و افزایش توده عضالنى اشاره کرد.
 این متخصص زنــان، زایمــان و نازایى عنــوان کرد : 
شایع ترین علت هیرسوتیسم، نامتعادل بودن هورمون هاى 
جنسى است که اگر درمان نشود، به نابارورى، اختالالت 
قاعدگى، چاقى و بروز کیســت هاى متعــدد در تخمدان 
منجر مى شود. وى افزود: به ندرت تومورها نیز مى توانند 
غدد درون ریز را دچار اختالل کننــد و به پرمویى منجر 
شوند؛ داروهاى درمان افســردگى نیز این مشکالت را 

ایجاد مى کنند. 

به طور معمول، ســرفه منظم در نتیجه سرماخوردگى به 
تدریج طى حداکثر دو هفته از بین مى رود اما اگر ســرفه 
پایدار است و نشانه اى از کاهش و بهبود آن دیده نمى شود، 
مراجعه به پزشــک براى بررســى دقیق تر شرایط توصیه 

مى شود.
تشــخیص زود هنگام مى توانــد نتایج درمــان را براى 
بیمارى هاى ریوى مانند آسم، بیمارى مزمن انسدادى ریه 

و سرطان ریه را بهبود ببخشد.
رده بیمارى ریوى شــامل مواردى مانند آسم، برونشیت، 
سرطان ریه و بیمارى مزمن انسدادى ریه مى شود. عالیم 
خفیف باید مورد بررســى قرار بگیرند، زیرا تشخیص زود 
هنگام بیمــارى مى تواند نتایج درمان را بهبود ببخشــد و 
به طور بالقوه زندگى فرد را نجات دهــد. در ادامه با برخى 
از نشــانه هاى هشــدار دهنده بیمارى ریوى بیشتر آشنا 

مى شویم.

سرفه
به طور معمول، ســرفه منظم در نتیجه سرماخوردگى به 
تدریج طى حداکثر دو هفته از بین مى رود. اما اگر ســرفه 
پایدار است و نشانه اى از کاهش و بهبود آن دیده نمى شود، 
مراجعه به پزشــک براى بررســى دقیق تر شرایط توصیه

 مى شود.
در موارد جدى تر، شما ممکن اســت با سرفه هاى خونى 

مواجه شوید. این شرایط نشان دهنده آسیب دیدن دستگاه 
تنفسى است که مى تواند به واسطه ارتفاع، دارو، خود سرفه 

و یا سرطان ریه شکل گرفته باشد.

دشوارى در تنفس
دشــوارى در تنفس مى تواند یک نشــانه 
هشــداردهنده زود هنگام براى یک ریه از 
کار افتاده، انسداد در مسیر هوایى، سینه پهلو، 

لخته خون در شریانى در ریه و... باشد.
اگر صداى تنفس غیر عادى اســت، شبیه به 

خس خس یا سوت، احتمال وجود التهاب، 
تومور یا حتى عامل خارجى که مســیر 
هوایى را مســدود کرده اســت، وجود 

دارد.

درد در قسمت هاى مختلف بدن
آیا همواره با احساس خستگى مواجه هستید؟ اگر اقدام هایى
 که در راســتاى بهبود این شــرایط انجام مى دهید، نتیجه 
بخش نیستند و با درد نیز مواجه هســتید، مراقب باشید. به 
عنوان مثال، فیبروز ریوى مى تواند بافت هاى بدن را تحت 
تأثیر قرار دهد که به دردهــاى ماهیچه اى و مفصلى منجر 

مى شود.
 سرطان ریه با کمر درد پیوند خورده است که هنگام تنفس 

عمیق تشدید مى شود و حتى زمانى که در حال استراحت 
هستید نیز شکل مى گیرد. این درد مى تواند اغلب گسترش 

یابد و نواحى سینه و شانه را تحت تأثیر قرار دهد.
همچنین، باید توجه داشته باشید که درد به نقطه اى خاص 
محدود مى شــود یا در سراسر سینه احســاس مى شود. 
زمانى که ســرطان ریــه موجب ســینه درد مى شــود، 
ناراحتى ممکن اســت به واسطه بزرگ شــدن گره هاى 
لنفاوى یا متاستاز به دیواره ســینه، دیواره داخلى اطراف 
ریه ها که به نام «پرده جنب» شناخته مى شود یا دنده ها رخ

 دهد.

هنگامى که رسوبات چربى به همراه سایر عناصر خونى 
در سرخرگ هاى بدن تجمع یابد، موجب تنگى آنها شده و 
عبور جریان خون دشوار مى شود که به این حالت «تصلب 

شریان» یا همان «آترواسکلروز» مى گویند.
نتیجه این فرایند تشــکیل پالك هــاى فیبرى-چربى 
(آتروما) بوده که موجب تنگى رگ و عواقب بعدى انسداد 

عروقى  مى  شود.
در ابتدا رسوبات فقط شامل سلول  حاوى چربى فراوان 
است اما با پیشرفت این فرایند، برخى سلول هاى خونى 
و پالکت ها در الیه هاى عمیق تر دیواره سرخرگ تجمع 
کرده و موجب ایجاد پالك اترواســکلروز مى شــوند. 
مشخصه اصلى تصلب شریان، تجمع مقادیر زیاد رسوب 

چربى و سلول هاى خونى (پالك اترواسکلروز) است.
مهمتریــن خطر این رســوبات، تنگ شــدن مجراى 
سرخرگى است که خون در آن جریان مى یابد. وقتى این 
حالت روى مى دهد، بافت هاى بدن که از طریق سرخرگ 
مبتال تغذیه مى شوند، به خصوص حین ورزش که این نیاز 
افزایش مى یابد، به مقدار کافى خون دریافت نمى کنند. 
اگر این وضعیت درعروق خونى (سرخرگ هاى) قلب رخ 
دهد، به انســداد عروق قلب و در نتیجه بروز درد قفسه 

سینه یا «آنژین قلبى» مى شود.
حال اگر دیواره داخلى یک سرخرگ دچار اترواسکلروز 
آسیب ببیند، به دنبال پاره شــدن پالك اترواسکلروز، 
پالکت ها و هورمون هــاى عامل انعقاد در محل  صدمه 

دیده، گرد هم مى آیند. اگر این وضعیت در عروق خونى 
قلب رخ دهد، در نتیجه انســداد ناگهانى«سکته  قلبى»  

بروز مى کند.
این احتمال نیز وجود دارد که قطعه اى از رسوبات چربى 
از جداره رگ کنده شده و با جریان خون حرکت کرده و در 
مکانى دورتر یک سرخرگ را مسدود کند. به این حالت 

«آمبولى سرخرگى» مى گویند.
در درمان این بیمارى از داروهاى  گشــاد کننده عروقى 
به منظور باز کردن نواحى باریک شده در سرخرگ و یا از 
شیوه هاى غیر جراحى مثل بالون زدن و یا تعبیه استنت 
و یا عمل جراحى به منظور زدن میانُبر به بعد از پالك ها 
استفاده مى شود. همزمان با آن اقداماتى دارویى و تغییر 
روش زندگى براى کاهش رشد پالك ها و  نیز کاهش 
تجمع پالکت  ها انجام مى شود. همچنین از روش هاى 
تغذیه اى و دارویــى براى کاهش پیشــرفت بیمارى و 

عوارض بیمارى استفاده مى شود.

علت گرفتگى رگ هاى بدن چیست؟
 آترواسکلروز در همه افراد از ســنین جوانى شروع و  در 
هر حال با زیاد شدن سن، گریبان گیر همه مى  شود اما 
پیشرفت آن در همه افراد یکسان نیست. در برخى جزئى 
و آهسته و در برخى سریع و کشنده که وابسته به عوامل 

خطر است.
خانم  ها در سنین بارورى بسیار کمتر از مردان دچار این 

بیمارى مى  شوند.
باال بودن فشــار خون، چربى  خون باال، مصرف سیگار و 
دیابت عوامل خطرســاز این بیمارى هستند که با کنترل 

آنها مى  توان سیر این بیمارى را کند کرد.
چاقى عمومى و چاقى شکمى (دور شکم در مردان باالتر از 
101 و در زنان باالتر از 88 سانتیمتر) نه تنها افراد را مستعد 
فشار خون، باال رفتن چربى خون و دیابت مى  سازد، بلکه به 

طور مستقل عامل خطر آترواسکلروز است.

عالیم 
در افــراد دچار تنگى عــروق قلبى(عــروق کرونر)، در 
شــرایطى که قلب نیازمند اکسیژن بیشــتر است مثل 
زمان فعالیت، هیجان، قرار گرفتن در معرض ســرما و 
یا زمان غذا خوردن، درد قفسه سینه شروع مى  شود که 
با اســتراحت یا مصرف داروى «نیتروگلیسرین» باعث 

بهبودى مى  شود.
این درد معمــوًال پنج تا 15 دقیقه طول مى  کشــد و به 
صورت فشار به قفسه سینه یا احساس خفگى است که به 
گردن، فک تحتانى، ناحیه سر دل و باالى ناف و یا دست 

چپ تیر مى  کشد.
در مــورد دردهایى که چنــد ثانیه طول مى  کشــند و 
دردهایى که درحیــن فعالیت بهبود مــى  یابند و موقع 
استراحت دوباره شروع مى  شوند، احتمال وجود بیمارى 

کرونر، کم است ولى باید حتمًا بررسى انجام شود.

درباره گرفتن رگ ها بیشتر بدانید

منابع غذایى مفید براى تقویت عملکرد مغز
ویتامین B12 اساســاً یک ماده مغذى براى تولید 
گلبول هاى قرمز خــون و افزایش عملکرد عصبى 
اســت و کمبود آن باعث کاهش عملکرد شناختى 
و اختــالل عملکرد اعصاب مى شــود. افرادى که 
رژیم غذایى شــان شامل گوشت، شــیر و دیگر 
فرآورده هاى لبنى اســت، میزان نیاز روزانه آنها 
برطرف شــده و نیازى به مصرف مکمل ویتامینى 
ندارند. در ادامه چند ماده غذایى مفید براى تقویت 

عملکرد مغز بیان شده است.

مرغ
 در هر 85 گرم، 0/3میکروگرم ویتامین B12 دارد. 

مرغ منبع خوبى از پروتئین نیز محسوب مى شود.

بوقلمون
 B12 در هــر 85 گرم، 0/3میکروگــرم ویتامین 

دارد. مصرف بوقلمون به دلیل وجود ســلنیوم در 
آن، باعث افزایش عملکرد سیســتم ایمنى بدن 

مى شود.

ماهى تن 
این نوع ماهى سرشار از اسیدهاى چرب امگا 3 و 
ویتامین B12 است که باعث افزایش عملکرد مغز 
مى شود. سعى کنید حداقل سه بار در هفته این ماهى 

را به رژیم غذایى تان اضافه کنید.

میگو 
80  درصــد از میزان نیاز روزانه شــما به ویتامین 
B12 را تأمین مى کند. عالوه بر این، میگو سرشار 
از کولین اســت؛ ماده مغذى مرتبط با سالمت مغز 
و قلب. پروتئین موجود در آن به کاهش وزن مؤثر 

کمک مى کند.

ماهى ساردین
سرشــار از پروتئین و اســید «داکوزاگزوائون» 
براى رشــد مغز جنین و افزایش قدرت شناختى 
بزرگساالن است. مصرف این ماهى، 20 درصد از 
میزان نیاز روزانه شــما به ویتامین B12 را تأمین 

مى کند.

غالت و حبوبات
 B12 برخى از غــالت و حبوبــات بــا ویتامین
غنى شــده انــد و مصــرف آنهــا 30 درصد از 
میزان نیــاز روزانه به ایــن ویتامیــن را تأمین 

مى کند.

شیر
یک فنجان از آن، 20 درصد از نیاز شما به ویتامین 
B12 را در روز تأمین مى کنــد. براى جلوگیرى از 

افزایش وزن، نوع کم چرب یا بدون چربى شیر را 
انتخاب کنید.

ماهى سالمون
همانند ماهى قزل آال، ســالمون نیــز منبع غنى از 
پروتئین و اسید چرب امگا 3 است. براى به حداکثر 
رســاندن مزایاى این ماهى، متخصصان توصیه 
مى کنند که آن را در فر بپزیــد یا گریل کنید. ماهى 
ســالمون در هر 85 گرم، 4/8 میکروگرم ویتامین 

B12 دارد.

تخم مرغ
هر یک عدد تخــم مــرغ داراى 0/6 میکروگرم 
ویتامین B12 اســت. تخم مرغ منبــع خوبى از 
ویتامین براى جذب و نگهدارى کلسیم نیز محسوب 

مى شود. 

درد پاشنه پا یکى از دردهایى است که مشکالت 
زیادى براى فرد مبتال ایجاد مى کند اما در اغلب 
موارد قابل درمان است و درمان آن نیز بستگى 
به علت درد دارد. در ادامه به مهمترین علل درد 

پاشنه پا مى پردازیم.

علت درد پاشنه پا چیست؟
پا و مچ پا از 26 اســتخوان، 33 مفصل و بیش 
از صد تاندون تشــکیل شده اســت. پاشنه پا 
بــزرگ تریــن اســتخوان ایــن قســمت 

است.
اگر از پاشنه پاى خود بیش از حد استفاده کنید 
یا آســیب ببینید، ممکن اســت درد پاشنه پا را 
حس کنید. این درد ممکن اســت خفیف باشد 
و گاهى ناتوان کننده مى شود. اگر درمان هاى 
ساده خانگى درد را تســکین ندهد، الزم است 
براى تشــخیص علت بــه پزشــک مراجعه

 کنید.

رایج ترین علل درد پاشنه پا
1-فاستئیت پالنتار

فاســتئیت پالنتار زمانى رخ مى دهد که فشار 
زیادى به پا وارد شــود و به رباط کف پا یا رباط 
«فاشیاى پالنتار» آســیب رسد که باعث درد و 

سفتى در این قسمت مى شود.

2-پیچ خوردگى ها و فشارها 
پیچ خوردگى ها آسیب هایى هستند که اغلب 
در نتیجه فعالیت هاى جســمى بــه بدن وارد 
مى شوند. این آسیب ها رایج هستند و از خفیف 

تا شدید وجود دارند.

3-شکستگى 
شکستگى اســتخوان این قســمت نیز باعث 
بروز درد مى شــود. این وضعیت، یک شرایط 
اورژانسى محسوب مى شــود و نیاز به درمان 

فورى دارد.

4-التهاب تاندون آشیل
 التهاب تاندون آشــیل، زمانى رخ مى دهد که 
تاندون آشیل، تاندونى که ساق پا را به پاشنه پا 
متصل مى کند، دردناك یا ملتهب شود؛ علت آن 

استفاده زیاد یا صدمه است.

5-بورسیت
 بورســیت، التهاب بورس هاســت. بورس ها 
کیســه هاى پر شــده از مایع هســتند که در 
اطراف مفاصل یافت مى شــوند. این کیسه ها، 
منطقــه اى را که تانــدون ها، پوســت و بافت 
عضــالت به اســتخوان ها مى رســند، احاطه 
کرده اند. بورس ها از اصطکاك بین استخوان ها 

و سایر بافت ها جلوگیرى مى کنند.

6-استئوکندروز
 این اختالالت به طور مســتقیم بر روى رشد 
اســتخوان ها در کــودکان و نوجوانــان تأثیر 

مى گذارد.

7-آرتریت واکنشى
 یک عفونت در بدن مى تواند عامل شروع این 
نوع آرتریت باشد. (به دنبال یک عفونت در یک 
قســمت از بدن، در مفصلــى دور از آن التهاب 

ایجاد مى شود). 

دالیل درد پاشنه پا 
که فکرش را هم نمى کنید

از نشانه هاى هشدار دهنده بیمارى ریه علت پرمویى صورت 
چگونه آفت دهان خود را از بین ببریم و بدن در زنان یب دیدن دستگاه 

ع، دارو، خود سرفه 

ـانه
یه از
هلو،

بیه به 
ب، 

 ریه

با خواص وازلین 
بیشتر آشنا شوید

آفت هاى دهانى بسیار اذیت کننده و 
تحمل آنها سخت است اما مى توان با استفاده 

از درمان هاى خانگى به سرعت آنها را از بین برد.
آفت زدن دهان و زبان دالیــل متفاوتى دارد مانند 
زخم کردن لثه هنگام ســریع مســواك زدن، گاز 
گرفتن لب و... که مى توان با درمان هاى خانگى به 

سرعت آنها را از بین برد. 

گوجه فرنگى:  مى توانید در ســاالد از آن 
استفاده کنید یا جداگانه به طور روزانه مصرف کنید. 

روش دیگر قرقره کردن آب گوجه فرنگى است. 

دمنوش گل همیشه بهار: مى توانید به 
صورت دهانشویه نیز این دمنوش را قرقره کنید.

آب پرتقال: خوردن آب پرتقال تازه (3 تا 4 
نوبت در روز) مى تواند بــه درمان زخم آفت کمک 
کند. جالب است بدانید که یکى از دالیل بروز آفت 
دهان، کمبود ویتامین C اســت. آب پرتقال تازه 
سرشار از ویتامین C است و اســتفاده روزانه  آن، 

ویتامین C مورد نیاز بدن را تأمین مى کند

دارچین: مقدارى پــودر دارچین را با آب 
گرم مخلوط کنید و به عنوان دهانشــویه تا درمان 

آفت استفاده کنید. 

عسل: براى استفاده از عسل به عنوان درمان 
آفت دهان، حتماً در ابتدا با آب گرم قرقره کنید و بعد 

مقدار زیادى عسل روى آفت ها بگذارید.

ماست: حداقل ســه مرتبه در روز ماست 
بخورید. مى توانید یک فنجان ماست را تقسیم کرده 

و در کل روز میل کنید.
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اى مــردم! زهــد در ایــن جهــان کاســتن از دامنــه آرزوهاســت و 
سپاسگزارى در برابر نعمت ها و پارسایى از حرام هاست. پس اگر 
بدان دســت نیافتید، بکوشید تا حرام بر شــکیبایى شما چیره نشود و 
در برابر نعمــت، سپاســگزارى را از یاد مبرید. خداونــد با آوردن 
حجت هاى آشــکار و کتاب هاى آســمانى و دلیل هاى روشــن، جاى 

موال على (ع)عذرى براى شما باقى نگذاشته است.

مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان با اشاره به 
اینکه تولید این شرکت در سال گذشته در حدود دو میلیون 
و 200 هزارتن بوده است، گفت: ظرفیت تولید ساالنه این 
مجتمع عظیم صنعتى بین سه میلیون و 600 هزار تا چهار 
میلیون تن اســت که عدم تامین مواد اولیه، به ویژه سنگ 
آهن به میزان الزم، عامل اصلى معطل ماندن این ظرفیت 

تولید مى باشد .
یزدى زاده با اشاره به اینکه ذوب آهن اصفهان در دهه 40 
، معادن اصلى سنگ آهن و زغال سنگ کشور را  اکتشاف، 
تجهیز و ســاماندهى کرد و پایه گذار فعالیت هاى مدرن 
معدنى کشور محسوب مى شود، گفت: این شرکت در حال 
حاضر به دلیل سیاســت هاى نادرست در واگذارى معادن 
طى دوره هاى مختلف، با مشــکل مواد اولیه مواجه شده 

اســت، در حالیکه سنگ آهن  خام فروشــى شده و صادر 
مى شود. مدیرعامل شرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان 
تعرفه هاى صادراتى ســنگ آهن را بازدارنده ندانست و 
گفت : تا زمانى که خام فروشى سنگ آهن، صرفه اقتصادى 
بســیارى دارد، این مواد اولیه بــه ذوب آهن اصفهان که 
بزرگترین تولید کننده محصوالت فوالدى طویل کشــور 
است ، نمى رسد . وى فعالیت اقتصادى و پیشرفت ذوب آهن 
را در گروى حمایت دولت جهت تامین مواد اولیه دانست و 
بیان کرد:  این شرکت داراى 14 هزار پرسنل است و عالوه 
بر آن، 17 هزار کارگر معادن زغال سنگ کشور نیز کامًال 
وابسته به فعالیت این شرکت هستند و در مجموع به طور 
غیرمستقیم پایدارى اشتغال یک میلیون نفر با ذوب آهن 

اصفهان در ارتباط است .

مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان مطرح کرد؛

ظرفیت هاى تولیدى ذوب آهن اصفهان
 معطل سنگ آهن

در پانزدهمین دورة جایــزة ملى کیفیت و همایش روز 
ملى کیفیت که در محل اتاق بازرگانى ایران و با حضور 
«نیره پیروزبخت» رئیس سازمان ملى استاندارد، «على 
مطهرى» نایب رئیس مجلس و جمعى از متخصصان و 
مدیران شرکت ها و مؤسسات برگزار شد، تندیــــس 
برنزیـــــن جایـــزة مـــــلى کیفیت به دلیل تولید 
محصول قلع اندود به شرکت فوالد مبارکه اختصاص 

یافت.
در این همایش،حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه پس از کسب این تندیس طى سخنانى 
گفت: رشد، پویایى و حرکت در مسیر سرآمدى، الزمه 
حضور موفق ســازمان ها در فضاى رقابتى و پرتالطم 
کســب وکار امروز اســت. وى ادامه داد: در این راستا 
مدیران و کارکنان شرکت فوالد مبارکه به عنوان پیشتاز 
صنعت فوالد کشــور و در جهت خلق ارزش مشترك 
براى همه ذینفعان ســازمان، همواره خود را متعهد به 

حرکت در مسیر تعالى مى دانند.
 وى با تاکید بر این که فوالد مبارکه اکثر استانداردهاى 
مطرح در سطح ملى و جهانى را کسب کرده است، گفت: 
دستیابى به ســطح زرین (GOLD) جایزه جهانى 
بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) با کسب امتیاز 
باالتر از 600 و گواهى نامه هاى «مدیریت شــکایت 
مشتریان» استاندارد ISO10002 و «مدیریت رضایت 

مشتریان» استاندارد ISO10004  نمونه هاى بارزى از 
موفقیت هاى فوالد مبارکه در عرصه کیفیت و توجه این 
شرکت به تولید محصولى کیفى مطابق با سفارش در 

جهت رضایتمندى هرچه بیشتر مشتریان است.
مدیرعامل فوالد مبارکه در بخش دیگرى از ســخنان 
خود گفت: در حال حاضر فــوالد مبارکه با تولید بیش 
از 10 میلیون تن فوالد، نیمى از فوالد کشــور را تولید 
مى کند و به عبارتى،  با  هفت هزار و 500 میلیارد تومان 
سرمایۀ ثبتى، بزرگترین بنگاه صنعتى کشور محسوب 

مى شود.
وى با اشاره به نقش فوالد مبارکه در تولید ناخالص ملى 
اظهار کرد: فوالد مبارکه یک درصد GDP  کل کشور 
و سه درصد GDP بخش صنعت را به خود اختصاص 

داده است.
عظیمیان با تاکید بر دســتاوردهاى فوالد مبارکه در 
حوزه هــاى مختلف ازجملــه صرفه جویى در مصرف 
آب خاطرنشان کرد: این شــرکت در دهه  در70 حدود 
4/2میلیون تن تولید فوالد داشــته و براى این مقدار 
تولید فوالد 4/16 مترمکعب مصرف آب پیش بینى شده 
بود؛ درحالى که امروز تولید ما به 2/7میلیون تن رسیده 
و مصرف آب به 2/7 مترمکعب به ازاى هر تن کاهش 
یافته است؛یعنى تولید سه برابر شده و مصرف آب شش 

برابر  کاهش یافته است.

تندیس جایزه ملى کیفیت
 به فوالد مبارکه اختصاص یافت

مدیرعامل شــرکت عمران فوالدشــهرگفت: پیاده رو 
سازي یکی از مباحث مهم در عرصه شهرسازي شهرها 
مى باشد و امروزه پیاده رو ها فقط یک مسیر عبورومرور 
نیســتند، بلکه فضایی براي دیدار و صحبت، دسترسى 
به مراکز خریدوفروش، استراحت، فضاهاي تجمع و... 

هستند. 
حمیدرضاشــیروانى در خصوص پیاده روســازى هاى 
در دســت اجرا درمحله هاى فرهنگ و ایثار مســکن 

مهر فوالدشــهر افزود:تاکنــون60 هزارمترمربع کف 
فرش در  معابر اصلى برزن  پنجم با مبلغ قرارداد هشت 
میلیاردتومان  اجرا شــده و 50 درصد پیشرفت فیزیکى 

داشته است.
وى ادامه داد: همچنین پیاده روسازى درون محالت برزن 
فرهنگ شامل فرهنگ یک، 4، 5 و 6 که فرهنگ یک و4  
کف فرش آن کامال اجرا شده و فرهنگ 5و6 با85 درصد 
در حال اجرا است و مبلغ این قرارداد دو میلیارد تومان بوده 

که تاکنون 42هزار متر مربع کف فرش شده است
■■■

وى ادامه داد: پیاده روســازى معابر18 مترى برزن ایثار 
شامل ایثار یک و6 که مبلغ این قرارداد سه میلیارد و 400 
میلیون تومان بوده و 50 هزار مترمربع کف فرش در شرف 

انجام مى باشد.
وى اظهار کــرد: همچنین آســفالت درون محله هاى 
ایثار6،5،3که مبلغ قرارداد سه میلیارد تومان بوده وتاکنون 

سه هزار و 500 تن آسفالت ریخته شده است و به زودى 
تکمیل مى شود. 

■■■
مدیرعامل شــرکت عمران شــهرجدید فوالدشهر در 
خصوص برنامه هاى آینده تصریح کرد: فاز دوم زهکش 
مرکزمجاور برزن C، آسفالت معابر باقیمانده برزن ایثار و 
 فرهنگ و سایر کارهاى خدماتى در سطح شهر از جمله 

این فعالیت ها هستند.

در آینده نزدیک صورت مى گیرد؛

آسفالت معابر باقیمانده برزن ایثار و  فرهنگ فوالدشهر 


