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فواید اعجاب انگیز سنگدان مرغدالالن و واسطه گران براى گرفتن مالیات شناسایى شوندانصاریان ، کاظمیان، مونیکا و باقى قضایا!شروط ترامپ، یادآور پیشنهاد صدام به تهران است سپاهانى ها فغانى را تشویق کنند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

کاهش 50 میلیون تومانى قیمت خودرو 

افزایش 110 درصدى جرم در فضاى مجازى
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احتمـــال مذاکره 
ایران و آمریکا وجود دارد

انگلیسى ها جاى ایرانى ها را گرفتند 

وجود میکروب در آب 
برخى از روستاهاى 

اصفهان
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20 هزار شغل
 در استان اصفهان 
تثبیت مى شود
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در شرایطى که آبلیمو حاوى طیف گسترده اى از فواید سالمت است، مصرف 
بیش از حد آن مى تواند موجب عوارض جانبى خطرناکى براى سالمت شما 
شود که از آن جمله مى توان به وخیم تر شدن شرایط زخم هاى معده و ابتال 

به بیمارى بازگشت اسید معده به مرى اشاره کرد.

اســتاندار اصفهان با بیان اینکه از ابتداى امسال 
تاکنون 30 هزار شغل ایجاد شده است، گفت: در 
حال حاضر در جهت تثبیت 20 هزار شغل اقدام 
مى کنیم و با مکاتبه بــا بانک ها، در صورت لزوم 
میزان وام براى حفظ اشتغال و نقدینگى واحدهاى 
تولیدى بزرگ را نیز افزایش خواهیم داد. محسن 
مهرعلیزاده با اشاره به کمبود آب و خشکسالى در 

سال هاى اخیر، به تشریح پروژه هاى آبى...
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التهاب ارزى در «سپه»التهاب ارزى در «سپه»
امتداد کاهش شدید قیمت دالر در مرکز خرید و فروش ارزهاى خارجى اصفهان
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آمار پلیس اصفهان طى 6 ماه اول سال جارى نشان مى دهد

 آلن دلون: 
به لطف زیبایى ام

 صاحب همه  چیز شدم

جــناح راست جــناح راست 
بیمه شد!

نبایــد حضورم را برمال مى کردید!
به همان اندازه که امید نمازى و سعید آذرى از محسن مسلمان دلخور هستند و مى گویند این بازیکن دل 

به کار نمى دهد این بازیکن هم متقابًال از باشگاه ذوب آهن گالیه دارد.
حضور محسن مسلمان در کمیته اخالق در حالى اتفاق افتاد که کسى از آن با خبر نبود و کمیته اخالق هم 
در این باره اعالم رسمى نداشت اما باشگاه ذوب آهن به طور رسمى اعالم کرد دلیل غیبت محسن مسلمان 

در بازى هفته اخیر این تیم به دلیل حضور این بازیکن در کمیته اخالق بوده است.
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دلخورى محسن مسلمان از باشگاه ذوب آهن

شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه چهارم، هفتادو هشتمین جلسه رسمى مورخ 97/03/29 شوراى 
اسالمى شهرممیزى عوارض نوسازى امالك و مستغالت سطح شهر را از طریق مناقصه عمومى به افراد یا شرکتهاى 

واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل  به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 

53241010 داخلى 116  مسئول امور قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند.
بهاى فروش اسناد :100,000 ریال به حساب شماره 3100002911009 بانک ملى به نام شهردارى شهرضا که غیر قابل 

استرداد مى باشد . 
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد : ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 97/07/21

تاریخ گشایش اسناد:ساعت15:00روزیکشنبه مورخ 97/07/22 درمحل شهردارى شهرضا 
محل تحویل اسناد : پس از تکمیل مدارك ، پاکت هاى خود را به دبیرخانه محرمانه شهردارى شهرضا  تحویل و رسید 

دریافت نمایند .
ضمناً سایر شرایط در اسناد مناقصه  موجود مى باشد .

شماره تماس :53241010 -031 داخلى 116 
www.shahreza.ir سایت اینترنتى شهردارى شهرضا

آگهى مناقصه
 (مرحله دوم-  نوبت دوم)

رحیم جافرى - شهردار شهرضا

پیرو آگهى مزایده شــماره 2793 مورخ 1397/07/09 شهردارى 
تودشــک در نظر دارد باســتناد مصوبه شــماره 5/39/ش-ت 
1397/06/17 شوراى اسالمى شهر تودشــک، نسبت به فروش 14 
قطعه زمین مسکونى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت 
اسناد و مدارك مزایده از تاریخ 1397/07/10 لغایت 1397/07/23 به 

شهردارى مراجعه نمایند.
* الزم به ذکر است هزینه هاى انتشار آگهى، کارشناسى و... به عهده 

برندگان مزایده مى باشد.

آگهى مزایده (نوبت اول)

محمدرضا مجلسى- شهردار تودشک

چاپ اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خریدهاى زیر را مطابق جدول 
زیر از فروشندگان ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/07/21
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/07/22

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031 (داخلى 388)

آگهى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1397/07/11

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید لوله جدارچاهى فوالدى در اقطار 179- 3- 97
239/700/000اعتبارات تملک دارایى سرمایه اى500 و 550

خرید لوله جدار چاهى فوالدى در اقطار 180- 3- 97
1/050/000/000اعتبارات تملک دارایى سرمایه اى250، 300، 350، 400، 450، 500، 550، 600

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره 305 مورخ 97/05/15 
شوراى اسالمى زرین شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى ساختمان 
منبع آب هوایى واقع در خیابان امام شمالى جهت کافى شاپ به 
صورت اجاره از طریق مزایده عمومى اقدام نماید، لذا از متقاضیان 
دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات 
بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى 97/07/25 به شهردارى 

زرین شهر مراجعه نمایند.

تجدید آگهى مزایده

میثم محمدى- شهردار زرین شهر

نوبت اول

استاندار اصفهان:

عوارض ناخوشایند مصرف بیش از حد آبلیمو
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حضور محسن
در این باره اعال
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 صاحب همه  چیز شدم صاحب همه  چیز شدم

گفتگو با اسطوره بازیگرى پس از بازنشستگى 

یمنا
س: ا

عک
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 سردارحســین عالیــى از فرماندهــان دوران جنگ و 
کارشناس مسائل بین المللى، در گفتگو با «خبرآنالین» 
روابط ایــران و آمریکا را مورد امکان ســنجى قرار داد. 
او درباره پیشــنهاد ترامپ به ایران بــراى انجام گفتگو 
مى گوید: االن مشــکل بزرگى که وجود دارد، این است 
که براى پیشنهاد مذاکره، همان روزهاى اول که آمدند 
و حرف زدند، پیش شــرط هایى گذاشتند که هیچ دولتى 
نمى تواند اینها را بپذیرد. چطور ممکن است شما بگویید 
به این شروط عمل کن، بعد مذاکره کنیم. با این موضوع 
آدم یــاد دوران صدام مى افتد. صدام هــم همین کار را 
کرد. صدام آمد و خاك ایران را اشــغال کرد، بعد گفت 

حاال آتش بس کنیم و مذاکره کنیــم. یعنى خاك ایران 
دست عراق باقى بماند، شما با ما نجنگید که ما را بیرون 
کنید، حاال مذاکره کنیم. حاصل این مذاکره چه مى شود؟ 
حاصل این مذاکره ما در شــرایط ضعف قرار مى گیریم 
و باید نظرات طــرف مقابل را بپذیریم؛ این مى شــود 
یک مذاکــره؟ بنابراین آمریکایى ها باید در نگاهشــان 
به ایران تجدیدنظر کنند. باالخــره دولت آقاى روحانى 
تالش کرد نگاه ایران را به مســائل آمریکا تغییر دهد. 
اینکه نمى شود مذاکره کرد، مســئله تابو بودن گفتگو 
و اینها را حل کــرد ولیکن آمریکایى هــا آمدند و این را 

قطع کردند.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان که در 
نیویورك به سر مى برد در گفتگو با نشریه «نیویورکر» 
در پاســخ به ســئوالى درباره  آینده روابط میان تهران و 
واشــنگتن، دیپلماســى ایران با آمریکا را به یک فیلم 
به نام «50 قرار اول» تشــبیه کرد. داســتان این فیلم 
درباره مردى است که با زنى در ارتباط است که حافظه 
کوتاه مدت دارد و تنها یــک روز مى تواند خاطرات خود 
را حفظ کنــد. ظریف در ایــن باره گفت: مــا در دنیاى

 احتماالت زندگى مى کنیم بنابراین هیچ چیز غیرممکن 
نیست.

وى ادامه داد: اگر قرار باشد به راه حلى دست یابیم شما 

باید بتوانید آن را بر مبناى چیزى که دارید بنا کنید، چرا که 
همچون فیلم «50 قرار اول» شما مجبورید همه چیز را 

روز بعد از اول آغاز کنید و این غیرممکن است.
وزیر امور خارجــه ایران تصریح کرد: شــما باید بتوانید 
یک رابطه اى داشته باشید که براساس یک مبنا ساخته 
شده است و ما یک سند داریم، توافق هسته اى؛ این یک 
سند 150 صفحه اى اســت نه یک توافق دو صفحه اى.

  وى در پاســخ به این ســئوال که آیا بــاب مذاکرات با 
آمریکا هنوز باز است، اظهار کرد:  در صورت فراهم بودن 
شــرایط الزم براى مذاکرات من احتمــال گفتگو را رد 

نمى کنم. 

شروط ترامپ، یادآور پیشنهاد 
صدام به تهران است

احتمال مذاکره ایران و آمریکا 
وجود دارد

درباره یک نامه 
  ایسنا| رئیس شوراى شهر تهران در مورد نامه 
نگارى اخیرش به مقام معظم رهبرى توضیحاتى ارائه کرد. 
محسن هاشمى صبح دیروز با حضور در جمع خبرنگاران 
گفت: نامه اى در مورد چالش هاى شهر تهران نوشتم اما به 
اشتباه مطرح شد که تقاضاى کمک دو میلیاردى کردیم و 
اشتباه گفته شده بود چرا که ضمن اعالم مشکالت شهر 
تهران، خواسته بودیم اگر رهنمودهایى دارند به ما اعالم 

کنند و همچنین درخواست وقت مالقات دادیم. 

باند بازى براى جذب استاد
   خبر آنالین | دکتر مهدى گلشــنى، اســتاد 
دانشگاه صنعتى شریف و عضو شورایعالى انقالب فرهنگى 
در یادداشتى که روزنامه «اطالعات» آن را منتشر کرده به 
نقد روش جذب اعضاى هیئت علمى دانشگاه ها پرداخته 
است. در بخشى از این یادداشــت مى خوانیم: «از دیگر 
امورى که در جذب مشاهده مى شــود و متأسفانه جایى 
براى رســیدگى به آنها نیست، این اســت که به شکل 
عجیبى سیستم باند بازى بر بعضى گروه ها و دانشکده ها 
حاکم است، یعنى طورى جلوى یک داوطلب معیار قرار 
مى دهند که داوطلب مورد نظر جذب یا داوطلب غیرمورد 

نظر طرد شود.»

تجمع 700 هزار نفرى بسیجیان 
سردار غالمحسین    خبرگزارى دانشجو|
غیب پرور، رئیس سازمان بسیج مستضعفین درباره مرحله 
دوم رزمایش سراسرى اقتدار عاشورایى بسیج سپاهیان 
حضرت محمد رسول ا...(ص) از تجمع 700 هزار نفرى 
بسیجیان روز پنج شــنبه در سراسر کشور خبر داد گفت: 
تجمع صدهزار نفرى بسیجیان تهران و کرج در ورزشگاه 
آزادى برگزار مى شود و سعى مى شود سخنران این مراسم 
در باالترین سطح باشد.600 هزار نفر بسیجیان در مراکز 

استان ها نیز تجمع مى کنند.

یک خودسوزى دیگر 
  ایسنا| فرد جوانى دیروز صبح با ریختن بنزین 
روى خود قصد داشــت مقابل ســاختمان شوراى شهر 
تهران، دست به خودســوزى بزند اما با دخالت به موقع 
نیروهاى پلیس و آتش نشانان مستقر در ساختمان شوراى 
اسالمى شــهر تهران این فرد موفق به خودسوزى نشد. 
13 شهریور نیز فردى در مقابل شهردارى تهران اقدام به 

خودسوزى کرده بود.

مجروحان اهوازى جانباز شدند
  تابناك | مدیرکل کمیسیون پزشکى بنیاد شهید و 
امور ایثارگران گفت: یک تیم تخصصى از سوى بنیاد شهید 
براى رسیدگى به وضعیت مجروحان حادثه تروریستى 
اهواز و احراز جانبازى آنان، به اســتان خوزســتان اعزام 
مى شــود. پس از طى مراحل، کمیسیون پزشکى و تیم 

اعزامى از نظر درصد جانبازى اعالم رأى خواهند کرد.

سمت جدید همسر قالیباف
  پانا |  اخیراً در فضاى مجــازى خبرى مبنى بر 
انتخاب زهرا مشیر االستخاره، همسر شهردار سابق تهران 
محمدباقر قالیباف به عنوان ریاست دانشکده مدیریت و 
علوم انسانى تهران شمال منتشر شد. پیگیرى ها حاکى 
از آن است که این خبر صحت دارد. طبق پیگیرى ها این 

انتصاب به بیش از دو ماه پیش مربوط مى شود.

اقدام تازه فرانسه علیه ایران
خبرگزارى فرانسه از تصمیم دولت     خبر آنالین |
این کشور براى مسدود کردن دارایى هاى وزارت اطالعات 
ایران در این کشور خبر داد. این تصمیم پ س از آن اعالم شد 
که صبح روز سه شنبه، پلیس فرانسه یک انجمن مربوط 
به مســلمانان و خانه هاى اعضاى این انجمن را به اتهام 
مقابله با تروریسم مورد بازرسى قرار داد. عالوه بر محل 
انجمن، بازرسى از خانه هاى 12 نفر از اعضا در محلى که 
نزدیک کاله واقع در شمال فرانسه است، صورت گرفت. 
این گزارش مى گوید که پلیس فرانسه با ادعاى ارتباط این 

افراد با ایران آنها را بازداشت کرده است.

خبرخوان
روزنامه علیه درخت!

«ســانِدى» نشریه    روزنامه ایران |
وابسته به روزنامه «نیویورك تایمز» نوشته هر 
هفته براى چاپ روزنامه «ســاندى» باید 500 
هزار درخت قطع شــود. بر این اساس بازیافت 
همه نســخه هاى مربوط به یک روز «ساندى 
نیویورك تایمز» مى تواند از قطع 75هزار درخت 
جلوگیرى کند. با این توضیح اگر تمام نسخه هاى 
این روزنامه پس از انتشار به طور کامل بازیافت 
شوند، ساالنه از قطع بیش از 250 میلیون درخت 

جلوگیرى مى شود. 

اصفهان کوچک 
  چمدان| هرکســى نــام عمــارت 
چهلســتون را بشــنود یاد اصفهان مى افتد اما 
عمارت چهلســتون قزوین یادگار مانده از دوره 
صفوى است که در میان باغى ساخته شده است. 
قزوینى ها سردرى هم به اسم عالى قاپو دارند که 
این بنا نیز باقیمانده از دوره صفوى در این شهر 
است. این بنا در ابتداى خیابان سپه قرار دارد که 
گفته مى شــود نخســتین خیابان ایران است و 

ورودى به باغ سلطنتى صفویان بوده است.

پردرآمدترین شغل!
متکدیان تهران در بدترین    رویداد 24 |
حالت روزانه 400 تا500 هزار تومان و در بهترین 
شرایط، برخى از این افراد به عنوان رئیس گروه 
9 میلیون تومان درآمد دارنــد! این آمار را على 
صادقى، معاون حمایت هاى اجتماعى سازمان 
خدمات اجتماعى شهردارى تهران اعالم کرده 

است.

بازنشسته ها
 خلبان نمى شوند

  ایسنا| ســازمان هواپیمایى کشورى 
اعالم کرد که خلبانان با ســن باالى 65 سال 
اجازه پرواز ندارند. پس از حادثه سقوط هواپیماى 
شرکت «آسمان» و تردیدهایى که درباره سن و 
شرایط سالمت خلبانان این پرواز صورت گرفت، 
بسیارى از تحلیلگران این مسئله را مطرح کردند 
که باید به منظور جلوگیرى از ابهام هاى آینده 
سختگیرى هاى بیشــترى براى پرواز خلبانان 
مســن صورت گیرد. در گزارش کمیته بررسى 
حادثه سازمان هواپیمایى کشــورى از سقوط 
هواپیماى آسمان، سن و سالمت خلبان به عنوان 

عامل تأثیرگذار در حادثه مطرح نشد.

چیپس و پفک به جاى موزه!
مدیــر مــوزه عروســک و   چمدان|

 اسباب بازى کاشان گفت: اینکه خانواده ها براى 
خوراکى بین ده تا 20 هزار تومان هزینه  مى کنند 
اما هزینه دو تا پنج هزار تومانى موزه را پرداخت 
نمى کنند اتفاق قابل توجهى است. امیر سهرابى 
درباره اتفاقات روز جهانى گردشــگرى گفت: 
از حــدود 11 صبح، یک باره کوچه ما شــلوغ و 
شــلوغ تر شــد و جمعیت زیادى نیز وارد راهرو 
موزه شده بودند. اتفاق تعجب بر انگیزى بود اما 
متوجه شدیم که این استقبال بى نظیر از اماکن 
تاریخى و موزه ها در پى اعالم رایگان بودن این 
اماکن در صدا و سیما و شبکه هاى محلى اتفاق 

افتاده است.

20درصد قطعى
  فارس| عبدالرســول عمادى،  رئیس 
مرکز ســنجش وزارت آمــوزش و پرورش در 
خصوص تأثیر ســوابق تحصیلى در کنکور 98، 
اظهار کرد: آمــوزش و پرورش براى ســوابق 
تحصیلى، 50 درصد قطعى را پیشــنهاد داد که 
30 درصد آن تصویب شــد ولــى با بحث هاى 
مفصلى که در شوراى پذیرش و سنجش کنکور 
انجام شد، این عدد به 20 درصد تأثیر قطعى و 10 

درصد تأثیر مثبت رسید.

حجت االسالم والمســلمین محمد نقى لطفى، نماینده 
ولى فقیه در استان ایالم، با ارسال نامه اى به مقام معظم 
رهبرى، از ســمت نمایندگى ولى فقیه در استان ایالم 
استعفا کرد. از اواخر سال گذشته خبرهایى درباره زندگى 
تجمالتى حجت االسالم  لطفى در رسانه ها منتشر شده 
بود از جمله اتومبیل گرانقیمتى که گفته شد متعلق به او 
بوده یا مراســم مفصل ولیمه تولد نوه اش که با حضور 
تعدادى از فوتبالیســت ها و بازیگران سینما و تلویزیون 
برگزار شد. حاال حجت االسالم والمســلمین لطفى در 
گفتگو با خبرگزارى «حوزه» با اشاره به همین حواشى 
به دالیل استعفایش پرداخته که بخشى از اظهارات او را 

مى خوانید.
 بنده خیلى وقت اســت که به دنبال استعفا از سمت 
نمایندگى ولى فقیه در استان ایالم بودم زیرا حدود دو دهه 
است که در این سنگر و مسئولیت خطیر حضور داشتم و 
خسته شده بودم. شش ماه گذشته نیز درخواست استعفا 
از سمت نمایندگى ولى فقیه در استان ایالم دادم که مقام 
معظم رهبرى قبول نکردند. واقعًا خســته شده بودم که 
علت، برخى از آنها جوسازى هایى بود که علیه بنده در این 
مسئولیت مطرح کرده بودند که بنده از این سمت استعفا 
کردم تا مبادا در جهت حواشى و ایجاد جوسازى هایى علیه 
بنده، خدشه اى به جایگاه رهبر معظم انقالب اسالمى وارد 
شود؛ نظیر آن مسئله ماشین که همه آن دروغى بود که در 

فضاى مجازى درست کردند.
  بنده در رابطه با اســتعفاى خود از ســمت نمایندگى 
ولى فقیه در استان ایالم هنوز شخص مقام معظم رهبرى 

را مالقات نکرده ام. در رابطه با استعفاى بنده هیچ مشکلى 
پیش نیامده است و شخص مقام معظم رهبرى و دوستان 
دفتر بیت همواره به بنده لطف و عنایت زیادى داشتند و 
حجت االسالم و المسلمین محمدى گلپایگانى، رئیس 
دفتر مقام معظم رهبرى گفتند که خود آقا به شما عالقه 
دارد و ما نیز عرض کردیم که سرباز آقا هستیم و 40 سال 
است در این انقالب اسالمى هســتیم و خواهیم بود و 
جابه جایى و این عزل و نصب ها مسئله اى عادى است و 
ناراحت نمى شویم. در این انقالب تاکنون هر کارى هم 
به ما سپردند انجام  وظیفه کرده و مى کنیم و اگر بگویند 
حتى مانند رفتگر شهردارى جلوى در منزل مقام معظم 

رهبرى را جارو کنیم بنده افتخار مى کنم.
  استعفاى بنده در روز شنبه 7 مهرماه نوشته شده است 
و به محضر رهبر معظم انقالب اســالمى ارسال شده 
است و شاید هم معظم له این اســتعفا را قبول نکنند و 
این مسئله معلوم نیست. بنده سرباز این نظام و انقالب 
و رهبرى هستم و با اســتعفاى بنده از سمت نمایندگى 
ولى فقیه در اســتان ایالم، نه تنها ارادت بنده به محضر 
رهبر معظــم انقالب کم نمى شــود بلکــه روز به روز 
بیشتر هم مى شــود و دســت و پاى حضرت آقا را هم 

مى بوسیم.
  بنده هیچ گونه کسالت و یا مشکلى ندارم و مردم ایالم 
با این اســتعفاى بنده پس از اطالع رسانى بسیار تماس 
گرفتند و ابراز ناراحتى کردند و گفتند اعتصاب و یا تجمع 
کنیم، عرض کردم این حرف ها چیســت؟ این مســئله 

درخواست خود بنده بوده است.

نصف جهان در روزى که خبرها حاکى از سکته 30 نفر در 
استان یزد در پى کاهش شــدید قیمت دالر بود، گزارش 
دیروز خبرگزارى ها از خیابان سپه، مرکز اصلى داد و ستد 
ارزهاى خارجى در اصفهان نشان مى داد که التهاب شدید 

بازار ارز، به این شهر هم رسیده است.  
دیروز جمعیت قابل توجهى از فروشندگان دالر در خیابان 
سپه مشاهده مى شدند که اکثر آنها در حال رصد لحظه 
اى بازار تهــران بودند تا بتوانند تصمیم درســتى درباره 

ســرمایه هاى در حال سقوطشــان بگیرند. خبرگزارى 
صداوســیما در این باره نوشت: «کاهش شدید قیمت ها 
در بازار تهران تأثیر زیادى روى بازار اصفهان گذاشته به 
گونه اى که به دلیل التهــاب، خرید و فروش ها با تردید و  

قیمت ها  لحظه اى تغییر مى کند.»
خبرگزارى «تسنیم» هم در گزارشى که حدود ظهر دیروز 
روى خروجى خود فرســتاد درباره وضعیت خیابان سپه 
نوشت: «از صبح امروز (دیروز) و با آغاز فعالیت بازار و نیز به 

دنبال آشفته شدن بازار فروش ارز توسط خریداران مدت 
اخیر، فعالیت در این منطقه ادامه دارد به نحوى که تردد در 
این خیابان در حال حاضر به سختى ممکن است. در بازار 
ارز در اصفهان، دالل ها در حال خرید ارز از مردم هستند 
اما ارزى به مردم فروخته نمى شود. تجمع مردم در مقابل 
صرافى هاى خیابان سپه اصفهان و حضور پررنگ دالالن 
ســبب ترافیک و راهبندان در این خیابان شده و با آغاز 
فعالیت بازار هر لحظه جمعیت حاضر در مقابل صرافى ها 

در حال افزایش است. مردم در تالش براى فروش ارزهاى 
خانگى خود هستند و این در حالى است که در کوچه هاى 
اطراف بانک هاى خیابان سپه داللى ارز بیشتر رواج دارد.»

قیمت دالر از روز دوشنبه رو به کاهش گذاشت به طورى 
که «ایرنا» خبرگزارى رسمى دولت در همین باره نوشت: 
«از حدود ساعت 14 بعدازظهر دوشنبه قیمت انواع ارز به 
ویژه دالر در بازار کشور رو به کاهش رفت که این قیمت 
در اصفهان نیز ریزش کــرد و به گفته صرافى ها، قیمت 
دالر تا ساعت 21 شــامگاه همان روز به حدود 12 هزار 

تومان رسید.»
این در حالى اســت که پیش بینى ها از همان شــامگاه 
دوشنبه نشان مى داد ریزش قیمت ها ادامه خواهد داشت 
که همینطور هم شد و کاهش قیمت ارز در روز سه شنبه 
به اوج خودش رســید. خبرگزارى «فارس» صبح دیروز 
نوشت: «فعاالن راســته خیابان ســپه در روز سه شنبه 
زودتر از همیشه و از ساعت 8 صبح خرید و فروش دالر را 
آغاز کرده اند، در حالى که روزهاى معمولى بعد از ساعت 
9و30دقیقه و به مرور دالر به دســتان را مى شد در این 

خیابان مشاهده کرد.»
به نوشته همین خبرگزارى، نرخ خرید دالر در ساعت 8 و 
30 دقیقه صبح دیروز تا ساعت 9 بین 11 تا 12 هزار تومان 
بوده و نرخ فروش دالالن از 14 هزار تومان فراتر نرفت 
که البته مشترى هم نداشته اســت. ظهر دیروز خبرنگار 
خبرگزارى «مهر» در گزارشى از راسته خیابان سپه خبر 
داد: «مردمى که با دالرهاى خریدارى شده در زمان اوج 
افزایش قیمت ها به این خیابان پا گذاشته اند حاال حاضرند 
ارزهاى خود را بــا قیمت ده هزار تومــان نیز به فروش 
برسانند. هرچند برخالف تعداد فروشندگان انبوه، تعداد 
خریداران اندك اند و این رویه درست برخالف روزهاى 

گذشته این بازار است.»
این در حالى اســت که گزارش ها از خیابان سپه حاکى 
بود  که در اولین ســاعات بعدازظهر دیــروز، قیمت دالر 
در اصفهان به هفت هزار تومان هم رســیده و به نوشته 
خبرگزارى «ایرنا» به نقل از صرافى هاى همین خیابان،  
پیش بینى مى شــود در روزهاى آینده این روند کاهشى 

همچنان ادامه داشته باشد.

امتداد کاهش شدید قیمت دالر در مرکز خرید و فروش ارزهاى خارجى  اصفهان

التهاب ارزى در «سپه»

امام جمعه مستعفى ایالم:

استعفا کردم تا لطمه به جایگاه رهبرى وارد  نشود

وزارت فرهنگ و گردشگرى ترکیه اعالم کرد بین 
ماه هاى ژانویه تا آگوست سال 2018 درمجموع 27 
میلیون بازدیدکننده خارجى از ترکیه بازدید کرده اند 
اما ایرانى ها در این رده بندى با یک پله سقوط در رتبه 
چهارم ایستاده اند. براساس این رده بندى، روس ها با 
4/18 میلیون بازدیدکننده در رأس فهرست بیشترین 
ورود گردشگران خارجى ترکیه قرار گرفته اند. پس 
 از روسیه، آلمانى ها با 2/97 میلیون، بریتانیایى ها با 
1/57 میلیون، ایرانى ها با 1/51 میلیون و گردشگران 
گرجستان با 1/44 میلیون در رتبه هاى دوم تا پنجم 

ایستاده اند.
ایرانى ها در گــزارش ژانویه تا جوالى 2018 با یک 
میلیون و 317 هزار گردشــگر در رتبه ســوم قرار 
داشتند. باتوجه به ســفر 193هزار گردشگر ایرانى 
در ماه آگوست به ترکیه، علت افت رتبه گردشگران 
ایرانى به این کشور را نمى توان در افت ارزش ریال 
نسبت به لیر ترکیه و دالر دانست، بلکه ریشه این رتبه 
جدید، هجوم گردشگران انگلیسى در ماه تعطیالت 
آگوســت به ترکیه به دلیل کاهش ارزش لیر نسبت 

به پوند است.

«تد ترنر»، غول عرصه رســانه که در ســال 1980، 
CNN را به عنوان نخستین شبکه خبرى 24 ساعته 
دنیا تأسیس کرد در مصاحبه با شبکه CBS گفت که به 

بیمارى زوال عقل گرفتار شده است.
تد ترنر، بنیانگذار شبکه CNN و همسر سابق «جین 
فوندا»، ستاره بزرگ سینماى جهان در  مصاحبه با «تد 
کاپل» در برنامه صبح یک شنبه اعالم کرد که از بیمارى 
زوال عقل که ارتباط نزدیکى با بیمارى پارکینسون دارد 
رنج مى برد. این همان بیمارى اســت که گفته مى شد 
«رابین ویلیامز»، ستاره مشهور سینماى جهان پیش از 

خودکشى به آن گرفتار بود.
ترنر با اشــاره به «اوج هــاى همراه با سرخوشــى و 
نشــیب هاى غم انگیــز» گفــت پیش تــر عالیم

 بیمــارى اش را با اختــالل دوقطبى اشــتباه گرفته 
بوده اســت. ترنر، «خســتگى»، «خالى شدن بدن» و 
«فراموشى» را نشانه هاى اصلى بیمارى اش عنوان کرد.

بنیانگذار شبکه CNN همچنین در این مصاحبه گفت 
زمانى مى خواسته نامزد ریاست جمهورى شود؛ تصمیمى 
که با واکنش منفى جین فوندا، همسرش مواجه شد. فوندا 

به او گفته بود باید به تنهایى مبارزه کنى.  

انگلیسى ها جاى ایرانى ها را گرفتند   بنیانگذار CNN به بیمارى زوال عقل گرفتار شد

فعاالن بازار خــودرو از کاهش میانگیــن 50 میلیون 
تومانى قیمت ها در بازار خودرو خبــر مى دهند. با آغاز 
روند سقوط قیمت دالر از بعدازظهر روز دوشنبه، انتظار 
مى رفت قیمت ها در بازار خودرو نیز روند نزولى به خود 

بگیرد.
در این شرایط براساس جدیدترین اخبار به دست آمده 
از بازار خودرو، دیروز قیمت ها در بازار خودرو به شــدت 
کاهش یافت. تا ظهر دیــروز قیمت خودروهاى داخلى 
بین 1/5 تا 12 میلیــون تومان و قیمــت خودروهاى 
وارداتى که نســبت مســتقیم با نرخ ارز دارند به طور 

میانگین 50 میلیون تومان کاهش یافت.
این وضعیت در حالى اســت که به گفتــه فعاالن بازار 
خودرو در حال حاضر همه در این بازار فروشنده شده اند 

و هیچ خریدارى در بازار وجود ندارد.
پیش بینى مى  شــود در روزهاى آتى نیــز روند کاهش 

قیمت ها در بازار خودرو ادامه خواهد یافت.

نصف جهان در حالى که فاطمه هاشــمى، دختر مرحوم 
اکبر هاشمى رفسنجانى در گفتگو با روزنامه «آرمان» 
خبرداده بود با یــک تلفن از تدریس در دانشــگاه آزاد 
منع شــده اســت، خبرگزارى «آنا» ارگان رسمى این 
دانشگاه، دیروز در گزارشى که از آن «به افشاى پشت 
پرده مدرك دکتراى دختر آیت ا...» یاد کرد، نوشــت: 
«دختر مرحوم آیت ا... هاشمى رفسنجانى بدون رعایت 
ضوابط جذب و عدم صالحیت علمى به عضویت گروه 
علوم سیاســى واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد در آمده 

است.»
در گزارش «آنا» آمده: «مدر ك دکتراى ارائه شده توسط 
فاطمه هاشمى رفسنجانى از یک دانشگاه در لهستان و 

به صورت غیرحضورى است که وزارت علوم، تحقیقات 
و فناورى تنها در یک مقطع خاص آن را ارزشیابى کرده 
و در ادامه از تأیید آن امتناع کرده اســت. همچنین وى 
در زمان درخواست براى عضویت هیئت علمى شدن در 
دانشگاه (سال 1385) 46 سال سن داشته که پذیرش 

او خالف ضوابط و آیین نامه هاى مصوب بوده است.»
ایــن خبرگزارى همچنین نوشــته: «بایــد منتظر بود 
و دید فاطمه هاشــمى رفســنجانى حاضر اســت در 
راستاى آگاهســازى دانشــگاهیان در خصوص ارائه 
مدرك دکتراى غیرحضــورى از دانشــگاه غیرمعتبر  
شفاف ســازى کند و یا اینکه همچنان بر سیاسى کارى 

اصرار دارد.»

کاهش 50 میلیون تومانى قیمت خودرو 

دختر هاشمى کالً صالحیت تدریس نداشته!
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در اولویت قرار گرفتن توسعه 
فضاى گلخانه اى تیران

مجید حججـى، فرماندار تیـران و کرون گفت: توسـعه 
فضـاى گلخانـه اى در شهرسـتان تیران و کـرون جزو 
اولویت هاى اقتصادى و کشاورزى این شهرستان است 

که باید زیرساخت هاى آن از جمله گاز تأمین شود.

پایان هفته 
اصفهان بارانى است

کارشـناس مسـئول پیش بینى هواى اسـتان اصفهان 
گفت: ناپایدارى جو و احتمال بـارش پراکنده باران را در 
روزهاى پایانى هفته براى برخى مناطق استان پیش بینى 
مى کنیم. نازنین زهرا سیدان با بیان اینکه ناپایدارى جو به  
صورت افزایش ابر و وزش باد تقریباً شدید در تمام مناطق 
استان پیش بینى مى شود، افزود: در مناطق غرب، شمال 
غرب، جنوب شرق و شـمال شـرق  وزش باد نسبت به 

مناطق دیگر استان شدیدتر خواهد بود.

بهره بردارى از خط2 
قطار شهرى تا سال 1402

مدیرعامل سـازمان قطار شـهرى شـهردارى اصفهان 
گفـت: عملیـات عمرانـى احداث خـط 2 قطار شـهرى 
اصفهان آغاز شـده و طبـق برنامـه زمانبندى، تا سـال 
1402 مورد بهره بردارى قرار مى گیرد.محمدرضا بنکدار 
هاشـمى اظهار کـرد: طول مسـیر خط 2 قطار شـهرى 
اصفهان 15 کیلومتر است که از بلوار شهید غفارى واقع 
در زینبیه آغاز مى شود و در ابتداى خیابان کهندژ خاتمه 

پیدا مى کند.

انتخاب سرپرست فرماندارى
 آران و بیدگل 

استاندار اصفهان در حکمى اسـماعیل بایبوردى را به 
عنوان سرپرست فرماندارى آران و بیدگل منصوب کرد.

1/6 میلیارد صرف توسعه 
شبکه برق گلپایگان شد

مدیر امور برق شهرسـتان گلپایگان گفـت: 16 میلیارد 
ریال در نیمه اول امسال از محل اعتبارات شرکت توزیع 
برق اسـتان اصفهان و طرح هاى تملک دارایى، صرف 
پروژه هاى برق این شهرسـتان شد. شـاپور حدادى پور 
افزود: اعتبار یاد شده صرف توسعه شبکه فشار ضعیف و 
نصب کنتورهاى فهام، احداث شبکه و نصب ترانس در 
گلشهر، بهسازى و جابه جایى شبکه 20 کیلو ولت و پست 
محله قلعه موتور، تقویت ولتاژ بلوار مادر، احداث شبکه 20 
کیلوولت، نصب ترانس درمانگاه افخمیه، بهینه سازى و 

جابه جایى شبکه فشار ضعیف گوگد شده است.

کشف محموله 18 هزار لیترى 
گازوئیل قاچاق 

محموله قاچاق 18 هزار لیترى سـوخت گازوئیل توسط 
نیروهاى سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان کشف 
شد. محموله قاچاق 18 هزار لیتر سوخت گازوئیل که از 
اصفهان به زاهدان منتقل مى شد، توسط نیروهاى سپاه 
صاحب الزمان(عج) شناسایى و متهمان آن تحویل مراجع 
قضائى شـدند. این محموله قاچاق با قیمت آزاد هر لیتر 
گازوئیل 600 تومانى در اصفهان خریدارى شـده و قرار 
بود پس از انتقال به زاهدان در کشور پاکستان به قیمت 

هر لیتر پنج دالر فروخته شود.

ارائه تسهیالت 3 میلیاردى به 
فعاالن اقتصادى بسیجى

مسئول بسیج سازندگى استان اصفهان گفت: تاکنون 
بالغ بر 30 میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت در زمینه 
فعالیت هاى اقتصاد مقاومتى به درخواسـت کنندگان 
داده شـده اسـت. احسـان ا... رضاپور افزود: فعالیت ها 
در تمامى اسـتان ها در بخش هاى اقتصـاد مقاومتى، 

اشتغالزایى و محرومیت زدایى دو برابر شده است.

خبر

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان با بیان اینکه بزرگ ترین 
هدف ارزش افزوده شفافیت است، گفت: باید از بخش تولید 
حمایت و دالالن و واســطه گران بــراى گرفتن مالیات 

شناسایى شوند.
بهروز مهدلو اظهار کرد: قانون مالیــات بر ارزش افزوده از 
سال 87 اجرا شد و در دهه دوم اجراى این طرح هستیم و باید 
توجه داشت که ارزش افزوده اهداف زیادى در جهان دارد.  

وى با بیان اینکه بزرگ ترین هدف ارزش افزوده، شفافیت 
است، تصریح کرد: شــفافیت و گردش مالى در دنیا بسیار 
مهم است، همچنین دومین هدف این طرح، بحث درآمدى 

آن است. 

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان اظهار کرد: به طور مثال 
در مناطق غیر برخوردار که مالیات گرفته مى شود، دو تا سه 
برابر منبع مالیات، بودجه به دهیارى و شهردارى اختصاص 
مى یابد و این به معناى توزیع عادالنــه ثروت و درآمد و از 

مزایاى اخذ مالیات است. 
مهدلو با اعتقاد بر اینکه باید از بخش تولید حمایت و دالالن 
و واسطه گران براى گرفتن مالیات شناسایى شوند، تصریح 
کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده دالالن را معرفى مى کند. 
وى ادامه داد: از ســال 87 بحث مالیات بــر ارزش افزوده 
داراى چالش بود و مهمتریــن آن بحث 9 درصد مالیات بر 

ارزش افزوده بود که اکنون در حال بررسى است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان 
گفت: بر اساس آمار، آب مورد نیاز دو میلیون رأس دام سبک 

و سنگین روستایى از شبکه آب آشامیدنى تأمین مى شود.
محمدحسین قرائتى افزود: به دلیل خشکسالى رودخانه ها و 
چاه ها، جلوگیرى از مصرف دام ها از شبکه آب شرب سالم 
امکانپذیر نیست. وى افزود: عالوه بر این، 45 درصد شبکه 
آبرسانى روستایى استان اصفهان فرســوده است و نیاز به 
بازسازى دارد و برخى از شبکه هاى آبرسانى متعلق به دوران 
قبل از انقالب بوده و فرسودگى ها منجر به اتالف آب شده 
است. قرائتى بیان کرد: 32 درصد از آب روستاهاى استان 
اصفهان برابر 17 میلیون متر مکعب به دلیل فرســودگى 

شبکه هدر مى رود که با اصالح شبکه هاى آبرسانى، از این 
هدر رفت جلوگیرى مى شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان با 
بیان اینکه میزان نرمال و استاندارد آب در مصارف روستایى 
براى هر مشــترك در هر ماه، 15 مترمکعب است، افزود: 
برخى از مشترکان به دلیل نگهدارى دام در منزل، مصرفى 

بیش از حد معمول دارند.
قرائتى یادآورى کرد: اصالح شبکه هاى آبرسانى در اولویت 
کارى آب و فاضالب روستایى استان اصفهان قرار گرفته 
که با تخصیص اعتبار از محل صندوق توســعه ملى انجام 

شده است.

استفاده 2میلیون رأس دام در 
استان از شبکه آب آشامیدنى 

دالالن و واسطه گران براى 
گرفتن مالیات شناسایى شوند

«در هفته نیروى انتظامى که از 13 مهر آغاز مى شود و تا 19 
مهرماه سال جارى ادامه دارد در استان اصفهان 56 برنامه 

براساس روزشمار این هفته اجرایى و عملیاتى مى شود.»
فرمانده نیروى انتظامى استان اصفهان در جمع خبرنگاران 
این مطلب را اعالم کرد و به تشــریح برنامه هاى نیروى 
انتظامى در سطح استان در این هفته پرداخت و گفت: هفته 
نیروى انتظامى امسال با شعار «پلیس مقتدر، امین مردم» 

کار خود را آغاز مى کند. 
سردار مهدى معصوم بیگى اظهار کرد: نیروى مقتدر نه از 
نوع هالیوودى، بلکه از نوع اقتدار مشــروع است به معنى 
اینکه مردم نیروى انتظامى را باور داشته و نیروى انتظامى 
از مال و جان خود براى ایجاد امنیــت مردم مى گذرند و 
سازمانى حرفه اى و تخصصى بوده که اقتدارآور است. وى 
با تشریح روزشمار هفته نیروى انتظامى، به برنامه هاى این 

هفته اشاره کرد.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان در بیان عملکرد شش 
ماهه اول ســال جارى گفت: انصافًا نیروى انتظامى در 
سطح استان اصفهان در شش ماهه اول سال جارى تالش 
مجدانه اى را در همه بخش ها و ســطوح نیروى انتظامى 

براى ایجاد امنیت خوب داشته است.
سردار معصوم بیگى افزود: در شش ماهه اول سال جارى 
2134 پرونده در حوزه مبارزه با قاچاق کاال و ارز در نیروى 
انتظامى استان تشکیل شــد که پرونده هاى باالى 500 
میلیون تومان بیش از 60 درصد رشد داشته است و در این 
راستا 2200 قاچاقچى کاال و ارز دستگیر شدند که ارزش 
ریالى آن در این حوزه معادل 67 میلیارد تومان است و 50 

انبار کاال در سطح استان شناسایى و کشف شد. 
وى از مردم خواست تا اگر اطالعاتى درخصوص احتکار 
کاال و ارز دارند در این امر مشــارکت و نیروى انتظامى را 

مطلع سازند.
سردار معصوم بیگى گفت: در شــش ماه اول سال جارى 
بیش از 9500 سارق دستگیر شــدند و با 85 باند سرقت 
برخورد صورت گرفت و هشــت طرح سراسرى مبارزه با 
سرقت اجرا شــد و تمرکز نیز بر خریداران و فروشندگان 
اموال دســت دوم که کاالى مسروقه داشــتند بود، این 
در حالى است که در شــش ماه اول سال جارى حدود 70 
میلیارد تومان اموال مردم از ســارقین بازپس گیرى و به 

آنان بازگردانده شد.
وى از تمرکز آموزش در حوزه پلیس راهور به مردم براى 
فرهنگســازى بیشــتر خبر داد و افزود: آموزش راکبین 
موتورسیکلت اداره پست و اســنپ، آموزش به مردم در 
میادین مختلف شهر و... از اقدامات مؤثر و مفیدى بود که 

مى تواند به ارتقاى فرهنگ ترافیکى در کنار اعمال قانون 
کمک کند.

فرمانده انتظامى استان اصفهان اظهار کرد: نیروى انتظامى 
استان اصفهان، طرح «خیابان سبز» را به تدریج در مناطق 
15گانه شــهردارى اصفهان و در هر منطقه یک خیابان 
اجرایى مى کند و در اولین گام، اولویت ما اجراى این طرح 
خیابان سبز در خیابان شمس آبادى است که در این خیابان 
ایستگاه و محور عبور پیاده مشخص و با دوربین نیز کنترل 
شده و در حقیقت همه نظارت ها مکانیزه است و این اقدام 

از سه ماهه چهارم سال آغاز مى شود. 
سردار معصوم بیگى همچنین از اجراى طرح «سیم فا» 
(سامانه مدیریت فناورى) در اســتان خبر داد و گفت: با 
اجراى این طرح، خودروهایى که فاقد معاینه فنى باشند 
مشخص شده و به طور اتوماتیک در هر بار تردد جریمه 
مى شــوند و تا دو هفته آینده در رینگ یک اصفهان به 

اجرا درمى آید.
وى ادامــه داد: در شــش ماهه اول ســال جــارى و با 
فعالیت هاى انجام شده، ما شاهد کاهش 7 درصدى فوتى 
تصادفات ناشى از رانندگى در داخل شهر نسبت به مدت 
مشابه بوده ایم ولى میزان جانباختگان تصادفات ناشى از 
موتورسیکلت در سطح استان اصفهان بیش از 50 درصد 
است و ما با میانگین کشــورى که 35 درصد است فاصله 
داریم هرچند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2 تا 

3 درصد کاهش داشتیم.
وى به تشریح فعالیت هاى انجام شــده در حوزه مبارزه 
با مواد مخدر پرداخت و گفت: در شــش ماهه اول سال 
جارى با اولویت نیروى انتظامى بر تمرکز مواد مخدر، 19 
ُتن مواد مخدر کشف شد که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل که 13 تن بود 47 درصد افزایش کشف داشتیم. این 
درحالى است که از 19 تن مواد مخدر کشف شده، 76 درصد 
تریاك و بقیه انواع مواد مخدر بوده است. ضمن اینکه 12 
هزار قاچاقچى، توزیع کننده حمل کننده و معتاد متجاهر 
دستگیر و 81 باند مواد مخدر متالشى شدند و 2/6 درصد 

دستگیرشدگان نیز زن هستند.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با تأکیــد بر افزایش 
اطالعــات مردم در حــوزه فناورى در فضــاى مجازى 
گفت: در شش ماهه اول سال جارى، بیشتر از 110 درصد 
افزایش جرم در فضــاى مجازى در اســتان اصفهان را 
شــاهد بودیم که به ترتیب پنج جرم برداشــت اینترنتى 
غیرمجاز از حساب هاى بانکى مردم با 300 درصد افزایش، 
کالهبردارى رایانه اى، مزاحمت اینترنتى، هتک حیثیت و 
نشر اکاذیب و انتشار فیلم خصوصى و خانوادگى در فضاى 

مجازى از فراوانى برخوردارند.
وى درخصوص استفاده مشروبات الکلى که در چند روز 
اخیر در دیگر استان ها منجر به فوت شده است هم گفت: 
تاکنون هیچ گزارشى به نیروى انتظامى و یا بیمارستان ها 

مبنى بر مصرف مشروبات الکلى نداشتیم.
فرمانده انتظامى استان اصفهان هشدار داد: نیروى انتظامى 
با کسانى که ناامنى در محورهاى مراسالتى استان ایجاد 
کنند و اجازه ندهند خودروهاى حامل مایحتاج ضرورى 
مردم همچون غذا و دارو، محموله خود را به مقصد برسانند 

با قدرت و شدت برخورد کرده و مى کند.
سردار معصوم بیگى ادامه داد: در این مدت با استقرار نیروها 
به صورت آشــکار و پنهان با مخلین نظم در این راســتا 
برخورد شــده و بیش از 50 نفر در محورهاى مراسالتى 

استان دستگیر شدند. 

مسئول هنرهاى نمایشى اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اســالمى اســتان اصفهان گفت: از ابتداى امسال 
تاکنون بیــش از 200 نمایش در ســالن هاى تئاتر 

استان به روى صحنه رفت.
حمید شهرانى افزود: این آمار ســال گذشته نیز در 
همین مدت نزدیک بــه همین تعداد بــود ولى در 

مجموع سال گذشــته 411 نمایش در اصفهان به 
روى صحنه رفت.

وى اظهــار کــرد: در حــال حاضر فاصلــه بین 
نمایش هاى اجرا شــده در اســتان از نظر تکنیک 
کمتر شده است و هنرمندان در این زمینه فعال تر از 

گذشته هستند.

معاون پژوهــش دفتر تبلیغات اســالمى اصفهان 
از برگــزارى بیش از صد کرســى آزاداندیشــى و 
نظریه پردازى در حوزه هاى علمیه اصفهان خبر داد و 
گفت: از این تعداد، در سال هاى اخیر تقریبًا هر سال 

بیش از 20 کرسى آزاداندیشى محقق شده است.
حجت االسالم عبدالرسول احمدیان افزود: با توجه 

به فرمایشات رهبر معظم انقالب و همچنین محیط 
نقادى که در حوزه هاى علمیه وجود دارد و همچنین 
ظرفیت بــاالى حوزه هاى علمیه اســتان اصفهان 
نسبت به دیگر استان ها، باید در برگزارى کرسى ها 
کوشــش بیشــترى صورت گیرد و در فضاى آزاد 
تضــارب آراء، طالب و فضال به بیــان نظرات خود 
بپردازند تا با تولید علــم و دورى از هر گونه تعصب، 

موجبات تعالى حوزه علمیه را فراهم سازیم.
وى ادامه داد: کرسى ها به دو صورت طلبه محور و 
استادمحور و در دو ســطح آزاداندیشى، ترویجى و 
علمى برگزار مى شــود و امید داریم در آینده، زمینه 
برگزارى کرســى هاى نظریه پــردازى نیز در حوزه 

علمیه اصفهان فراهم شود.

مدیرعامل ســازمان ســاماندهى مشــاغل شهرى و 
فرآورده هاى کشاورزى شــهردارى اصفهان گفت: با 
مشارکت بخش خصوصى، اقدام به راه اندازى واحد تهیه 
و بسته بندى میوه خشک مطابق با آخرین استانداردهاى 

روز دنیا در میدان مرکزى کرده ایم.
محمد مجیرى از راه اندازى سردخانه، سورتینگ و بسته 
بندى صنایع جانبى میوه در این میدان خبر داد و افزود: 
با احداث این سردخانه، حجم ضایعات میوه ها به میزان 

زیادى کاهش پیدا مى کند.
وى ادامه داد: این سازمان در نظر دارد در مجاورت میدان 
مرکزى، مکانى را براى استقرار صنایع تبدیلى از قبیل 
سورتینگ میوه، بسته بندى، تهیه کنستانتره ها، سردخانه 
و به طور کلى استفاده از روش هاى علمى براى توزیع و 

همچنین پایانه صادرات میوه و تره بار فراهم کند.
مجیرى با اشاره به درصد تقریبًا باالى ضایعات هنگام 
حمل و نقل در میــدان مرکزى میوه و تــره بار گفت: 
متأسفانه با توجه به ضایعات میوه و تره بار که به دلیل 
بسته بندى نامناسب ایجاد مى شــود، باید برنامه ریزى 
مناسب به منظور به حداقل رساندن این ضایعات صورت 
گیرد. وى گفت: ایجاد مجموعه هاى ســورت و بسته 
بندى میوه و تره بار در میدان هاى عرضه کننده میوه، از 
مصوبات هیئت  دولت است که نقش مهمى در کاهش 

هدررفت میوه و صیفى جات دارد.

صادرات فرآورده هاى لبنى از اســتان اصفهان به خارج 
از کشــور بیش از 27میلیون و 69هــزار دالر ارزآورى 

داشته است.
مدیر توسعه بازرگانى ســازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان گفت: در نیمه نخست امسال، بیش از 11هزار 
تن فرآورده لبنى شامل ماست، پنیر، خامه، شیر و کره از 
این استان به کشــورهاى عراق، افغانستان، پاکستان، 

آذربایجان، بحرین، روسیه و کویت صادر شده است. 
فرهاد حاجى مرادى افزود: این میزان صادرات در مقایسه 
با پارسال، از لحاظ ارزش بیش از 9درصد افزایش داشته 
اســت. وى با بیان اینکه این استان از قطب هاى تولید 
فرآورده هاى لبنى در کشور است، گفت: بیش از 57واحد 
تولیدى فرآورده هاى لبنى از سازمان جهاد کشاورزى 

این استان مجوز فعالیت دریافت کردند. 

از ابتداى امسال،200نمایش روى صحنه رفت

برگزارى 100 کرسى آزاداندیشى در 
حوزه هاى علمیه اصفهان

راه اندازى واحد تهیه و بسته بندى میوه خشک
 در اصفهان

صادرات 11هزار ُتن فرآورده لبنى اصفهان
 به 7 کشور

استاندار اصفهان با بیان اینکه از ابتداى امسال تاکنون 30 
هزار شغل ایجاد شده است، گفت: در حال حاضر در جهت 
تثبیت 20 هزار شغل اقدام مى کنیم و با مکاتبه با بانک ها، 
در صورت لزوم میزان وام براى حفظ اشــتغال و نقدینگى 

واحدهاى تولیدى بزرگ را نیز افزایش خواهیم داد.
محسن مهرعلیزاده با اشاره به کمبود آب و خشکسالى در 
سال هاى اخیر، به تشــریح پروژه هاى آبى استان پرداخت 
و بیان کرد: پروژه سد تونل ســوم کوهرنگ تا اردیبهشت 
امسال 22 درصد پیشرفت فیزیکى داشت و با توجه به اینکه 
منابع داخلى آن تأمین شده، عملیات اجرایى از سر گرفته 

شده و امید داریم تا پایان سال آینده به بهره بردارى برسد.
وى به پروژه سامانه دوم آبرسانى به اصفهان بزرگ اشاره 
کرد و اذعان کرد: این پروژه در مجموع هزار و 500 میلیارد 
اعتبار نیاز دارد که بیشتر منابع مالى آن تأمین شده و توسط 

بخش خصوصى در حال انجام است.
استاندار اصفهان با اشاره به لزوم توزیع عادالنه آب در مناطق 
مختلف، عنوان کرد: پس از رهاســازى آب سد زاینده رود 
براى توزیع حقابه ها ممکن است برداشت هاى غیرقانونى در 

باالدست انجام شود که براى کنترل حقابه ها و جلوگیرى از 
برداشت هاى غیرقانونى در باالدست زاینده رود، طرحى در 
دست اقدام اســت که در زمان خشکسالى، از سدهاى چم 
آسمان تا نکوآباد به طول 42 کیلومتر لوله گذارى خواهد شد 
و حقابه هاى هر منطقه، از این طریق در اختیار کشاورزان 

قرار مى گیرد.
■■■

استاندار اصفهان با بیان اینکه طرح دیگر، جمع آورى پساب 

است، افزود: در این طرح، آب پساب هاى حاصل از تصفیه 
فاضالب شهرها که با پیشرفته ترین تجهیزات خریدارى 
شده از کشور آلمان، تولید مى شود در حد آب گوارا، در اختیار 

بخش کشاورزى، صنعت و فضاى سبز قرار مى گیرد.
■■■

وى در ادامه به آمار ارائه شده از سوى مرکز پژوهش هاى 
مجلس درباره کاهش نرخ بیکارى استان و تثبیت و افزایش 
اشتغال اشاره و تصریح کرد: در سال گذشته قدم هاى بسیار 
خوبى براى کاهش نرخ بیکارى در اســتان برداشته شد و 
طرح هاى اشتغالزایى که در سال گذشــته در برنامه هاى 
دولت قرار گرفته بود، با جدیت در دستور کار قرار گرفت، در 
اردیبهشت ماه سال جارى نرخ بیکارى استان که 2 درصد 

بیش از حد متوسط کشور بود، جبران شد.
مهرعلیزاده با بیان اینکه از ابتداى امسال تاکنون 30 هزار 
شغل ایجاد شــده اســت، افزود: در حال حاضر در جهت 
تثبیت 20 هزار شغل اقدام مى کنیم و با مکاتبه با بانک ها، 
در صورت لزوم میزان وام براى حفظ اشــتغال و نقدینگى 

واحدهاى تولیدى بزرگ را نیز افزایش خواهیم داد.

استاندار اصفهان:
20 هزار شغل در استان اصفهان تثبیت مى شود

 میزان وام براى حفظ اشتغال و نقدینگى واحدهاى تولیدى بزرگ را  افزایش خواهیم داد

آمار پلیس اصفهان طى 6 ماه اول سال جارى نشان مى دهد

افزایش 110 درصدى جرم در فضاى مجازى

فرماندار اصفهان گفــت: وجود میکــروب در آب برخى از 
روستاهاى اصفهان مشاهده شده است.

احمد رضوانى نایینى ظهر ســه شــنبه در ششمین جلسه 

کارگروه تخصصى ســالمت و امنیت غذایى شهرســتان 
اصفهان اظهار کرد: در برخى از روستاها و شهرهاى شهرستان 
اصفهان با مشــکل عدم کیفیت مناســب آب مواجه ایم. 
وى بیان کرد: در برخى روســتاها با مشکل وجود میکروب 
در آب مواجه بودیم که ســعى در رفع آن داریــم. فرماندار 
اصفهان با اشاره به اینکه استفاده از پساب براى کشت یک 

معضل اساسى است که با آن روبه رو هستیم، افزود: مردم از 
زیان هاى استفاده از پساب آگاهى ندارند و متأسفانه شاهدیم 
در بعضى از مناطق از پساب براى کشت استفاده مى شود. وى 
اضافه کرد: با همت مسئوالن در مراکز بهداشت این موضوع 
پیگیرى شــده و با همکارى مقامات قضائى تا حد امکان از 

ادامه این روند جلوگیرى شده است.

وجود میکروب در آب برخى 
از روستاهاى اصفهان

شهردار نوش آباد از پیشنهاد خواهرخواندگى نوش آباد 
و شهر «اوپلیس تسیخه» در کشور گرجستان خبرداد.

محمود اشرفى گفت: پیشــنهاد خواهرخواندگى نوش 
آباد و شهرى در گرجستان  توســط کارشناسان ستاد 
بازآفرینى بافت فرسوده استان اصفهان، به عنوان یک 
فرصت مناســب براى جذب افزایش گردشگر به شهر 
نوش آباد و رشد و شکوفایى اقتصاد گردشگرى این شهر 
با توجه به ظرفیت عظیم شهر زیرزمینى مطرح و در حال 
بررسى و پیگیرى است. وى، وجه اشتراك این دو شهر 

و دلیل انتخاب خواهر خواندگى را وجود شهرزیرزمینى 
به عنوان پناهگاه در شهر نوش آباد و همین زیرساخت 
در شهر اوپلیس تسیخه گرجســتان به شکل مرتفع و 
برج هاى پناهگاهى برشمرد و گفت: در شهر زیرزمینى 
نوش آباد پناه گرفتن و دفاع در برابر دشمن زیر زمین بوده 
و در شهر اوپلیس تسیخه در اتاقک هاى باالى برج هاى 
پناهگاهى بوده، به این شکل که تا دشمن از دیواره برج به 
طرف باال حرکت مى کرده است از باالى برج به او حمله 

کرده و دفع مى شده است.

پیشنهاد خواهرخواندگى نوش آباد 
و «اوپلیس تسیخه» 

ساسان اکبرزاده
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نهم مهر ماه زادروز احمد آقالو بود؛ آقالو از جمله 
بازیگران تئاتر بود که پس از پیروزى انقالب و 
در ســایه ورود تئاترى ها به سینما و تلویزیون 
توانســت هنر بازیگرى خود را نشان دهد و در 
شمارى از آثار ماندگار ســینما و تلویزیون و از 
جمله «تمام وسوســه هاى زمین»، «پاتال و 
آرزوهاى کوچک»، «سلطان و شبان» و «یک 

مشت پر عقاب» ایفاى نقش کند.
بهــزاد فراهانى از جمله رفقــاى نزدیک آقالو 
زادروز این بازیگر فقید را بهانه اى کرده براى 

ذکر خاطراتى از او در روزنامه «اعتماد». 
فراهانى با اشاره به خاطره اى از آخرین روزهاى 
حیات آقالو گفت: یکی از خاطراتی که درسال ها 
رفاقت با احمد آقالو دارم، بــه زمان بیماري او 
بازمی گردد. من و همســرم او را خدمت دکتر 
بسکی که یکی از بنیانگذاران خام گیاهخواري 
در ایران اســت، بردیم تا بــه آقالو کمک کند. 
بسکی شروع به صحبت کرد و در حین سخن 
گفتن زردچوبه پودر نشده را بو می کرد و مانند 
آبنبات و قند می خــورد. بعد از خــوردن چند 
زردچوبه بسکی یک لیمو   شــیرین را با پوست 
در دهان می گذاشــت و آن را به همین شکل 
می خورد و در همین حین هم با آقالو شــوخی 
می کرد. پس از مدتی بسکی به احمدآقالو گفت 
می دانی براي رفع بیماري چه باید کنی؟ آقالو 
هم پاسخ داد که نه و منتظر  است در این زمینه 
راهنمایی شود. بسکی گفت باید همین کاري 
که در ابتــداي صحبت انجــام داده ام را انجام 
دهی، یعنی زردچوبه خام و لیمو با پوســت را 
مصرف کنی. آقالو جواب داد که رنجی که از این 
مریضی می کشــم به این دستورالعمل ترجیح 
می دهم. هیچ وقت یادم نمی رود که با این پاسخ 
بسکی شروع به خندیدن کرد و ما هم از نزد او 
برگشتیم. احمد آقالو هیچگاه به این توصیه ها 

عمل نکرد. 

«آلن دلون» نوامبر امســال 84 ساله مى شــود. ستاره 
فرانسوى بزرگى که بخش پررنگى از خاطرات سینمایى 
عشاق سینما را شکل داده و نیازى به تعریف و تمجید ندارد. 
دلون چندى پیش علناً اعالم بازنشستگى کرد و گفت پایان 
دوره فعالیت حرفه اى اش در سینما فرارسیده است. متنى 
که در ادامه مى خوانید، بخشى از گفتگوى جذاب رسانه 

فرانسوى «پارى مچ» با این ستاره دوست داشتنى ا ست.
همه آلن دلون را مى شناسند یا حداقل 
تصور مى کنند که مى شناسند. اما آیا 
تصویر شما با خوِد واقعِى شما ارتباط 

دارد؟
بله کامًال. تصویر من همان چیزى  اســت که هســتم و 
همیشه به آن چیزى که هســتم، وفادار بوده است. من 
هرگز سعى نکردم تصویرم را تغییر دهم یا تبدیل به چیز 
دیگرى شــوم. من با خودم هماهنگم و همیشــه خودم 
هستم. هیچ وقت نقش شخصیت دیگرى را بازى نکرده ام 
و همیشه همان آدم بوده ام. به هیچ وجه تظاهر نمى کنم و 
همیشه آن چیزى را مى گویم که باید بگویم حتى اگر مورد 
پسند مردم قرار نگیرد. هرگز تصور نمى کردم که چنین 
سرنوشتى داشته باشم و بخواهم در آینده چنین آدمى شوم. 

من از جنگ برگشته بودم و سینما به سراغم آمد.
آیا فکر مى کنید بــه زیبایى اى که در 
طول زندگى مشخصه شــما بوده، 
مدیون هســتید؟ چه زمانى متوجه 
شدید که از این قدرت برخوردارید؟

زیبایى همراِه همیشــگى من بوده اســت. وقتى به من 
پیشنهاد کار در سینما شد، پرسیدم: «چرا من؟» و در پاسخ، 
از زیبایى همیشگى ام به من گفتند. وقتى کوچک بودم، 

مردم در خیابان مادرم را متوقف مى کردند براى اینکه به او 
بگویند: «پسربچه تان چه زیباست!» اما مادرم نمى توانست 
تحمل کند که مردم نوازشم کنند. بنابراین وقتى مرا براى 
گردش به پارك مى برد، این یادداشــت کوچک را روى 
کالسکه تاشوى من مى چسباند: «نگاهم کنید اما نوازش 
نه!» ولى اگر متوجه شده بودم که زیبایى قدرتى در حد و 
اندازه اسلحه دارد، زندگى ام را با قصابى شروع نمى کردم. 
وقتى از ارتش برگشتم، چندین زن جوان کار مى کردند و 
خرجم را مى دادند. دیوانه ام بودند چون به نظرشــان زیبا 

و خوش تیپ مى آمدم. درواقع آنها بودند که شــانس 
حضور و فعالیت در سینما را برایم فراهم آوردند. اگر 

بازیگر نمى شدم، مطمئناً امروز مرده بودم.
آیا سینما از زندگى انتقام مى گیرد؟

نه، سینما سرنوشت من بود. باید کماکان از مادرم تشکر 
کنم. چون به لطِف زیبایى ام بود که صاحب همه چیز شدم. 
پس مى گویم: «ممنون مادرم». من تصویر مادرم هستم. 
او فوق العاده بود و حداقل به همین دلیل مدیون او هستم.

زندگیتــان  از  دوران  کــدام  در 
خوشحال تر بودید؟

قطعًا بین 20 و 28 ســالگى. بدون بر جاى ماندن هیچ 
صدمه و آسیبى از جنگ برگشته بودم و این بیشتر به یک 
اتفاق معجزه آسا شباهت داشت. ارتش شخصیت من را 
براى همیشه شکل داد. همان وقت بود که آموختم نظم و 
انضباط را دوست بدارم و به اساتید احترام بگذارم و همان 

وقت بود که سینما مرا در آغوش گرفت.
آیا ترس و وحشت داشتید از اینکه 

این موفقیت روزى پایان یابد؟
نه، من هرگز با این اضطراب زندگى نکرده ام. هیچ وقت 

رؤیاى این حرفه را نمى دیدم و بازیگرى خودش به سراغ 
من آمد. پس اگر موفقیتم پایان مى یافت، مشــکل من 
نبود. من براى آلن دلون بودن ساخته نشده بودم. باید از 
مدت ها پیش مى مردم. این همان چیزى  است که آن را 
سرنوشت مى نامند. چیزى به نام شانس اصًال وجود ندارد 

و نام واقعى اش سرنوشت است.
شــما با بزرگ تریــن کارگردان ها 
همکارى کرده اید. بیشــتر دوست 
داشتید در آثار چه فیلمسازى بازى 

کنید؟
شاید در فیلمى از «لوك 
بســون». اما او فکر 

مى کند که من کنترل ناپذیر 
هستم. در حالى که هیچ وقت در کارگردانِى 

فیلمى دخالت نکــردم. وقتى براى «ویســکونتى»، 
«کلمان» یا «ملویل» بازى مى کردم، بهشان مى گفتم: 
«هدایتم کنید و به من بگویید چــه مى خواهید. من در 
اختیار شما هستم.» من همچون نوازنده اى بودم که به 
رهبر ارکستر نیاز داشت. بازى کردن براى این فیلمسازان 

شگفت انگیز بود.
وقتى جوان بودید، دوره هاى ناامنى 

را تجربه کردید و پس از آن بود که 
پول از راه رســید. ارتباط تان با پول 

چطور بود؟
من عاشق هنر شدم و پول به من اجازه خرید آثار هنرى 
را داد. ابتدا تصاویرى را در لندن خریدارى  کردم. شیفته 
نقاشى هاى قرن نوزدهم و شانزدهم و هفدهم میالدى 
بودم. اما چندان هم تنها نبودم و چندین نفر بودیم که روى 
آثار هنرى سرمایه گذارى مى کردیم. سپس تابلوهایى را 
خریدم و بعد در مدرسه هنرمندان پاریس سرمایه گذارى 
کردم. پــس از آن مجذوب برنزهاى «بوگاتى» شــدم 
و کمک کردم تا این هنرمند شــناخته شــود. زیباترین 
کلکســیون بوگاتى در دنیا از آِن من بود و بخشى از آن 
را مدتى پیش فروختم اما این عشق به هنر همیشه در 

وجودم هست و آثار زیادى برایم باقى مانده است. 
یک گالرى زیرزمینــى دارم، اغلب به 

آنجا مى روم، به آثار نگاه مى کنم و به آرامش مى رسم. 
از تماشایشان سیر و خسته نمى شوم. پول،  این فرصت 
را برایم فراهم آورد و معتقدم کــه به عنوان یک خریدار 
و کلکســیونِر بزرِگ آثاِر هنرى، شهرتى دوباره به دست 

آورده ام.

گفتگو با اسطوره بازیگرى پس از بازنشستگى 
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رؤیاى این حرفه را نمى دیدم و بازیگرى خودش به سراغ
من آمد. پس اگر موفقیتم پایان مى یافت، مشــکل من
نبود. من براى آلن دلون بودن ساخته نشده بودم. باید از
اینهمان چیزى  است که آن را مدت ها پیش مى مردم.
سرنوشت مى نامند. چیزى به نام شانس اصًال وجود ندارد

نام واقعى اش سرنوشت است. و
شــما با بزرگ تریــنکارگردان ها
همکارى کرده اید. بیشــتر دوست
داشتید در آثار چه فیلمسازى بازى

کنید؟
شاید در فیلمى از «لوك
فکر بســون». اما او

مى کند که من کنترل ناپذیر 
هستم. در حالى که هیچ وقت در کارگردانِى 

وقتى براى «ویســکونتى»، فیلمى دخالت نکــردم.
«کلمان» یا «ملویل» بازى مى کردم، بهشان مى گفتم:
«هدایتم کنید و به من بگویید چــه مى خواهید. من در
اختیار شما هستم.» من همچون نوازنده اى بودم که به
رهبر ارکستر نیاز داشت. بازىکردن براى این فیلمسازان

شگفت انگیز بود.
وقتى جوان بودید، دوره هاى ناامنى

را تجربه کردید و پس از آن بود که 
پول از راه رســید. ارتباط تان با پول 

چطور بود؟
من عاشق هنر شدم و پول به من اجازه خرید آثار هنرى 
را داد. ابتدا تصاویرىرا در لندن خریدارى  کردم. شیفته 
نقاشى هاى قرن نوزدهم و شانزدهم و هفدهم میالدى 
بودم. اما چندان هم تنها نبودم و چندین نفر بودیم که روى 
آثار هنرى سرمایه گذارى مى کردیم. سپس تابلوهایى را 
خریدم و بعد در مدرسه هنرمندان پاریس سرمایه گذارى 
کردم. پــس از آن مجذوب برنزهاى «بوگاتى» شــدم 
و کمک کردم تا این هنرمند شــناخته شــود. زیباترین 
کلکســیون بوگاتى در دنیا از آِن من بود و بخشى از آن 
را مدتى پیش فروختم اما این عشق به هنر همیشه در 

وجودم هست و آثار زیادى برایم باقى مانده است. 
یک گالرى زیرزمینــى دارم، اغلب به 

آنجا مى روم، به آثار نگاه مى کنم و به آرامش مى رسم. 
از تماشایشان سیر و خسته نمى شوم. پول،  این فرصت 
را برایم فراهم آورد و معتقدم کــه به عنوان یک خریدار 
آثاِر هنرى، شهرتى دوباره به دست  و کلکســیونِر بزرِگ

آورده ام.

به لطف زیبایى ام صاحب همه  چیز شدم

نسخه عجیب 
یک پزشک 

براى احمد آقالو!

سریال «آسمان هواى باران دارد» یک ملودرام اجتماعى و خانوادگى است که براى 
پخش در آذر ماه از شبکه یک سیما آماده شده است.

فصل جدید این سریال هیچ ارتباط داستانى با فصل گذشته ندارد، حتى بازیگرها هم با فصل 
قبل یکى نیست و همگى تغییر کرده اند. کاراکترهاى اصلى  سریال ربطى به آن مدرسه و هنرستان 

که در فصل یک حضور داشتند ندارند و همگى خارج از مدرسه هستند.
یکى از شخصیت هاى «آســمان هواى باران دارد» مدیر مدرســه است که فریبا 

کوثرى نقش آن را بازى مى کند و بخشى از قصه به زندگى کارى و شخصى او 
مربوط مى شود.

«آســمان هواى باران دارد» داســتان خانواده اى است که براى ادامه 
تحصیل دختر بزرگشــان در مقطع دکترا راهى تهران مى شوند اما 

خواســته یا ناخواسته درگیر موضوعاتى مى شــوند که دستمایه 
قصه هاى این سریال است.

مرجانه گلچین، فریبا کوثرى، بابک کریمى، فریبا جدیکار، 
بهرنگ علــوى، على عمرانــى و تیمــا پوررحمانى از 

بازیگران سریال هستند.
ســریال «آســمان هــواى بــاران دارد»، بــه 
تهیه کنندگى امیر پوررحمانى، کارى از گروه 
فیلم و سریال شــبکه یک سیماست که در 
30 قسمت 40 دقیقه اى همچنان در حال 
تولید است اما قسمت هاى ابتدایى 

آن از آذر ماه پخش خواهد 
شد.

بازگشت فریبا کوثرى  به 
تلویزیون با یک سریال جدید

على انصاریان وارد دنیاى طنز شــده و ماجــراى «مونیکا بلوچى»، 
هنرپیشه ایتالیایى و تبریک تولد او توسط جواد کاظمیان، وینگر راست 

پرسپولیس و تیم ملى را وارد این دنیا کرده است.
 انصاریان در جدیدترین پســت اینســتاگرامى اش از شرط و شروط 
ازدواج جواد کاظمیان با مونیکا بلوچى نوشــته اســت! همبازى او در 
پرسپولیس با انتشار متنى این اتفاق را دستمایه شوخى خود قرارداد و 
نوشت: «سالم... به به همه دعوتیم عروسى. لباس خوب و نو بپوشید 
که مى خوایم بترکونیم. در ضمن با جــواد و مونیکا جون حرف زدیم، 
ما بیشتر از 5 تا ســکه مهر نمى کنیم و دو سال اول هم باید طبقه باال 
خونه ننه جواد زندگى کنند... فقط االن یکم مشــکل زبان داره جواد 
که قرار شد پانتومیم بازى کنند باهم [شکلک خنده]. بهش هم گفتم 
خواست، خواست؛ نخواستم یکى دیگه این همه دختر[شکلک خنده]. 
جواد بهترین و ماه ترین و خوش قلب ترین پسر دنیاست از خداش باشه 
مونیکا جون. مونیکا کاظمیان مبارکه مهمان ویژه عروسى: بند عمو 

حسن.» [شکلک خنده]
این اتفاق در حالى افتاده اســت که از زمانى که این خبر ســوژه شده 
واکنش مردم هم به ایــن اتفاق جالب بوده اســت. بعضى از کامنت 
هاى مردم درباره این خبر را بخوانیــد: «فکر کردى خارجى ها از این 
شــوخى هاى لوس خوششــون میاد؟مونیکا بلوچى از طریق منشن 

شدنش فهمیده یه نفر تولدشو تبریک گفته و تشکر کرده، کامنت على 
انصاریان هم که کامًال مشــخصه طنزه یعنى واقعًا متوجه نشدین؟»، 
«سلبریتى هامون هم رســمًا به فقر فرهنگى رسیدن»، «دمش گرم 
کلى خندیدم تو این روزهاى ناخوش»، «حداقل انگلیسى خواستگارى 

مى کردى».
روز دوشــنبه کامنت عجیب جواد کاظمیان، در پســت اینستاگرامى 
مونیکا بلوچى واکنش هاى جالبى در فضاى مجازى داشــت. کامنت 
جواد کاظمیان حاوى یک شعر عاشقانه است! او نوشته: « چه بگویم 
نگفته هم پیداســت/ غم این دل مگر یکى دوتاست/ به همم ریخته 
است گیســویى/ به همم ریخته است مدتهاســت». البته این اظهار 
عالقه خالصانه کاظمیان در عین ناباورى از ســوى بازیگر مشــهور 
ایتالیایى دنیاى سینما بى پاســخ نماند و بلوچى از وى تشکر کرد. در 
همین حال انصاریان کامنتى زیر پست مونیکا بلوچى منتشر کرد و از 
عالقه کاظمیان به این بازیگر نوشته و رسمًا بلوچى را براى کاظمیان 
خواستگارى کرد. «  دوست من جواد کاظمیان تورو دوس داره، جواد 
تولد ننه و باباشــو نمى دونه ولى تولد تورو مى دونه، کى بیایم خدمت 
[شکلک خنده] خانواده دست بوسى و غالم شما بشه جواد ما [شکلک 

خنده و قلب] » 
بعد از انتشار خبر پیام تبریک کاظمیان براى تولد بلوچى و پاسخ او به 
این پست، تعداد زیادى از کامنت هاى پســت هاى آخر این دو چهره 

به این موضوع اختصاص یافت. همانطور که انتظار مى رفت، بیشــتر 
کامنت ها در اینســتاگرام کاظمیان مربوط به مسخره کردن انتخاب 
او بود و بیشتر کامنت ها در پست آخر بلوچى، خواستگارى از او براى 
کاظمیان و درخواست پاسخ شــفاف او به این ماجرا بود! با این حال و 
عالوه بر کامنت هاى زیادى که روزهاى ابتدایى هفته درباره فروش 
کاال و تبلیغ صفحات شــبکه هاى اجتماعى در اینستاگرام این دو نفر 
دیده شــد،  افراد زیادى هم به این ماجرا واکنشــى طنز نشان دادند 
که در ادامه تعدادى از آنها را خواهید خواند. کامنت هاى پســت آخر 

کاظمیان:
«داداش جواد، خب مونیکا هم جوابــت رو داد. دیگه چى مى خواى؟ 
برو پا پیش بذار دیگه»، «تولد گیسوى به هم ریخته ات مبارك. خوب 
انتخابى داشــتى. آفرین»، «جوادجون فقط سکه مهریه اش نکن که 
بیچاره میشــى»،  «به نظرم االن فقط تبریک تولد گوهر خیراندیش 
توســط "فرانچســکو توتى" این حرکت جواد کاظمیان رو یِر به یِر 
مى کنه»، «جواد این هم ایرانیه ها، راحت برو خواستگاریش. فامیلش 

قبًال بلورچى بوده، حله دیگه داداش.»
و کامنت هاى پست آخر بلوچى: «مونیکا خانم! هرچى الیک تو این 
عکس ها دارى، بخاطر داش على ما دارى ها»،«مونى جان بیا و روى 
این داش جواد ما رو ننداز زمین. بچه خوبیه. خدایى بیاین تحقیق کنین 
محل. من خودم آمار میدم»، «خخخخــخ! مونیکا جوابت چیه؟ بیایم 

خواستگارى؟»، «هى مادربزرگ! جواد رو به نوه اى قبول مى کنى؟»، 
«براى مراسم عروس کشــون میاین ایران یا نه؟ اونجا حال نمیده! 
راننده هاى ما تند رانندگى مى کنن، مردم شــما سکته مى زنن! بازم 

هرطور خانواده عروس صالح مى دونن.»
شاید کاظمیان خودش فکر نمى کرد داستان عشقش به مونیکا بلوچى 
داغ ترین حاشــیه فوتبال در این چند روز شود. البته کاظمیان سابقًا در 
مصاحبه اى با مهرداد میناوند گفته بود: «از 16 سالگى عاشق مونیکا 
بلوچى شدم. تا االن 20 ســاله تقریبًا مونیکا را شــناختم به نظر من 
جذاب ترین زن دنیاســت!» که میناوند آرزو کرد یک ایرونى اش گیر 

کاظمیان بیاد و البته واکنش هایى در پى داشت. 
اولین واکنش از سمت هواداران سینه چاك  این بازیگر هالیوودى بود 
آنها از اینکه کاظمیان خواسته سند عشق بانو مونیکا(!) را به نام خودش 
بزند حسابى شاکى شدند. گروهى هم به پیچ اینستاگرام بلوچى حمله 
کردند و مستقیم و غیر مستقیم از او براى کاظمیان خواستگارى کردند 
و سرى سوم هم براى این بازیکن سابق پرسپولیس آرزوى موفقیت 

کردند.
از همــه جالب تــر دوران بدل بــازى ایرانــى  ها و تب شــباهت به 
سلبریتى هاى خارجى احتمال اینکه بازار انواع بدل هاى مونیکا بلوچى 
حسابى داغ شود هست بلکى به دعاى خیر میناوند یه ایرونى اش گیر 

کاظمیان بیاد.

انصاریان، کاظمیان، مونیکا و باقى قضایا!
محیا حمزه 

2 فیلم «الزانیا» به کارگردانى حســین قناعت و «ماهورا» ســاخته حمید زرگرنژاد از امروز یازدهم مهر در 
سینماهاى کشور اکران مى شوند.

غالمرضا فرجى، سخنگوى کارگروه اکران گفت: فیلم سینمایى «ماهورا» به کارگردانى حمید زرگرنژاد در گروه 
سینمایى استقالل از روز چهارشنبه یازدهم مهرماه(امروز) به جاى فیلم «تنگه ابوقریب» نمایش داده مى شود.

وى افزود: همچنین از این تاریخ فیلم «الزانیا» حسین قناعت به جاى فیلم «یک کیلو و بیست و یک گرم» اکران 
خواهد شد و نمایش فیلم ها در زیرگروه ها همچنان ادامه دارند.

در «ماهورا» ساعد سهیلى، میترا حجار، بهاره کیان افشار، احمد کاورى، کامران تفتى، مهدى صبایى، مونا فرجاد، 
یوسف مرادیان، محسن افشانى، مالک سراج و داریوش ارجمند به ایفاى نقش پرداخته اند.

فیلم سینمایى «ماهورا» روایتگر داستانى واقعى ا ست و در خالصه داستان آن آمده است: «در زندگى تو زنى است 
با چشمانى شکوهمند که لبانش خوشه هاى انگور و لبخندش موسیقى و گل اما هرکس بخواهد به او نزدیک 
شود ناپدید مى شود.» همچنین «الزانیا» یک کمدى پربازیگر است که فیلمبردارى آن در تهران انجام شده 
است.  جواد رضویان، ارژنگ امیرفضلى، بهنوش بختیارى، نفیسه روشن، رضا ناجى، پارسیا شکورى، یوسف 
صیادى، اصغر سمسارزاده، ســاعد هدایتى، رضا رویگرى، عباس محبوب، محمد شیرى و یوسف تیمورى از 

جمله بازیگران این فیلم هستند.

2 بازیگر طنز
 از امروز روي پرده می رون د 
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+ عکس مسلمان با لباس ذوب آهن

دلخورى محسن مسلمان از باشگاه ذوب آهن
نباید حضورم را برمال مى کردید!

به همان اندازه که امید نمازى و سعید آذرى از محسن مسلمان دلخور هستند و مى گویند این بازیکن دل به کار نمى دهد این بازیکن هم متقابًال از باشگاه ذوب آهن گالیه دارد.
حضور محسن مسلمان در کمیته اخالق در حالى اتفاق افتاد که کسى از آن با خبر نبود و کمیته اخالق هم در این باره اعالم رسمى نداشت اما باشگاه ذوب آهن به طور رسمى اعالم 

کرد دلیل غیبت محسن مسلمان در بازى هفته اخیر این تیم به دلیل حضور این بازیکن در کمیته اخالق بوده است.
در روزهاى گذشته تصویر محسن مسلمان در حال قلیان کشیدن در یکى از روزنامه هاى ورزشى منتشر شــد و همین بهانه اى شد که کمیته اخالق دست به دعوت از این 
بازیکن بزند. البته این بازیکن در جلسه کمیته اخالق مدعى شده است این تصویر براى گذشته بوده و او بعد از اولتیماتوم کمیته اخالق مبنى بر اینکه بازیکنان نباید در محل 
عمومى قلیان بکشند دست به این کار نزده است و گویى موفق شــده ادعاى خود را در کمیته اخالق ثابت کند. از این رو رأیى علیه بازیکن ذوب آهن از سوى کمیته اخالق 

صادر نخواهد شد.
اما بعد از سفر محسن مسلمان به تهران، امید نمازى این بازیکن را از لیست 18 نفره تیم براى بازى هفته اخیر خط مى زند و محسن مسلمان به همین دلیل  در تهران 
مى ماند تا استراحت کند و حاال مى گوید در شرایطى که از لیست 18 نفره تیم خط خورده بود باید چه کار مى کرد؟ باید در اردوى تیم حاضر مى شد؟ او همچنین به 

شدت از اینکه ذوب آهنى ها خبر محرمانه حضور او در کمیته اخالق را برمال کردند هم شاکى است.

 

به همان اندازه که امید نمازى و سعید آذرى از محسن مسلمان 
دلخور هستند و مى گویند این بازیکن دل به کار نمى دهد این 

بازیکن هم متقابًال از باشگاه ذوب آهن گالیه دارد.
حضور محسن مسلمان در کمیته اخالق در حالى اتفاق افتاد که 
کسى از آن با خبر نبود و کمیته اخالق هم در این باره اعالم رسمى 
نداشت اما باشگاه ذوب آهن به طور رسمى اعالم کرد دلیل غیبت 
محسن مسلمان در بازى هفته اخیر این تیم به دلیل حضور این 

بازیکن در کمیته اخالق بوده است.

در روزهاى گذشته تصویر محسن مسلمان در حال قلیان کشیدن 
در یکى از روزنامه هاى ورزشى منتشر شد و همین بهانه اى شد 
که کمیته اخالق دســت به دعوت از این بازیکن بزند. البته این 
بازیکن در جلسه کمیته اخالق مدعى شده است این تصویر براى 
گذشــته بوده و او بعد از اولتیماتوم کمیته اخالق مبنى بر اینکه 
بازیکنان نباید در محل عمومى قلیان بکشــند دست به این کار 
نزده است و گویى موفق شده ادعاى خود را در کمیته اخالق ثابت 
کند. از این رو رأیى علیه بازیکن ذوب آهن از سوى کمیته اخالق 

صادر نخواهد شد.
اما بعد از سفر محسن مسلمان به تهران، امید نمازى این بازیکن 
را از لیســت 18 نفره تیم براى بازى هفته اخیــر خط مى زند و 
محسن مسلمان به همین دلیل  در تهران مى ماند تا استراحت 
کند و حاال مى گوید در شــرایطى که از لیست 18 نفره تیم خط 
خورده بود باید چه کار مى کرد؟ باید در اردوى تیم حاضر مى شد؟ 
او همچنین به شدت از اینکه ذوب آهنى ها خبر محرمانه حضور 

او در کمیته اخالق را برمال کردند هم شاکى است. 

نبایــد حضورم را برمال مى کردید!
دلخورى محسن مسلمان از باشگاه ذوب آهن

کشیدن 
 ى شد 
بته این

ر براى 
ر اینکه 
ینکار

ق ثابت 
 اخالق 

صادر نخواهد شد.
اما بعد ازسفرمحسن مسلمانبه تهران، امید نمازى این بازیکن

8را از لیســت 18 نفره تیم براى بازىهفته اخیــر خط مى زند و 
محسن مسلمان به همین دلیل  در تهران مى ماند تا استراحت 
8کند و حاال مى گوید در شــرایطى که از لیست 18 نفره تیم خط 
خورده بود باید چه کار مى کرد؟ باید در اردوىتیمحاضر مىشد؟ 
اوهمچنین به شدت از اینکه ذوب آهنىها خبر محرمانه حضور

او در کمیته اخالق را برمال کردند هم شاکى است. 

ال مى کردید!
 ذوب آهن

نصف جهان   دو تیم سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران 
به علت مدل نتیجه گیرى، استفاده از بازیکنان ستاره و 
مربیان باتجربه اى که دارند، در رده اول مدعیان قهرمانى 

قرار مى گیرند. 
آنها شــباهت ها و تفاوت ها جالبى نیز بــا یکدیگر دارند. 

به عنــوان مثال، هــر دو تیم هیــچ باختى را در هشــت 
هفتــه گذشــته تجربــه نکرده انــد و از ســوى دیگــر،

 هــر کــدام صاحــب چهــار بــرد و چهــار تســاوى هســتند 
و 16 امتیاز دارند.

از جمله تفاوت هاى دو تیم نیز به تعداد گل هاى زده و خورده شــان برمى گردد. سپاهان تا به حال 17 گل زده و 
پرسپولیس فقط هشت گل.

به معناى دیگر، ســپاهان بیش از دو گل در هر بازى زده و بیش از دو برابر پرســپولیس به گل رســیده است. 
در سمت دیگر، سرخپوشــان فقط دو گل خورده اند و این در حالى است که ســپاهانى ها هفت  گل خورده در 

کارنامه شان دارند.

 دیروز ســایت «بانک ورزش» فیلمى منتشــر کرد که 
نشــان مى داد یک جوان به دفتر باشگاه استقالل رفته 
و مدعى شــده سال 95 موقع ســرمربیگرى «زیدان» 
در رئــال مادریــد، کارى کــرده این تیم چهــار بازى 

پى درپى مساوى کند، اخیراً رئال را مقابل همشهرى اش 
بازنده کــرده و باعــث توقــف پرســپولیس مقابل نفت 

مسجدسلیمان شده و حاال اگر استقاللى ها به او روى خوش نشان 
بدهند که هیچ وگرنه کارى مى کند استقالل در پایان نیم فصل اول در 

رده چهاردهم تا شانزدهم جدول باشد.
این شخص که معلوم نیست از کجا پیدایش شده، مدعى اســت راحت مى تواند تیم ها را کنترل کند که نتیجه 
نگیرند. او ادعا داشت قبًال به مدیرعامل پرسپولیس هم پیشنهاد همکارى داده بود اما چون حالش خوب نبود، 

نتوانست براى پرسپولیس کارى انجام بدهد.
 البته در صحبت هاى او تناقض هاى زیادى وجود داشــت و مشــخص بود که نباید زیاد حرف هایش را جدى 

گرفت. 

علیرضا جهانبخش، وینگر ملى پوش کشــورمان در 
پنجره نقل و انتقاالت تابســتان با قراردادى به مبلغ 
17 میلیــون پوند به عنــوان گرانقیمت ترین بازیکن 
تاریخ باشگاه برایتون از آلکمار راهى لیگ جزیره

 شد. 
یک ســایت معتبر در گزارش 13 ترانســفر 
ناموفق فصل را معرفى کرد که نام علیرضا 
جهانبخش در بین این بازیکنان مشاهده 

مى شود.
در این خبر آمده اســت: آقاى گل لیگ 
آردویــزه در حالى از آلکمار بــه برایتون 

منتقل شــده که رکورد نقل وانتقاالت این باشــگاه 
انگلیسى را جابه جا کرد اما در تمام هفت دیدار ابتدایى 
فصل، بــازى را از روى نیمکت آغاز کرده اســت و 

نتوانسته توفیق چندانى کسب کند.
مهاجم ملى پوش کشورمان در فصل گذشته 21 گل و 
12 پاس گل را در کارنامه بازیگرى براى آلکمار ثبت 
کرده اســت. جهانبخش تنها 97 دقیقه براى برایتون 
در دیداهاى برگزار شــده به میدان رفته اســت. نام 
«بن گیبسون» از وســتهام، «یرى مینا» از اورتون و 
«گرین» از چلســى در بین 13 نفره فراموش شــده 

مشاهده مى شود.

مسعود ابراهیم زاده، مدافع چپ تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: 
ما تیم خوبى داریم و نیاز به یک برد داریم تا همه چیز خوب شود.

مسعود ابراهیم زاده در خصوص شــرایط این روزهاى ذوب آهن و 
اینکه آنها در چند بازى اخیر بردى به دست نیاوردند گفت: مشکل 
خاصى در تیم ما وجود ندارد و نیاز به یک برد داریم تا همه چیز خوب 
شود. به هر حال گاهى اوقات ممکن است یک تیم در چند بازى برنده 
نشود ولى مسئله مهم این است که ما با انگیزه زیاد تمرین مى  کنیم 

تا قوى تر از قبل باشیم.
بازى مى کنیــم و در هر وى ادامه داد: ما زیبا فوتبال 

خلــق بازى هم موقعیت هاى  زیــادى 
ى مى کنیم که باید قدر  صت هــا فر
حیف است با این گل را بیشتر بدانیم. 

بازى هاى زیبا نبریم. در همین بازى با صنعت نفت هم فرصت هاى 
خوبى داشتیم و مى توانســتیم با وجود اینکه ده نفره شدیم حریف 
را شکســت دهیم، اما متأسفانه بدشــانس بودیم و اخراج من هم 

تأثیرگذار بود.
مدافع چپ تیم فوتبال ذوب آهن با اشاره به تصمیم داور که منجر به 
اخراجش شد تصریح کرد: در صحنه اول که کارت زرد گرفتم، اصًال 
خطا نکردم و حتى کمک داور هم پرچم نزد  اما نمى دانم چرا داور خطا 
گرفت و اخطار داد. در یک صحنه هــم بازیکن ما اعتراض کرد که 
داور سمت نیمکت ما رفت. من مى خواستم بازى را شروع کنم که با 
بازیکن خودمان یک بحث کوچک داشتم و توپ را به زمین کوبیدم 
که داور مرا اخراج کرد و این واقعًا برایم عجیب بود. اخراج من مقابل 

صنعت  نفت اصًال درست نبود.

نصف جهان  ظاهراً پسر «زالتکو کرانچار»، سرمربى تیم ملى امید به زودى به تهران سفر مى کند و در تمرینات این تیم حاضر خواهد شد.
کرانچار در این باره به خبرنگاران گفته: دوره فوتبال پسرم تمام شده و او حاال به عنوان سفیر و نماینده فیفا به کشورهاى مختلف سفر مى کند. او تا یک ماه دیگر هم در 
سفرى به ایران مى آید و حتى در تمرینات تیم امید هم حاضر خواهد شد. به طور کلى او به ایران عالقه دارد. من و همه اعضاى خانواده ام واقعاً ایران را دوست داریم 

و به این کشور احساس خاصى داریم. 
 البته این حضور بدین معنى نخواهد بود که شاهد حضور  «نیکو کرانچار» در کادر فنى تیم ملى امید باشیم. کادر فنى تیم ملى امید با نظر فدراسیون فوتبال و همچنین 

کمیته ملى المپیک براى حضور در بازى هاى مقدماتى بسته شده است.
به گزارش نصف جهان، دو سال پیش در گفتگویى که با زالتکو کرانچار، سرمربى وقت سپاهان داشتیم به او پیشنهاد دادیم که نیکو را براى بازى به سپاهان 

بیاورد که او پاسخ داد پسرش در اروپا قراردادى دو ساله دارد و فعًال نمى تواند بیاید. حاال نیکو قرار است دیگر بیاید. منتها خیلى دیر و دیگر نه براى بازى!

براساس خبرى که دیروز منتشر شد، داور مسابقه دربى شماره 88 پایتخت که بعد از این مسابقه حواشى 
زیادى را تجربه کرد، حاال در رقابت هاى مرحله یک هشــتم نهایى جام حذفى هم قضاوت خواهد کرد و 

به اصفهان مى آید.
 آنطور که در خبرها آمده بود، فغانى که به عنوان داور دیدارهاى تدارکاتى کره جنوبى در راه جام ملت هاى 
آسیا انتخاب شده و قرار است طى روزهاى آینده به این کشور سفر کند، با نظر کمیته داوران مسابقه میان 
تیم هاى سپاهان اصفهان و نساجى مازندران در مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى را قضاوت خواهد کرد.

این در حالى است که فغانى بعد از بازى دربى به دلیل توهین هایى که به او در فضاى مجازى شد، اعالم 
کرد دیگر حاضر نیست این بازى را سوت بزند و حتى خبرهایى منتشر شده بود که به دلیل فحاشى هاى

 استقاللى ها و پرسپولیسى ها اصًال دوست ندارد قضاوت هیچیک از دیدارهاى استقالل و پرسپولیس را 
انجام دهد و کًال به سمت و سویى رفت که نسبت به قضاوت در لیگ ایران تمایل چندانى ندارد.

با وجود این،  کمیته داوران قبل از سفر فغانى به کره جنوبى به این داور بین المللى قضاوت سپرده و او باید 
نساجى که در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار مى شود، سوت بزند. این در بازى سپاهان و 
مناسب  است که هواداران سپاهان در ورزشگاه نقش جهان فرهنگ باالى خود فرصتى 
خوش آمد و تشویق فغانى، نشان دهند که چقدر با هواداران استقالل و را نشان دهند و با 

لیس  سپو متفاوتند.پر

در واکنش به فحاشى هواداران استقالل و پرسپولیس

سپاهانى ها فغانى را تشویق کنند
مرتضى رمضانى راد

نیکو باالخره مى آید ولى خیلى دیر!

حیف از این بازى هاى زیبا

کورس جالب
 سپاهان و پرسپولیس

استقالل از سوى رمال
 تهدید شد!

سجهانبخش در میان ترانسفرهاى ناموفق  

نصــف جهان   ایــن روزهــا در آمارهــاى برنامه 90 و البته ســایر 
رسانه ها، از مدافع فعلى ســپاهان زیاد تعریف و تمجید مى شود. از 
محمد ایرانپوریان صحبت مى کنیم که در سال هاى گذشته از نظر 
آمارى یکى از بهترین مدافعان راست فوتبال ایران بوده است. او بعد از 
چند سال خوب در تراکتورسازى و ثبت آمارهاى مثبت براى این تیم 
در لیگ هجدهم پیراهن سپاهان را برتن کرد و براى این تیم به میدان 

مى رود و حاال جناح راست این تیم را بیمه کرده است.
ایرانپوریان که همواره به عنوان یک مدافع گلزن و پاســورى خوب 
شناخته شــده، در پایان هفته هشــتم لیگ برتر هم توانسته آمار

 فوق العاده اى در این عرصه ثبت کند.
او تاکنون در بازى هاى لیگ برتر دو گل براى ســپاهان به ثمر 
رسانده و ســه پاس گل براى هم تیمى هایش ارسال کرده که 
این آمــار را در بین مدافعان لیگ برترى هیــچ بازیکنى ندارد و 
مى توان ایرانپوریان را تأثیرگذارترین مدافع لیگ برتر تا اینجاى 

رقابت ها دانست.
بــى تردیــد ایرانپوریــان بــه عنــوان یــک بازیکــن 
ســرعتى و توانمنــد در پســت دفــاع راســت مــى تواند 
در آ ینده نیز کمک زیادى به تیمش انجام دهد و ســپاهان را 

در مسیر ماندن در کورس قهرمانى تا پایان فصل یارى کند.

جناح راست بیمه شد!  اینفانتینو 
ول کن نیست!

نصف جهان   طبق اخبارى که روز دوشنبه در برخى 
رسانه ها منتشر شد و منابعى در وزارت ورزش 
و فدراســیون فوتبال هــم آن را تأیید کردند، 
رئیس فیفا به شدت پیگیر بحث ورود بانوان به 

ورزشگاه هاى ایران است.
دهم اسفند ماه سال گذشــته بود که «جیانى 
اینفانتینو»، رئیس فدراســیون جهانى فوتبال 
با حســن روحانى رئیس جمهور ایران دیدار و 

گفتگو کرد.
در این دیدار اینفانتینو خواســتار حل مشکل 
ورود بانوان به ورزشــگاه هاى ایران شــد که 
رئیس جمهور این قول را داد تا مشکل به زودى 
حل شــود و در این زمینه توضیحاتى در مورد 
ساختار ها و مشکالت به رئیس فیفا ارائه شد. 
در این نشست وزیر ورزش و جوانان و همچنین 
مهدى تاج،  رئیس فدراسیون فوتبال هم حضور 

داشتند.
با گذشت هشت ماه از سفر رئیس فدراسیون 
فوتبال بــه تهران وى دو نامه بــراى پیگیرى 
ورود بانوان و حل مشــکالت زیر ساخت ها به 
فدراسیون فوتبال نوشت و سومین نامه هم چند 
روز پیش مجدداً به فدراســیون فوتبال ارسال 
شد. اینفانتینو در نامه خود نوشته که تکلیف ورود 
بانوان به ورزشگاه ها چه شد و خواستار ارسال 
پاسخ از سوى فدراســیون فوتبال ایران شده 
است. وى چندى پیش در نامه اى به فدراسیون 
فوتبال هم اعالم کرد که اگر مشکل حق پخش 
تلویزیونى حل نشود دیگر به ایران سفر نخواهد 

کرد.
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0606آگهىآگهى 3331 سال پانزدهمچهارشنبه  11 مهر  ماه   1397

آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 139721702210015394- 97/6/22 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان 
و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد
1- راى شماره 139560302024004410 مورخ 1395/03/13 هیات اول آقاى عباس 
کاظمى به شناسنامه شماره 523 کدملى 1283521210 صادره از اصفهان فرزند علیرضا 
بر ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 210/12 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1186 
فرعى از 2248 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال 
عادى م ع الواســطه از طرف حســین مصطفوى افارانى احدى از ورثه مونس چم انگیز. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/6/26 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 97/7/11 م الف: 248202 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /6/569
مفاد آرا

برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض 
متقاضیان محرزگردیده است. لذا مشخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به شرح زیربه 
منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشــته باشند مى توانندازتاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم وپس 
ازاخذ رســید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خودرابه مرجع 

قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شماره 5039 مورخه  1397/5/17 آقاى على دهقانى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 1246 کدملى 1091604665 صادره نجف آباد فرزند مرتضى درششدانگ یک 
باب مغازه به مساحت 13/10 مترمربع قسمتى ازپالك 618 اصلى  واقع درقطعه 5 بخش 

11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
2- رأى شماره 4942 مورخه 1397/5/15 آقاى حســین ایمانیان به شناسنامه شماره 
855 کدملى 1091551731 صادره نجف آباد فرزند نصراهللا درششــدانگ یکباب خانه 
به مساحت 131 مترمربع قسمتى از پالك شماره 21 فرعى از 22 اصلى واقع درقطعه 4 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
3- رأى شــماره 4982 مورخــه 1397/5/15 خانم مریم شهرآشــوب نجف آبادى به 
شناسنامه شماره 2450 کدملى 1091286531 صادره نجف آباد فرزند على در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 89/22مترمربع قسمتى ازپالك شماره 178 اصلى واقع درقطعه 
9 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى زهره منتظرى به صورت عادى 

وباواسطه مى باشد 
4- رأى شماره 4951 مورخه 1397/5/15 آقاى على گله دارى به شناسنامه شماره 1400 
کدملى 1090346964 صادره نجف آباد فرزند لطفعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 200 مترمربع قســمتى ازپالك  شماره 546 اصلى واقع درقطعه 3 
بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى به صورت قهرى موروثى مى باشد 
5- رأى شــماره 4952 مورخه 1397/5/15 خانم رضوان موسى عرب نجف آبادى  به 
شناسنامه شماره 2586 کدملى 1091211981 صادره نجف آباد فرزند نعمت اله  درسه 
دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 200 مترمربع قسمتى ازپالك  شماره 
546 اصلى واقع درقطعــه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رســمى به 

صورت قهرى موروثى مى باشد 
6- رأى شــماره 4414 مورخه 1397/4/31 خانم بیگم عظیمى به شناسنامه شماره 14 
کدملى 4622955555 صادره شهرکرد فرزند حبیب اله درششدانگ یکباب خانه نیمه ساز 
به مساحت 112/50 مترمربع قسمتى از پالك شماره 869 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 

11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
7- رأى شماره 4416 مورخه 1397/4/31 آقاى محمد على عظیمى به شناسنامه شماره 
14 کدملى 4622816911صادره شهرکرد فرزند عبدالحسین درششدانگ یک باب خانه 
نیمه ساز به مساحت 112/50 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 869 اصلى  واقع  درقطعه 4 

بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
8- رأى شماره 5014 مورخه 1397/5/16 آقاى على گوروئى به شناسنامه شماره 767 
کدملى 5759459120 صادره چادگان فرزند رضا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 
87/84 مترمربع واقع دریزدانشهر قسمتى از پالك 87 بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال 

ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
9- رأى شماره 5302 مورخه 1397/5/24 آقاى مجتبى حشمى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 609 کدملى 1091559627 صادره نجف آباد فرزند اسفندیار درششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 247/37 مترمربع قســمتى از پالك 1001 قطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
10- رأى شماره 5087 مورخه 1397/5/17 خانم عصمت صالحى به شناسنامه شماره 
587 کدملى 1090875096 صادره نجف آباد فرزند محمد على درششــدانگ یک باب 
خانه به مساحت 60/10 مترمربع قسمتى از پالك 472/3 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
11- رأى شــماره 4994 مورخه 1397/5/16 خانم زینب اسدى چهاربرى به شناسنامه 
شماره 309 کدملى 1129057283 صادره فریدونشهر فرزند غالم شا درششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 145/14 مترمربع واقع دریزدانشهر قسمتى ازپالك 87 اصلى بخش 
12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى 

و مع الواسطه مى باشد 
12- رأى شــماره 5300 مورخه 1397/5/24 آقاى محمود جعفرى به شناسنامه شماره 
24 کدملى 5499554609 صادره تیران وکرون فرزند رضا درششــدانگ یکباب خانه 
به مساحت 396/44 مترمربع قســمتى از پالك 561 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
13- رأى شماره 4998 مورخه 1397/5/16 خانم زهرا کاظمى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 26899 کدملى 1090266987 صادره نجف آباد فرزند یداهللا درششدانگ یک 
باب خانه به مســاحت 218/65 مترمربع قســمتى ازپالك 580 قطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
14- رأى شــماره 5065 مورخه 1397/5/17 آقاى محسن ســیروس نجف آبادى به 
شناسنامه شــماره 68 کدملى 1091501823 صادره نجف اباد فرزند ناصر قلى در سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مســاحت 194/98 مترمربع قسمتى ازپالك 

785/3 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
15- رأى شماره 5057 مورخه 1397/5/17 خانم ســکینه جون بخش نجف  آبادى به 
شناسنامه شــماره 279 کدملى 1091503931 صادره نجف اباد فرزند عباسقلى در سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مســاحت 194/98 مترمربع قسمتى ازپالك 

785/3 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
16- رأى شماره 5037 مورخه 1397/5/17 آقاى محمدرضا فروغى به شناسنامه شماره 
493 کدملى 1091068712 صادره نجف آباد  فرزند محمد کریم در چهاردانگ مشــاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 230/42 مترمربع قسمتى از پالك 358 قطعه 7 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
17- رأى شــماره 5033 مورخه 1397/5/17 خانم حبیبه نصراللهــى نجف آبادى  به 
شناســنامه شــماره 25083 کدملى 1090248751 صادره نجف آباد  فرزند محمود در 
دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 230/42 مترمربع قسمتى از پالك 

358 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
18- رأى شــماره 5020 مورخه 1397/5/16 خانم اکرم حاجى صادقیان به شناسنامه 
شماره 429 کدملى 1091241228 صادره نجف آباد فرزند على محمد درششدانگ یک 
باب خانه به مســاحت 99/04 مترمربع قســمتى از پالك 1091قطعه 3 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
19- رأى شماره 4634 مورخه 1397/5/7 آقاى امیر همتیان به شناسنامه شماره 1853 
کدملى 1091411174 صادره نجف آباد فرزند یداله در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 178/80 مترمربع قسمتى ازپالك 1058 قطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
20- رأى شــماره 4633 مورخه 1397/5/7 خانم راضیه اســماعیل زاده  به شناسنامه 
شماره 6203 کدملى 1092146636 صادره نجف آباد فرزند محسن  در سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 178/80 مترمربع قسمتى ازپالك 1058 قطعه 10 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
21- رأى شــماره 5017 مورخه 1397/5/16 خانم عزت جاللى  به شناســنامه شماره 
23077 کدملى 1090228694 صادره نجف آباد فرزند مصطفى قلى در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 93/83 مترمربع قســمتى از پالك 299/2 قطعه 3 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
22- رأى شــماره 5366 مورخه 1397/5/25 خانم احترام هاشــم زاده نجف آبادى به 
شناسنامه شــماره 451 کدملى 1090970498 صادره نجف آباد فرزند عباسقلى درپنج 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 140/27 مترمربع قسمتى از پالك 

262 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
23- رأى شماره 5367 مورخه 1397/5/25 خانم زهرا مســعودى  به شناسنامه شماره 
451 کدملى 1090970498 صادره نجف آباد فرزند حســنعلى  دریک دانگ مشــاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 140/27 مترمربع قسمتى از پالك 262 قطعه 10 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
24- رأى شــماره 5101 مورخه 1397/5/18 خانم مژگان السادات فردین به شناسنامه 
شماره 384 کدملى 1091137595 صادره نجف آباد فرزند سید ناصر در سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 105/35 مترمربع قسمتى از پالك 1248 قطعه 10 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
25- رأى شماره 5100 مورخه 1397/5/18 خانم فریبا دیانى نجف آبادى  به شناسنامه 
شماره 27288 کدملى 1090270887 صادره نجف آباد فرزند اسداله در سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 105/35 مترمربع قسمتى از پالك 1248 قطعه 10 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

26- رأى شــماره 5301 مورخه 1397/5/24 آقاى ابراهیم جمشیدیان قلعه سفیدى به 
شناسنامه شماره 125 کدملى 1091721181 صادره نجف آباد فرزند حسین درششدانگ 
یک باب خانه باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى آن که متعلق به خانم منور شاکرى قلعه سفیدى 
مى باشد به مساحت 192/64 مترمربع قسمتى ازپالك 391/1 بخش 9 ثبت اصفهان – 
که درراستاى استاندارد سازى به پالك 391/10334 تبدیل شده است – متقاضى مورد 
تقاضا راطبق قولنامه عادى از آقاى حسین جمشیدیان  احدى از ورثه مالک رسمى آقاى 

رحمت اله جمشیدیان خریدارى نموده است 
27- رأى شــماره 5019 مورخه 1397/5/16 خانــم مژگان حقیقى نجــف آبادى به 
شناسنامه شــماره 50 کدملى 1091524580 صادره نجف آباد فرزند باقر درسه دانگ 
مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 299/5 مترمربع قسمتى ازپالك 322 قطعه 

5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
28- رأى شماره 5018 مورخه 1397/5/16 آقاى داریوش کاردانى  به شناسنامه شماره 
304 کدملى 1170521241 صادره لنجان  فرزند محمود  درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 299/5 مترمربع قسمتى ازپالك 322 قطعه 5 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
29- رأى شــماره 5305 مورخــه 1397/5/24 آقاى امین رســتگارى نجف آبادى به 
شناسنامه شــماره 11069 کدملى 1092195289 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى در 
یک ونیم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به  مساحت 214/80 مترمربع قسمتى 
ازپالك 899/3 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رســمى مشــاعى 

مى باشد
30- رأى شماره 5462 مورخه 1397/5/27 خانم وجیهه مختارى  به شناسنامه شماره 
14760 کدملى 1092231986 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى  در یک ونیم دانگ مشاع 
ازششدانگ یک باب خانه به  مساحت 214/80 مترمربع قسمتى ازپالك 899/3 قطعه 10 

بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
31- رأى شــماره 5306 مورخــه 1397/5/24 آقاى وحید رســتگارى نجف آبادى به 
شناســنامه شــماره 459 کدملى 1091294690 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى در 
یک ونیم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به  مساحت 214/80 مترمربع قسمتى 
ازپالك 899/3 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رســمى مشــاعى 

مى باشد
32- رأى شــماره 5307 مورخه 1397/5/24 خانم مائده ســیروس نجــف  آبادى به 
شناسنامه شماره 4915 کدملى 1092133739 صادره نجف آباد فرزند احمد  در یک ونیم 
دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به  مســاحت 214/80 مترمربع قسمتى ازپالك 

899/3 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
33- رأى شماره 5105 مورخه 1397/5/18 آقاى جعفرشاه بنده نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 2336 کدملى 1091209952 صادره نجف آباد فرزند نعمت اله درششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 198/55 مترمربع قســمتى از پالك 739/55 قطعه 3 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
34- رأى شــماره 2314مورخه 1397/3/3 آقــاى امیرمحمد زاده هــا نجف آبادى به 
شناسنامه شماره 1080164121 کدملى 1080164121صادره نجف آباد فرزند محمد 
على درششدانگ یک باب خانه به مســاحت 124 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 656 
اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

35- رأى  شــماره 4853 مورخه 1397/5/11 خانم اشــرف رســتمى نجف آبادى به 
شناسنامه شماره 390 کدملى 1091459266 صادره نجف آباد فرزند حسن درششدانگ 
یک باب مغازه به مساحت 14/87 مترمربع قسمتى ازپالك 161 قطعه 3 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
36- رأى شــماره 4763 مورخه 1397/5/9 آقاى حســین فنائى به شناســنامه شماره 
1168 کدملى 1090920415 صادره نجف آباد فرزند على در ششــدانگ یک باب خانه 
به مساحت 204/26 مترمربع قسمتى از پالك شماره 394 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 
11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رســمى وراث علیرضا سلیمى به صورت عادى 

وباواسطه مى باشد 
37- رأى شماره 5219 مورخه 1397/5/22 خانم قدســیه خشاوى به شناسنامه شماره 
834 کدملى 1091158622 صادره نجف آباد فرزند محمد على درششــدانگ یک باب 
مغازه وطبقه فوقانى به مســاحت 35/18 مترمربع قســمتى ازپالك 323/17 قطعه 11 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
38- رأى شــماره 5003 مورخه 1397/5/16 خانم صدیقه فرقانیــان نجف آبادى به 
شناسنامه شماره 570  کدملى 1090338661 صادره نجف آباد فرزند یداله درششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 152/11 مترمربع قسمتى از پالك 1036 قطعه 7 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
39- رأى شــماره 3719 مورخه 1397/4/11 آقــاى محمد موالئى  نجــف آبادى به 
شناسنامه شــماره 1099 کدملى 1092095535 صادره نجف آباد فرزند اسداله در سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مســاحت 112/28 مترمربع قسمتى ازپالك 
شــماره 983 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد 
40- رأى شــماره 3720 مورخه 1397/4/11 خانم مهشید خســروان نجف آبادى  به 
شناسنامه شماره 0 کدملى 1080332014 صادره نجف آباد فرزند محسن  در سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مســاحت 112/28 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 
983 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد 
41- رأى شــماره 2537 مورخه 1397/3/8 خانم مریم غیور نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 5768 کدملى 1092285598 صادره نجف آباد فرزند مرتضى درششدانگ یک 
باب مغازه به مساحت 67/75 مترمربع قســمتى از پالك شماره 436/3 واقع درقطعه 8 
بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى محمد ابوالقاسمى به صورت عادى 
وباواسطه مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 97/6/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/7/11 

م الف:248986 حسین زمانى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد /6/582          
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. 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 رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023001205 مورخ 96/10/30 آقاى غالمرضا 
شیشه گر به شماره شناســنامه 62948 کدملى 1281726834 صادره از اصفهان فرزند 
محمدعلى نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 231/08 مترمربع مفروزى 
از پالك شماره 5486- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى 
مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/06/27 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/11 م الف: 249128 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /6/612
حصر وراثت

آقاى نصراله غالمى حسن آبادى داراى شماره شناسنامه 18 بشرح دادخواست مطروحه 
به کالسه پرونده 97/552 این شورا، درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسن غالمى فرزند محمدجواد به شماره شناسنامه/ ملى 10 در تاریخ 
1397/03/21 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- نصراله غالمى حسن آبادى فرزند حسن 
شماره شناسنامه 18 نســبت به متوفى فرزند 2- زهره غالمى حسن آبادى فرزند حسن 
شماره شناسنامه 25 نســبت به متوفى فرزند 3- مریم غالمى حسن آبادى فرزند حسن 
شماره شناسنامه 529 نســبت به متوفى فرزند 4- معصومه غالمى حسن آبادى فرزند 
حسن شماره شناسنامه 651 نسبت به متوفى فرزند 5- فاطمه غالمى حسن آبادى فرزند 
حسن شماره شناسنامه 28 نســبت به متوفى فرزند 6- جواد غالمى حسن آبادى فرزند 
حسن شماره شناسنامه 45 نسبت به متوفى فرزند 7- اشرف غالمى حسن آبادى فرزند 
عبدالمجید  شماره شناسنامه 14 نسبت به متوفى همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتى، 
درخواست مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى 
از متوفى نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد، 
در غیر این صورت گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 257694 علیرضائى- رئیس شعبه 

اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه /7/292
حصر وراثت

آقاى رســول بوجارى طالخونچه فرزند حســین داراى شــماره شناســنامه 27 بشرح 
دادخواست مطروحه به کالسه پرونده 97/579 این شورا، درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حســین بوجارى فرزند محمدرضا به شــماره 
شناسنامه/ ملى 96 در تاریخ 1397/06/29 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- طیبه محمدیان 
طالخونچه فرزند عبدالحســین شماره شناسنامه 469 نســبت به متوفى زوج 2- رسول 
بوجارى طالخونچه فرزند حسین شــماره شناسنامه 27 نسبت به متوفى فرزند 3- مجید 
بوجارى طالخونچه فرزند حسین شماره شناسنامه 86 نسبت به متوفى فرزند 4- نیلوفر 
بوجارى فرزند حسین شماره شناسنامه 92 نسبت به متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى، درخواســت مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به این شورا 
تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 258411 علیرضائى- 

رئیس شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف  شهرستان مبارکه /7/293
حصر وراثت

آقاى علیرضا باقرفراش فرزند اســماعیل داراى شماره شناســنامه 7 بشرح دادخواست 
مطروحه به کالســه پرونده 97/581 این شورا، درخواســت گواهى حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان اســماعیل باقرفراش فرزند على عســکر به شماره 
شناسنامه/ ملى 15 در تاریخ 1394/10/08 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- عزت بخشى 

فرزند على محمد شماره شناسنامه 2 نسبت به متوفى زوجه 2- علیرضا باقرفراش فرزند 
اسماعیل شماره شناسنامه 7 نسبت به متوفى فرزند 3- مهرى باقرفراش فرزند اسماعیل 
شماره شناسنامه 4 نســبت به متوفى فرزند 4- مهناز باقرفراش فرزند اسماعیل شماره 
شناسنامه 7 نسبت به متوفى فرزند 5- زهره باقرفراش فرزند اسماعیل شماره شناسنامه 
7 نسبت به متوفى فرزند 6- ابراهیم باقرفراش فرزند اسماعیل شماره شناسنامه 2 نسبت 
به متوفى فرزند 7- عباس باقرفراش فرزند اسماعیل شماره شناسنامه 1 نسبت به متوفى 
فرزند 8- قاسمعلى باقرفراش فرزند اسماعیل شماره شناسنامه 7 نسبت به متوفى فرزند 
9- بهرام باقرفراش فرزند اسماعیل شماره شناسنامه 13 نسبت به متوفى فرزند 10- على 
اصغر باقرفراش فرزند اسماعیل شماره شناسنامه 6 نسبت به متوفى فرزند اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى، درخواست مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه 
به این شــورا تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف: 258425 

علیرضائى- رئیس شعبه اول حقوقى شوراى حل اختال ف شهرستان مبارکه /7/294
حصر وراثت

آقاى داریوش اسدى فرزند عبدا... داراى شماره شناسنامه 97 بشرح دادخواست مطروحه 
به کالسه پرونده 97/580 این شورا، درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اشــرف بنشین فرزند حسین به شماره شناســنامه/ ملى 399 درتاریخ 
1392/03/8 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- نصراله اسدى هفشــجانى فرزند خیراله 
شماره شناسنامه 5254 نســبت به متوفى زوج 2- غالمرضا بوستانى پور فرزند حسین 
شماره شناسنامه 71 نسبت به متوفى برادر 3- عبدالرســول بوستانى پور فرزند حسین 
شماره شناسنامه 73 نســبت به متوفى برادر 4- عبدالمجید بوســتانى پور فرزند حسین 
شماره شناسنامه 2233 نســبت به متوفى برادر 5- طوبى بوســتانى پور فرزند حسین 
شماره شناسنامه 561 نسبت به متوفى خواهر 6- مریم بوستانى پور فرزند حسین شماره 
شناسنامه 1985 نســبت به متوفى خواهر 7- گشــس بانو رهبرى فرزند حسین شماره 
شناسنامه 219 نسبت به متوفى خواهر اینک با انجام تشریفات مقدماتى، درخواست مزبور 
را یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد 
او مى باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد، در غیر این 
صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف: 258851 علیرضائى- رئیس شعبه اول حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه  /7/295
مزایده اموال منقول

شماره درخواست: 9710463726000013 شــماره پرونده: 9409983730400310، 
9409980424200103 شماره بایگانى شعبه: 970186، 970397 این اجراى احکام در 
نظر دارد درخصوص پرونده 970186 و 970397 اجراى احکام مدنى اموال آقاى اصغر 
علیرضایى را در قبال طلب جمعى از طلبکاران (علیرضــا نورى و مهدى رضوى و...) از 
طریق مزایده بتاریخ روز دوشنبه مورخ  97/8/7 ساعت 10 صبح به فروش برساند شرکت 
کنندگان موظف به پرداخت ده درصد قیمت پایه بصورت فى المجلس به حساب سپرده 
شــماره 2171290299008 نزد بانک ملى مرکزى مبارکه مى باشند و چنان چه برنده 
مزایده ظرف مهلت 30 روز مابقى قیمت مورد مزایده را به حساب مذکور واریز و قبوض 
انرا تقدیم این اجرا ننماید و یا از مزایده انصراف دهد ده درصد تودیع شده وى پس از کسر 
هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شــد براى بازدید از اموال شرکت کنندگان 
تا پنج روز قبل از مزایده میتوانند به این اجراى احکام مراجعه نمایند. محل انجام مزایده: 
اجراى احکام حقوقى شعبه اول دادگسترى مبارکه- طبقه 1- اموال مورد مزایده عبارت 
است از: 64 درصد از سهام شرکت تولیدى چینى ســتاره زاینده رود (سهامى خاص) که 
در تاریخ 1380/2/29 تحت شماره 120 در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه 
به ثبت رســیده اســت و در جلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 89/4/21 شرکت 
مذکور تعداد ســهام به 1/000/000 ســهم افزایش یافته و در سال 1393 با درخواست 
شــرکت ارزش کل دارایى هاى منقول و غیرمنقول توســط کارشناسان محترم رسمى 
دادگسترى ارزیابى و مبلغ 118/297/200/000 ریال اعالم گردیده است. تعداد سهام 
مورد مزایده 640/000 سهم مى باشد که توسط کارشــناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
39/971/424/000 ریال ارزیابى و به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته خواهد شد. م 

الف: 259003 شعبه اجراى احکام حقوقى دادگسترى شهرستان مبارکه /7/296
مزایده

براساس  پرونده اجرایى کالسه 9700282 یک دستگاه خودرو سوارى سمند به شماره 
انتظامى ایران 43-185 م 53 متعلق به آقاى علیرضا گلشادى قلعه شاهى فرزند محسن 
که برابر اعالم پلیس راهور نجف آباد در سیستم شماره گذارى بنام نامرده میباشد و قبال 
در قبال قسمتى از طلب خانم زینب میرعباسى نجف آبادى و پنج درصد اجرایى بازداشت 
گردیده از ساعت 9 صبح تا 12 روز شنبه مورخ 1397/07/28 در محل واحد اجراى اسناد 
رســمى اداره ثبت اســناد و امالك نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى از طریق 
مزایده حضورى به فروش مى رســد و مورد مزایده از مبلغ دویست و چهل میلیون ریال 
قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادى فروخته مى شــود. طبق نظریه کارشناس رسمى مربوطه مورد مزایده 
خودرو سوارى سمند به رنگ بژ، داراى مدل 1391 ، به شماره موتور 32908118091 ، 
شماره شاسى 81216870 ، یگانه سوز، با موتور معمولى، الستیک ها حدود هشتاد درصد 
سالم ، وضعیت بدنه نسبتا سالم و امکان بررسى موتور و گیربکس و زیربند فراهم نگردیده 
اســت و بدهى مالیاتى و عوارض و خالفى هاى احتمالى تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا 
غیر قطعى و سایر هزینه ها از جمله حق الحفاظه پارکینگ و غیره به عهده برنده مزایده 
مى باشد. کسانى که مایل به خرید و شرکت در مزایده میباشند مى توانند از مورد مزایده 
به آدرس : نجف آباد کمربندى جنوبى نجف آبــاد پارکینگ ایثار دیدن نمایند.این آگهى 
در یک نوبت در تاریخ 1397/07/11 در این روزنامه درج و منتشر مى گردد. الزم به ذکر 
اســت چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى 
مزایده خواهد بود. در ضمن طبق اعالم بســتانکار مورد مزایده تا تاریخ 1397/08/01 
تحت پوشش بیمه نوین میباشد. 255662/م الف فاتحى- مدیر واحد اجراى اسناد رسمى 

نجف آباد/7/204
فقدان سند مالکیت

 شماره نامه: 139785602015001720نظر به اینکه آقاى نعمت اله پناهى فرزند على به 
شماره شناسنامه 64 باغبادران به استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت امضاء شهود 
رسمًا گواهى شــده، مدعى شده است که سند مالکیت ششــدانگ یک باب خانه پالك 
هاى تجمیعى 2215 فرعى 336 فرعى باقیمانده از 131-اصلى به مساحت 137,38 متر 
مربع  در باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 247 دفتر 1- امالك باغبادران 
ذیل شــماره 46 به نام آقاى نعمت اله پناهى باغبادرانى فرزند على به شماره شناسنامه 
64 باغبادران، ثبت و سند مالکیت به شماره چاپى 566342 سرى 85/الف صادر و تسلیم 
گردیده و مورد معامله اى واقع نشده، به علت جابجایى مفقود شده است. لذا چون نامبرده 
درخواست صدور ســند مالکیت المثنى نموده، طبق ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون 
ثبت، مراتب آگهى مى شــود که هر کس مدعى انجام معامله نســبت به ملک موصوف 
یا وجو سند نزد خود مى باشــد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز پس از آن به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تســلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا ســند معامله ارائه نشود،اداره ثبت، 
المثناى ســند ملکلیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد/. رونوشت 
به ریاست محترم ســتاد اجرایى فرمان حضرت امام(ره) در اســتان هاى قم، اصفهان و 
چهارمحال و بختیارى م. الف 258618 محمدرضا رئیسى زاده مدیر واحد ثبت ملک زرین 

شهر(لنجان) از طرف مصطفى شمسى/ 7/299 
حصر وراثت

آقاى عفت یادگارى قهدریجانى بشناسنامه شــماره  5257  به شرح دادخواست کالسه 
97/1219  از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشــعار داشته 
که شــادروان گالبتون محمدزاده قهدریجانى  بشناسنامه شــماره 206  در تاریخ 05/ 
1397/03  درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشــت عبارتند از :  1- قاسمعلى یادگارى 
قهدریجانى شماره شناسنامه 269 نســبت فرزند 2- عباس یادگارى قهدریجانى شماره 
شناسنامه 60 نســبت فرزند 3- اکبر یادگارى قهدریجانى شماره شناسنامه 356 نسبت 
فرزند 4- اصغر یادگارى قهدریجانى شماره شناسنامه 58 نسبت فرزند 5- عزت یادگارى 
قهدریجانى شماره شناسنامه 274 نسبت فرزند 6- معصومه یادگارى قهدریجانى شماره 
شناسنامه 5256 نســبت فرزند 7- عفت یادگارى قهدریجانى شماره شناسنامه 5257 
نســبت فرزند 8- فاطمه یادگارى قهدریجانى شماره شناســنامه 5890 نسبت فرزند 9 
-محمدعلى یادگارى قهدریجانى شماره شناسنامه 5579 نسبت فرزند 10 -نوروزعلى 
یادگارى قهدریجانى شــماره شناســنامه 316 نســبت فرزند 11- مصطفى یادگارى 
قهدریجانى شماره شناسنامه 5236 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 باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت 
گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 259006  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه 

اول فالورجان/ 7/301 
فقدان سند مالکیت

شماره 1397/08/522910 – تاریخ 1397/07/05 – آقاى محسن کرمى فرزند احمد  
به  استناد 2 برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاى شهود رسما گواهى شده است  
مدعى است که سند مالکیت ششــدانگ آپارتمان  به پالك ثبتى 582/10056  واقع در 
فوالدشهر بخش 9 ثبت اصفهان به سریال 569812 که در صفحه 38 دفتر امالك جلد 
298ذیل ثبت شماره 38489 به نام نامبرده ثبت وســند مالکیت صادر و تسلیم گردیده 
و به موجب ســند 18185-1386/11/28 دفترخانه 141 فوالدشهر در رهن بانک ملى 
است و سپس مفقود گردیده اســت بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت 
المثنى نموده طبــق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین قانــون ثبت مراتب آگهى مى 
شود که  هرکس مدعى انجام معامله نســبت به ملک مزبور و یا وجود سند مالکیت نزد 
خود مى باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت جلسه و 
اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد . و در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه ســند مالکیت المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد .  م/الف 257380 اکبرپورمقدم- رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك فالورجان /7/302 
حصروراثت 

عباس موسى عرب نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 1534 به شرح دادخواست به 
کالسه 759/97 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 

که شادروان سلطان موســى عرب نجف آبادى بشناسنامه 676 در تاریخ 1359/02/01 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1. سکینه موســى عرب نجف آبادى ش ش 19523 ،(مادر متوفى) 2. حسینعلى موسى 
عرب ش ش 15962 ،(پدر متوفى)  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 257777/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/303
 حصروراثت 

جعفر خزائیلى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 711 به شرح دادخواست به کالسه 
762/97 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان محمد خزائل بشناسنامه 10302 در تاریخ 1394/11/10 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. جعفر خزائیلى نجف 
آبادى ش ش 711 ، 2. مصطفى خزائیل نجف آبــادى ش ش 161 ، 3. مجتبى خزائیلى 
نجف آبادى ش ش 378 ، 4. شــهربانو خزائیلى نجف آبــادى ش ش 176 ، 5. مرتضى 
خزائیلى نجف آبــادى ش ش 174 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیــر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 258055/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/304
 حصروراثت 

عباس موســى عرب نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 1534 به شرح دادخواست به 
کالسه 763/97 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سکینه موسى عرب نجف آبادى بشناسنامه 19523 در تاریخ 1380/01/21 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1. على محمد موسى عرب نجف آبادى ش ش 814 ، 2. احمد موسى عرب نجف آبادى 
ش ش 197 ، 3. کبرى موســى عرب نجف آبادى ش ش 24282 ، 4. محمد تقى موسى 
عرب ش ش 809 ، 5. عباس موسى عرب نجف آبادى ش ش 1534 (فرزندان متوفى)، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

258070/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /7/305
 حصروراثت 

جعفر خزائیلى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 711 به شرح دادخواست به کالسه 
760/97 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان بیگم یزدانیان نجف آبادى بشناسنامه 15191 در تاریخ 1394/06/11 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. جعفر 
خزائیلى نجف آبــادى ش ش 711 ، 2. مصطفى خزائیل نجف آبــادى ش ش 161 ، 3. 
شهربانو خزائیلى نجف آبادى ش ش 176 ، 4. مجتبى خزائیلى نجف آبادى ش ش 378 
، 5. مرتضى خزائیلى نجف آبادى ش ش 174 (فرزندان متوفى)، 6. محمد خزائل ش ش 
10302 ، (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 258187/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 7/306
 حصروراثت 

عباس موســى عرب نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 1534 به شرح دادخواست به 
کالسه 761/97 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسینعلى موسى عرب بشناسنامه 15962 در تاریخ 1379/11/14 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمد 
تقى موسى عرب ش ش 809 ، 2. على محمد موسى عرب نجف آبادى ش ش 814 ، 3. 
احمد موســى عرب نجف آبادى ش ش 197 ، 4. کبرى موسى عرب نجف آبادى ش ش 
24283 ، 5. عباس موسى عرب نجف آبادى ش ش 1534 (فرزندان متوفى)، 6. سکینه 
موسى عرب نجف آبادى ش ش 19523 ، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 258198/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/307
 اخطار اجرایى

شماره 1487/96 به موجب راى شماره 533 تاریخ 97/05/09 حوزه یازدهم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه فریدالدین سید هاشمى 
به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به خوانده محکوم له به استرداد خودرو پیکان 
به شــماره 875 م 46 – ایران 13 مدل 83 و پرداخت مبلغ هفتصد هزار تومان بابت اصل 
خواســته به انضمام هزینه هاى دادرسى به مبلغ ششصد و بیســت و پنج هزار و دویست 
پنجاه تومان و خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ 1396/12/17 (هفده /اسفند/نود وشش) 
لغایت اجراى حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتى.محکوم له: عباس دواشى 
به نشــانى: آزادگان- فاز 1 خ نگین –نگین 12 پ 1 ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 258089/م الف-شعبه 11حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 7/308
 ابالغ رأى

شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونــده 374/97 دادنامه 671-
1397/06/25 مرجع رسیدگى شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد خواهان: 
امید رهبرى نجف آبادى نشانى: نجف آباد شهرك صنعتى پلیس راه خیابان معدن پالك 
7 شرکت سیکلت یدك- کدپســتى 8516953681 خواندگان: 1)کیهان سازان آمل 2) 
رقیه اسماعیلى نشانى: هرد مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه پنج فقره چک به شماره 
883860-1388/11/27 و 883859-1388/11/05 و 933018-1388/09/20 و 
933017-1388/09/11 جمعا به مبلغ نود و چهار میلیون ششصد هزار ریال گردشکار: 
خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به 
تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و 
به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى  امید رهبرى 
نجف آبادى به طرفیت 1) شرکت کیهان سازان آمل 2) رقیه اسماعیلى به خواسته مطالبه 
تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان 
که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، 
لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه معمول نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود 
اقامه ننموده است مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم 
بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنى مبلغ نود و چهار میلیون ششصد هزار ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/602/500 ریال (یک میلیون و ششصد و دو هزار و پانصد 
ریال) به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تاریخ چکها لغایت اجراى حکم که 
توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و 
پس از انقضا مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى 
حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 258207/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شعبه 

دوم شهرستان نجف آباد/ 7/309
 حصروراثت

فاطمه عظیمى داراى شناسنامه شماره 2573 به شرح دادخواست به کالسه 850/97 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کبرا احمدى 
شیخ شبانى بشناسنامه 1957 در تاریخ 1397/06/08 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مریم عظیمى یانچشمهى ش ش 
29112 ،(فرزندان متوفى) 2. فاطمه عظیمى یانچشمهى ش ش 2573 ، (مادر متوفى)، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

258211/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/7/310
ابالغ رأى

 قرار قاضى شوراى حل اختالف شعبه سوم فالورجان کالســه پرونده :  97/121 ش ح 
3 ف شــماره دادنامه 420-97/04/19 تاریخ دادنامه 96/07/15 مرجع رسیدگى : شعبه 
سوم شــوراى حل اختالف فالورجان – خواهان حسین قربانى نشــانى ف محمدعلى 
فالورجان – کروچ – کوى مسجد – منزل مادرى خوانده : خسرو ظفر ف پرویز  نشانى 
اصفهان خ محتشم کاشانى پالك 133 – خواســته : تقاضاى اعسار و تقسیط محکومه 
به بملغ 22/000/000 ریال – گردشــکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى واخذ نظریه مشورتى اعضا قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید : در خصوص دادخواست حسین 
قربانى محمدعلى به طرفیت خسرو ظفر به خواســته اعسار و تسقیط بدهى نظر به اینکه 
شــورا اخذ توضیح از خواهان در خصوص پرونده را ضرورى دانسته و خواهان على رغم 
ابالغ قانونى در جلسه مورخه 97/04/12 شورا جهت اخذ توضیح حاضر نشده و شورابدون 
اخذ توضیح خواهان قادر به اظهارنظر در ماهیت موضوع نمى باشد فلذا با توجه به طرفیت 
فوق و با توجه به نظریه مشــورتى مورخه 97/04/12 اعضاى شورا و مستندا به ماده 11 
قانون شوراى حل اختالف و ماده 95 قانون آئیین نامه دادرسى مدنى قرار ابطال دادخواست 
خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ تجدیدنظر 
در محاکم عمومى حقوقى فالورجان مى باشــد . 258614 قاضى شوراى حل اختالف 

شعبه سوم فالورجان/ 7/300 
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ترش و شیرین کردن ماســت یک راه براى تأمین 
انواع ذائقه هاست.

این روزها وقتى وارد سوپرمارکت مى شوید با انواع 
ماســت هاى جدید روبه رو مى شوید. ماست هاى 
پروبیوتیــک، یونانى، ایســلندى و... انواع مختلف 
ماســت هســتند که برخى ترش و برخى شیرین

 هستند. 
در لبنیات فروشى هاى ســنتى نیز همواره دو نوع 
ماســت ترش و شــیرین وجود دارد. جدا از خواص 
مختلفى که هر نوع ماســت دارد، این سئوال پیش
 مى آید که آیا ترش و شــیرین بودن ماست نیز بر 

فواید آن تأثیرگذار است یا خیر.
 در این مطلب به بررسى تفاوت خواص ماست ترش 

و شیرین مى پردازیم.
ترش و شیرین کردن ماست در همه جاى دنیا، براى 
تأمین ذائقه و سلیقه هاى چشایى مردم مختلف است. 
از آنجا که تولید «اســیدالکتیک» بیشــتر در طول 
فرآیند تولید، مى تواند باعث ترش تر شدن برخى از 
ماست ها شــود، نمى توان تفاوت چندانى در ارزش 
تغذیه اى ماست هاى ترش و شیرین در نظر گرفت. 
«الکتوز» موجود در شــیر به وســیله باکترى هاى 
الکتیکى موجود در ماست شکسته و به اسیدالکتیک 
تبدیل مى شود. هرچقدر میزان اسیدالکتیک بیشتر 
باشــد، میزان ترشى ماست هم بیشــتر خواهد بود. 
این ترش بودن در اثر تفاوت میزان اســیدالکتیک، 
مى تواند تفاوت  هــاى تغذیه اى بســیار جزئى بین 
ماســت هاى ترش و شــیرین ایجاد کنــد اما این 
تفاوت ها، واقعًا به انــدازه اى که بتوان آنها را در نظر 

آورد، چشمگیر و قابل توجه نیستند.

 C نارنگى یکى از میوه هاى نارنجى سرشــار از ویتامین
است که براى تقویت سیستم ایمنى بدن مفید است.

نارنگى سرشار از فیبر، ویتامین C و آنتى اکسیدان است. این 
میوه خاصیت اشتهاآورى دارد و براى افرادى که کم اشتها 
هســتند و همچنین افرادى که قصد افزایش وزن دارند، 
توصیه مى شود. این میوه مقوى معده، قلب و مغز است. 

در ادامه بیشتر با خواص جادویى نارنگى آشنا مى شوید.

درمان نفخ شکم با نارنگى
افرادى که به نفخ شکم مبتال هستند، با مصرف میوه نارنگى 
به تنهایى مى توانند به درمان نفخ شکم خود بپردازند. این 
گروه مى توانند میوه نارنگى را به تنهایى میل کنند یا از آب 
نارنگى یا میوه خشک شده نارنگى مصرف کنند. این مواد 
همگى خاصیت ضد نفخ دارند. حتى افرادى که تمایل دارند، 
مى توانند میوه خشک شــده نارنگى را به صورت پودر در 
آورند و آن را به غذاى خود اضافــه کنند تا اثر نفاخى غذا 

را از بین ببرد.

ضد سرفه
میوه نارنگى از بهترین داروهاى طبیعى ضد ســرفه است 
که به «اکسپکتورانت» طبیعى در میان درمانگران طب 
سنتى معروف است. مصرف این میوه زمستانى به افرادى 
که مبتال به ســرفه هاى خلط دار هســتند، بسیار توصیه 
مى شود. این میوه همانند شربت «اکسپکتورانت» خاصیت 
خلط آور دارد و موجب تخلیه اخالط موذى از گلو و کاهش 

سرفه هاى بیمار مى شود.

جلوگیرى از سکته مغزى
نارنگى داراى مواد معدنى چون روى، منیزیم و کلســیم 
است. این مواد معدنى طبیعى مى توانند خطر ابتالى افراد 

به سکته مغزى را کاهش دهند. 

سم زدایى
افرادى که دچار مســمومیت مى شــوند، مى توانند این 
مسمومیت را با نوشیدن آب نارنگى یا خوردن نارنگى تازه 
برطرف کنند. خاصیت سم زدایى نارنگى به بیمار کمک 
مى کند تا خیلى سریع بر مسمومیت و ضعف خود غلبه کند.

کاهش فشار خون باال
مصرف نارنگى براى کسانى که از فشــار خون باال رنج 
مى برند، توصیه مى شود. تا جایى که مى توانید روزانه یک 
عدد نارنگى مصرف کنید. ماده مغذى پتاســیم موجود در 
نارنگى مى تواند براى کاهش فشار خون باال بسیار مؤثر 
واقع شود. پتاسیم از آن دست از عناصرى است که مى تواند 
فشار خون بدن را کنترل کند و همچنین خطر سکته مغزى 

را کاهش دهد. 

جلوگیرى از سرطان
فراوانى ویتامین  C موجود در نارنگى باعث شده است که 
ما پس از مصرف آن از شر رادیکال هاى آزاد که باعث انواع 
سرطان ها و دیگر اختالالت سلولى در بدن مى شوند، در 

امان باشیم. 
ویتامین c موجــود در نارنگى مى توانــد با خاصیت ضد 
اکسیدى خود، بدن ما را که در معرض انواع رادیکال هاى 
آزاد هســتند، حفظ کند. به یاد داشــته باشید که 
رادیکال هاى آزاد یک تهدید جدى براى بدن ما 
به حساب مى آید. شما با خوردن به اندازه نارنگى 
مى توانید از ایــن تهدید بزرگ تا 
حدودى فاصله گرفته و 
مانع گسترش سرطان 

در بدن خود شوید.

سنگدان مرغ یکى از بخش هاى باارزش دراین پروتئین 
حیوانى اســت که مورد کــم توجهى قــرار گرفته، اما 
مى توانید با قرار دادن آن در رژیم غذایى خود، از خواص 
درمانى آن بهره مند شوید و جسمى سالم تر داشته باشید. 
اکثر افراد وقتى مى خواهند خوراکى حاوى گوشت مرغ 
مصرف کنند، به دنبال بخش هایى، چون ســینه، بال، 
ســاق و باالى ران مرغ هســتند غافل از اینکه یکى از 
مهمترین اجزاى مرغ که ســنگدان است، معموًال دور 

ریخته مى شود یا طرفدار کمى دارد.
اگر به دنبال خوراکى هاى پروئتینى هســتید، سنگدان 
را فراموش نکنید. براســاس تحقیقات، سنگدان و دل 
و قلوه مرغ داراى دو گرم چربى، 78 میلى گرم ســدیم، 
107 میلى گرم کالرى و حدود 272 میلى گرم کلسترول 
اســت که مى تواند یک وعده غذایى مفید براى افراد 

بزرگسال باشد.
این میزان از چربى وکلســترول مى تواند نیاز تغذیه اى 
بیماران مبتال به مشــکالت قلبى- عروقى را برطرف 
کند، بدون آنکه فرد با تشدید عالیم بیمارى مواجه شود.
در ادامه شــما را با خواص درمانى ســنگدان مرغ آشنا 

مى کنیم.

فقر آهن را ریشه کن مى کند
آهن براى رشــد بدن، تأمین انرژى مــورد نیاز، تولید

 سلول هاى خونى، هموگلوبین و میوگلوبین که وظیفه 
حمل اکسیژن در خون را دارند، بسیار ضرورى است.

کارشناسان بهداشــتى توصیه مى کنند افراد بزرگسال 
روزانه بین 8 تا 18 میلى گرم آهــن براى تأمین انرژى 
مورد نیاز بدن خود مصرف کنند.  براساس تحقیقات، در 
سنگدان مرغ مقادیر باالیى از آهن وجود دارد و افرادى 
که دچار کم خونى هستند، به ویژه خانم ها مى توانند از 
این ماده خوراکى به عنوان یک مــاده مکمل درمانى 

استفاده کنند.

درمان ریزش موى سر
 B3 از جمله دیگر مواد مغذى در ســنگدان مرغ، ویتامین
و نیاســین اســت که هر دو براى درمان مشکل استرس، 
تعدیل هورمون هاى جنســى در غده فوق کلیوى، بهبود 
گردش خون، سالمت موها و جلوگیرى از ریزش موى سر 
و بهبود قدرت بینایى مؤثر هســتند. مصرف مواد خوراکى 
حاوى نیاسین همچنین باعث تقویت سیستم ایمنى بدن 
و سم زدایى از کبد مى شود. براساسى پژوهش ها، میزان 
نیاســین مورد نیاز روزانه مردان بالغ 16 میلى گرم، زنان 
14، زنان باردار 18 و زنان شــیرده 17 میلى گرم اســت. 
در ســنگدان مرغ در حدود 4 میلى گرم نیاســین اســت 
و مى تواند یک خوراك مقوى براى زنان باردار باشــد و به 

رشد جنین کمک کند.

آرتروز شانه زمانى رخ مى دهد که غضروف پوشش 
دهنده اطراف مفصل شانه ساییده شود. در مراحل 
اولیه این عارضه، حفره هاى کوچکى در غضروف 
صاف پوشــش دهنــده هر طرف مفصــل ایجاد 

مى شود.
 در نهایت برجستگى هاى اســتخوانى کوچک یا 
خارها و زائده هاى اســتخوانى در لبه هاى سطح 
مفصل تشــکیل مى شود. با انباشــته شدن مایع 
مفصلــى زیر غضروف، کیســت هایى تشــکیل 
مى شود که به استخوان فشار مى آورند و بیمار را 

دچار شانه درد مى کنند. 
غضروف در مراحل پیشرفته این عارضه کامًال از 
بین مى رود و در نتیجه استخوان ها روى یکدیگر 

ساییده مى شوند.
آرتروز گاهى پیامد صدمه دیــدن یا از جا در رفتن 
استخوان شانه یا فرسودگى شــانه به مرور زمان 
است. آرتروز شــانه در میان افراد 50 سال به باال 
درصد شیوع باالیى دارد. این عارضه در میان زنان 

شایع تر از مردان است.

درمان بدون جراحى
این بیمارى توسط دستگاه «شاك ویو» همراه با 
امواج صوتی ُپر فشــار که سبب می شود غضروف 
دوباره بازســازي شــود درمان پذیر اســت و به 
این وســیله درد و التهاب کم شــده و با گذراندن 
جلسات «شــاك ویو تراپی» آرتروز شانه درمان 

می شود.
استراحت کنید یا در فعالیت هاى خود تغییر ایجاد 
کنید تا از بروز درد جلوگیرى کنید. شما باید نحوه 
حرکت دادن بازوى خود بــراى انجام دادن کارها 
را تغییر دهید. حرکات ورزشــى فیزیوتراپى دامنه 

حرکتى شانه شما را بهبود مى بخشد.
روزى دو تا سه مرتبه به مدت 20یا30 دقیقه روى 
شــانه خود یخ قرار دهید تا التهاب را کاهش دهید 
و درد را تسکین دهید. در صورتى که به روماتیسم 
مفصلى مبتال هســتید، پزشــک داروهاى تنظیم 

بیمارى تجویز مى کند.

در شرایطى که آبلیمو حاوى طیف گســترده اى از فواید سالمت 
است، مصرف بیش از حد آن مى تواند موجب عوارض جانبى خطرناکى 
براى سالمت شما شود که از آن جمله مى توان به وخیم تر شدن شرایط 
زخم هاى معده و ابتال به بیمارى بازگشت اسید معده به مرى اشاره کرد.
مصرف آبلیمو به واسطه فهرست بلند باالى فوایدى که ارائه مى کند، از 
جمله پیشگیرى از کم آبى بدن، کمک به گوارش و پشتیبانى از کاهش 
وزن توسط بسیارى از کارشناسان و چهره هاى مطرح توصیه شده است.
اما همانند بیشتر چیزهایى که در زندگى با آنها مواجه هستیم، مصرف 
بیش از حد یک چیز خوب نیز مى تواند مضر باشد. در ادامه با برخى از 

عوارض خطرناك مصرف بیش از آبلیمو بیشتر آشنا مى شویم.

عوارض ناخوشایند مصرف بیش از حد آبلیموعوارض ناخوشایند مصرف بیش از حد آبلیمو

اگر با ســردرد یا میگــرن مواجه 
هستید، بهتر اســت از مصرف چیزى که 
مى تواند موجب تحریک آنها شود، پرهیز 
کنید. میوه هاى خانواده مرکبات از جمله 

لیموها، در این دسته قرار دارند.
برخى مطالعــات ارتباط بیــن میگرن و 
میوه هاى خانواده مرکبات را نشان داده اند، 
در شرایطى که برخى دیگر چنین پیوندى 
را نشــان نداده اند . با وجود این، پزشکان 
همچنان میوه هاى خانواده مرکبات را به 
عنوان یک محرك احتمالى براى میگرن 

در نظر مى گیرند.

هیچ چیزى بدتر از بیدار شــدن از خواب 

و مواجهه با یک آفت دردناك و جدید در دهان 
نیست.

در شرایطى که بیشتر آفت هاى دهان طى یک یا 

دو هفته بى نیاز از درمانى خاص بهبود مى یابند، 

ناراحتى ناشى از آنها آزار دهنده است.

اگر هنگام مواجهه با یــک زخم در دهان آبلیمو 

اًال بدون اینکه بدانید شرایط آن را 
بنوشید، احتم

کنید. به گفته دندانپزشکان، آبلیمو 
وخیم تر مى 

مى تواند آسیب بیشترى نســبت به پوسیدگى 

میناى دندان به دهان وارد کند و ظرفیت تشدید 

آفت ها و تحریک زخم هاى دهان را دارد. 

هنگام نوشیدن آبلیمو از یک نى استفاده کنید تا میزان مواجهه دندان ها با اسید اگر این شرایط براى شما کافى نیست تا استفاده بیش از حد از لیمو را کنار بگذارید، یکى از نشانه هاى فرسایش میناى دندان باشد.فرسایش میناى دندان شود. احساس درد هنگام لمس دندان ها با زبان مى تواند از آنجایى که لیمو به شدت اسیدى است، مواجهه مداوم با آن مى تواند موجب مى رسد، اما این کار مى تواند موجب تخریب دندان هاى شما شود.اگرچه ریختن آب یک لیمــو در آب و مصرف روزانه آن بى خطر به نظر 
کاهش یابد.

در شرایطى که آبلیمو حاوى طیف گسترده اى 

از فواید سالمت است، مصرف بیش از حد آن مى تواند 

موجب عوارض جانبى خطرناکى براى ســالمت شما 

 به وخیم تر شدن شرایط 
د که از آن جمله مى توان

شو

زخم هاى معده و ابتال به بیمارى بازگشت اسید معده به 

مرى اشاره کرد. بیمارى بازگشت اسید معده به مرى به 

واسطه مصرف غذاهاى اسیدى مانند آبلیمو تحریک 

مى شود و مى تواند موجب سوزش سردل، حالت تهوع 
و استفراغ شود.

محرك میگرن است

تشدید وخامت آفت هاى دهان 

آبلیمو مى تواند به دندان ها آسیب برساند
 ناراحتى معده مى شود

موجب

ى کهمبتال بهســرفه ه
مى شود. این میوه همانند شربت «اکسپکتورانت» خاصیت

خلط آور دارد و موجب تخلیه اخالط موذى از گلو و کاهش 
سرفه هاى بیمار مى شود.

ر
امان باشیم. 

cویتامین c موجــود در نارنگى مى توانــد با خاصی
اکسیدى خود، بدن ما را که در معرض انواع رادیک
ب آزاد هســتند، حفظ کند. به یاد داشــته
رادیکال هاى آزاد یک تهدید جدى براى
به حساب مى آید. شما با خوردن به اند
مى توانید از ایــن تهد
حدودى فاص
مانع گستر
در بدن خ

 فواید باورنکردنى نارنگى

 ماست ترش بهتر است
 یا شیرین؟

 آرتروز شانه چیست؟

فواید اعجاب انگیز سنگدان مرغ

اگر فکر مى کنید مصرف موز برایتان مشــکلى ندارد و 
مى توانید بدون محدودیت موز مصرف کنید، سخت در 
اشتباه هستید.  موز میوه اى است که سرشار از خاصیت 
براى هر قشرى است. ممکن است فکر کنید که موز را 
همه افراد و بــدون محدودیت مى توانند مصرف کنند. 
اما اینطور نیســت؛ مصرف بیش از اندازه موز به دلیل 
خاصیتى که در ادامه معرفى مى کنیم، مى تواند باعث 

بروز مشکالتى در سالمتى عده اى شود. 
یک متخصص مصرف موز را براى افراد با مزاج سرد و 
خشک که معموًال الغر هستند و استعداد چاقى ندارند و 

پوست خشک تیره اى دارند و اغلب از ناراحتى اعصاب 
و مشکالت مفصلى رنج مى برند، بسیار مفید دانست و 
تصریح کرد: انسان هاى با مزاج سرد از این میوه که مزاج 
گرم دارد، نفع مى برند. بهتایى در پاسخ به این سئوال که 
چرا موز براى بعضى افراد ایجاد حساسیت مى کند؟ گفت: 
مصرف در حد میانه موز آزار دهنده نیســت و براى گرم 
مزاجان در فصول سرد ســال معموًال عارضه اى ندارد. 
وى افزود: اما در گرم مزاجان اقلیم هاى گرمسیرى، این 
میوه باید با احتیاط مصرف شود چون مخصوصاً در افراد 
با مزاج گرم و خشک ممکن است به افزایش حرارت بدن 

منجر شده و ســبب تولید صفرا  شود. در نتیجه کسانى 
که مزاجشان گرم است و حساسیت به این میوه دارند یا 
باید از خوردن آن پرهیز کنند یا آنکه پس از خوردن موز، 
یک خوردنى رو به ترش یا ملس مثل شربت سکنجبین 
و یا کمى آبغوره یا آب انار اســتفاده کنند تا این عوارض 
به حداقل برسد. این استاد دانشگاه افزود: افرادى که با 
مصرف موز دچار یبوست مى شوند نیز باید کمتر از این 
میوه، به خصوص کال و انواعى که با گاز اتیلن زودرس 
شده اند، استفاده کنند و براى رفع این عارضه، مصرف 

ملین هایى همچون خاکشیر را از یاد نبرند.

آگهى تغییرات آنها که نباید موز بخورند
آگهى تغییرات شرکت آرکا صنعت پارس آسیا 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 58623 
و شناســه ملى 14006837390 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1397/06/24 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : 
محل شــرکت در اصفهان به محله آپادانا اول 
خیابان شــهید قدوســى(آپادانا اول) خیابان 
سجاد پالك 0 - مجتمع تندیس طبقه سوم- به 
کد پســتى 8165755924 به شــماره تلفن 
03136412616 تغییر یافــت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (258986)
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کســى که کار نیک خود را در غیر راه صحیح و نزد نااهالن 
قرار دهد، بهره اى جز ستایش ناپاکان و ثناگویى اشرار و گفتار 
افراد نادان ندارد و اینها هم تا هنگامى اســت که به آنها بخشش 
مى کند و مى گویند: چه دست ســخاوتمندى دارد؛ حال آنکه از 

موال على (ع)بخشش در راه خدا بخیل است.

محل بازدید وسایط نقلیه و کاال
گلپایگان: بلوار شهید بهشتى- میدان معلم- جنب دانشگاه مهندسى (موتورسیکلت)

تیران و کرون: جاده کمربندى- جنب پمپ گاز- شرکت تعاونى کامیونداران (موتورسیکلت)
فوالدشهر: محله B1- جنب اتوبان ذوب آهن پارکینگ امین (موتورسیکلت)

شهرکرد: قبل از سامان- جنب پلیس راه سامان (موتورسیکلت)
اصفهان: جاده شیراز بعد از شهرك آزمایش قبل از داروسازى فارابى- کوچه تاکسى تلفنى سینا (کاال)

ند. ما ت  وان رپدا گاه کار A ق د قد و یا از  ورت  ید   ھادی را  زمان  غ پ ب صد  ت ۲۰  ی با رم  ران  یدا
مؤسسه اى اقتصادى در نظر دارد تعدادى وسایط نقلیه و کاال به شرح ذیل را از طریق حراج 

حضورى به فروش برساند:

حراج حضورى

تعداد 1800 دستگاه موتورسیکلت، دوچرخه و تنه موتورسیکلت اوراقى 
توضیح: کلیه موتورسیکلت ها به صورت برش خورده، انجین شکسته، شماره 

شاسى و موتور سنگ گرفته و تحویل مى گردد.
کاال: شامل انواع پوشاك، کفش و...

دستگاه مزایده گزار: شهردارى مبارکه

شرایط شرکت در مزایده:
- ارائه ضمانتنامه بانکى یا واریز نقدى به مبلغ 26/000/000 ریال بابت سپرده شرکت در مزایده 
به حساب سیباى 0105193396003 بنام شهردارى مبارکه (از قرار دادن هرگونه وجه نقد یا 

چک هاى تضمینى، مسافرتى و غیره جداً خوددارى گردد.)
محل دریافت اسناد: شهردارى مبارکه، امور قراردادها (تلفن: 52402021- 031) با واریز مبلغ 
500/000 ریال به حساب سیباى درآمدى به شماره 0105193406005 بنام شهردارى مبارکه

مهلت دریافت اسناد مزایده: در ساعات ادارى تا روز شنبه مورخ 97/07/21
مهلت و نحوه تکمیل و تحویل پیشنهادات: مزایده گران بایستى پیشنهادات خود را حداکثر 
تا ساعت 13 بعدازظهر دوشنبه مورخ 1397/07/23 به شرح ذیل به دبیرخانه محرمانه این 

شهردارى (حراست) تسلیم و رسید دریافت دارند:
پاکت الف) سپرده شرکت در مزایده، اسناد و شرایط مزایده که به امضا و مهر شرکت کنندگان 

رسیده باشد.
پاکت ب) برگ پیشنهاد قیمت (طبق فرم پیوست)

تبصره 1: پیشنهادات مزایده از هر حیث کامل و بدون قید و شــرط بوده و هیچ نوع ابهام، 
قلم خوردگى، عیب و نقص  و قلم خوردگى نداشته باشد.

تبصره 2: کلیه پاکت هاى الف و ب بایستى در یک لفاف بزرگ بسته بندى شده و در مهلت مقرر 
به دبیرخانه شهردارى تحویل گردد.

شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات ارسالى مختار مى باشد و به پیشنهادات مبهم، مخدوش، 
فاقد سپرده، مشروط و کمتر از قیمت پایه اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

زمان بازگشایى پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز سه شــنبه مورخ 1397/07/24 با حضور 
اعضاى کمیسیون عالى معامالت در محل ساختمان شهردارى

آگهى مزایده عمومى

سید محسن هاشمى- شهردار مبارکه

نوبت دوم

    زمان بازدید وسایط نقلیه:
پنج شنبه مورخ 97/07/12 از ساعت 9 صبح الى 12 بعدازظهر 15 الى 17

شنبه مورخ 97/07/14 از ساعت 9 صبح الى 12 بعدازظهر 15 الى 17
زمان بازدید کاال

شنبه 97/07/14 از ساعت 9 الى 12 بعدازظهر 14 الى 16
زمان حراج وسایط نقلیه:

یکشنبه مورخ 97/07/15 ساعت 9/30 الى 13
زمان حراج کاال: 

دوشنبه مورخ 97/07/16 از ساعت 9/30 الى 13
محل برگزارى حراج:

اصفهان- خیابان هزارجریب، کوى بهار، خیابان شهید غالمى، روبروى دبیرستان باهنر، 
کانون فرهنگى، تربیتى همدانیان

تلفن تماس: 43- 36283540- 031

نوع ردیف
قیمت پایه متراژکاربرىمزایده

آدرس محلمجوز شوراکارشناسى

فروش 1
23/57 مسکونىزمین

مترمربع
از قرار هر 
مترمربع 

22/000/000 ریال
97/645

1397/06/03
مبارکه- بلوار 
والیت- میدان 
امام حسن(ع)

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان 
از برگــزارى مرحله ســوم رزمایش و نمایــش « اقتدار 
عاشورایى بسیج، سپاهیان حضرت محمد(ص) »جمعه 

13 مهر امسال خبر داد.
سرتیپ دوم پاسدار سردار مجتبى فدا افزود: این رزمایش 

در سه مرحله طراحى شده است که مرحله اول و دوم آن در 
ماه هاى گذشته با اجراى تمرینات تاکتیکى و تخصصى 

گردان هاى بیت المقدس انجام شد.
وى ادامه داد: مرحله ســوم این رزمایش با تجمع ده ها 
هزار نفرى بسیجیان در یکى از نقاط شهر انجام مى شود.

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان 
گفت:این مرحله رزمایش با بررسى هاى انجام شده شامل 

فراخوانى، سازماندهى، اعزام و اســتقرار در محل تعیین 
شده است.

وى اظهار داشت: این ظرفیت و فراخوانى در حفظ انسجام، 
آمادگى و نشــان دادن اقتدار و آمادگى نیروهاى بسیج و 
توانمندى آنها در حمایت و دفاع از نظام جمهورى اسالمى 

خواهد بود.
ســردار فدا افزود: یکى از مجموعه هایى که در شرایط 
حســاس و در همه برهه هاى حســاس، با تمام توان و 

ظرفیت از نظام اسالمى دفاع کرده، سازمان بسیج است.
وى گفــت: امروز هــم در صحنه حمایت، همبســتگى 
و وحدت و انســجام ملى بیشــتر از ابتداى شهریور سه 
مرحله رزمایش توسط نیروهاى بسیج در سراسر کشور با 

ســازماندهى و اعزام تیم ها و گروه هاى جهادى به نقاط 
مختلف استانهاى کشور شروع شده که بخش عمده آن در 

حاشیه شهرها و مناطق محروم انجام شده است.
جانشــین فرمانده ســپاه صاحب الزمان (عج) اســتان 
اصفهان افزود: در مرحله اول رزمایش اقتدار عاشــورایى 
بسیجیان استان، بیش از 356 گروه با حدود چهار هزار نفر 
از بسیجیان و سپاهیان حضرت محمد رسول ا... (ص) به 

نقاط محروم و نیازمند اعزام شدند.
وى اضافه کرد: بیشترین فعالیت این گروه هاى جهادى 
در زمینه هاى عمرانى، بهداشــتى، درمانــى، خدماتى، 
فرهنگى، اقتصاد مقاومتى، اشــتغالزایى و آبرسانى بوده 

است.
ســردار فدا گفت: مرحله دوم این رزمایش هم به تناسب 
و زمانبندى که توســط سازمان بســیج در سراسر کشور 
مشخص شده بود در اســتان هاى مختلف کشور شامل 
فراخوانى و حفظ انســجام و آمادگى گــردان هاى بیت 
المقدس بود که روز 21 شهریور با رژه باشکوه بسیجیان 

در اصفهان و سایر شهرستانهاى استان برگزار شد.
وى همچنیــن از افتتــاح و بهره بردارى پلــى کلینیک 
تخصصى شهید کاظمى سپاهانشهر همزمان با برگزارى 
مرحله سوم رزمایش « اقتدار عاشورایى بسیج، سپاهیان 
حضرت محمد(ص)» در روز جمعه 13 مهرماه در اصفهان 

خبر داد.
سردار فدا گفت: این مجموعه درمانى در راستاى خدمت 
رسانى و کمک به مردم در زمینى به مساحت هفت هزار 

متر مربع و زیربناى 12 هزار متر مربع افتتاح خواهد شد.
وى ادامه داد: این پلى کلینیک شامل بخش هاى عمومى، 
تخصصى و فوق تخصصى است و از تجهیزات و امکانات 

پیشرفته و به روز برخوردار است.

جمعه این هفته در قالب مرحله سوم؛

رزمایش اقتدار عاشورایى بسیج
 در اصفهان برگزار مى شود

یزدى زاده، مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان 
با بیان اینکه صادرات این شــرکت از ســال 92 تاکنون 
رشد چشمگیرى داشــته و از 132 هزار تن در سال 92 به 
یک میلیون و 198 هزار تن در ســال 96 رســیده است، 
گفت: صادرات این شرکت به 14 کشور دنیا در چهار قاره 
انجام مى شود و با دریافت گواهینامه کرز درسال گذشته ، 
صادرات میلگرد ذوب آهن به اروپا نیز در حال انجام است. 
وى ادامه داد: در سال جارى اگر تحریم هاى ظالمانه آمریکا 
مانع نشود ، این شرکت به صادرات یک میلیون و 300 هزار 

تن دست پیدا مى کند.
مدیر عامل ذوب آهن اصفهــان از تحریم هاى ظالمانه 
آمریکا به عنوان یکى از چالش هاى صادرات فوالد ایران 
نام برد. وى با اشــاره به برخى راهکارهــاى مقابله با آن 
بیان داشــت: راه اندازى NGO هاى صادراتى براى از 
بین بردن قابلیت ردیابى موسســات مالى، بهره گیرى از 
ظرفیت هاى بانک هاى خصوصى براى تبادالت مالى با 
افزایش حساسیت بر روى تراکنش هاى بانک هاى دولتى، 
تالش براى انجام معامالت با ارز سایر کشورها به منظور 
عدم رهگیرى تراکنش توســط آمریکا، عقد قراردادهاى 
Barter با خریداران در بازارهاى هدف به عبارت بهتر 
واردات مواد اولیه در برابرصــادرات محصول، حمایت از 
صادرکنندگان براى جبران بخشى از هزینه هاى تحمیل 
شده ناشى از تحریم ها با استفاده از مشوق هاى صادراتى و 

معافیت هاى مالیاتى  و .... از جمله این موارد است.
مدیرعامل شرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان ظرفیت 
واقعى تولید این شــرکت را در صورت تامین منابع پایدار، 
در حدود چهار میلیون تن ذکر کرد و گفت: در سال جارى 

این شرکت پس از تولید ریل U33 ، موفق به تولید ریل 
 H30 شد و با تولید شمش بیم بالنک ، تیرآهن UIC60

را براى اولین بار در کشور تولید کرد.
وى افزود: اگر کارگاه نورد 650 ذوب آهن اصفهان تمرکز 
خود را بر تولید ریل بگذارد، امکان تولید 400 هزارتن ریل 

در این شرکت وجود دارد. 
وى اظهارداشت: این کارگاه قابلبت تولید مقاطع سنگین را 
نیز دارد و مى تواند ساالنه 650 هزارتن انواع ریل و مقاطع 

سنگین تولید کند .
یزدى زاده میزان مصرف ریل در کشــور با توجه به افق 
1404 ، در بهترین حالت 150 هزارتن اعالم کرد و افزود: 

ذوب آهن به راحتى توان تامین ریل مورد نیاز کشور را دارد . 
وى بیان داشت: با توجه به اهمیت بسیار زیاد توسعه حمل 
و نقل ریلى و نقش چشــمگیر آن در توســعه زیرساخت 
هاى صنعتى کشور ، تولید ریل ملى یک اقدام مهم است 
که موفقیت بزرگى براى صنعت فوالد کشــور محسوب 

مى شود .
وى میزان تولید محصوالت فوالدى طویل کشــور را در 
سال گذشته هشت میلیون تن اعالم کرد و افزود: 30 درصد 
این محصوالت توسط ذوب آهن اصفهان تولید مى شود و 
این شرکت در حدود 66 درصد بازار تیرآهن کشور را به خود 

اختصاص داده است .

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان خبر داد؛

برنامه ریزى  ذوب آهن براى یک میلیون 
و300هزارتن صادرات تا پایان امسال 

ذوب آهن به راحتى توان تأمین ریل مورد نیاز کشور را دارد


