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عادت هاى بدى که باعث نفخ مى شوددستگیرى سارقان طالفروشى اصفهاندلیل انتخاب بازیگر زن لبنانى براى «حوالى پاییز» ترکیه به هواپیماهاى ایرانى سوخت نداد فریاد جام خواهى سپاهان سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

فعال بودن 70درصد واحدهاى صنعتى استان
چند عامل که شما را مستعد ابتال به سنگ کلیه مى کند

نشانه هاى آشکار از افول قدرت آمریکا
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پاییز ایران «پربــارش» 
پیش بینى شد

واحدهاى لبنى، خودسرانه 
افزایش قیمت داده اند

سینماى کمدى فعلى
 به کلیت سینما لطمه مى زند

 سرخ ها 5
در آرزوى کامبک
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در حالى که سنگ کلیه بیشتر مردان را درگیر خود مى کند، در سال هاى اخیر به علت 
افزایش نرخ ابتال به چاقى و سایر عوامل پرخطر در زندگى، شانس ابتالى زنان به این 

عارضه نیز افزایش یافته است.

دیدار رفت فینال لیگ قهرمانان آســیا در حالى 
برگزار مى شد که کاشــیماى میزبان در یک ربع 
اول بازى فشــار خوبى براى باز کــردن دروازه 
مهمان آورد امــا رفته رفته پرســپولیس بر جو 
ورزشگاه و بر بازى مسلط شــد و با یک نمایش 
سازمان یافته در دفاع، براى یک نیمه نگذاشتند 
کاشیما خطرى روى دروازه پرسپولیس ایجاد کند. 
پرســپولیس که با الیه هاى دفاعى قدرتمند و با 
رهبرى جالل حسینى راه هاى نفوذ را بر مهاجمان 
زهردار کاشیما بســته بود در ضد حمالت هم 
برنامه داشت و روى فرارهاى علیپور توانست 

چند موقعیت نصفه نیمه ...
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افتتاح خط تولید اولین جت جنگنده ایرانى در اصفهانافتتاح خط تولید اولین جت جنگنده ایرانى در اصفهان
دیروز در مراسمى با حضور وزیر دفاع صورت گرفت دیروز در مراسمى با حضور وزیر دفاع صورت گرفت 
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رهبر معظم انقالب در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان تشریح کردند

زندگى منوچهر آذرى 
روى آنتن شبکه مستــند

امیدوارم بدشانسى هایمان تمام شود
ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن گفــت: باید از بچه هاى تیمم تشــکر 
کنم زیرا تمرینــات را با روحیه انجــام مى دهند و با همیــن روحیه در
 بازى هایى که عقب مى افتادیم و حتى ده نفره مى شــدیم بازى 
را با نتیجه مساوى به اتمام رســاندیم و یک امتیاز آن بازى را به 

دست آوردیم.
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آگهى مزایده (مرحله اول- نوبت اول) چاپ اولچاپ اول

لطفى میان جایى- شهردار دهاقان

شهردارى دهاقان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 101 مورخ 97/07/22 شوراى 
اسالمى شهر، جایگاه عرضه سوخت CNG شهردارى دهاقان را به صورت اجاره 
ثابت ماهیانه از طریق مزایده به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان 
مى توانند جهت شرکت در آگهى مذکور و کسب اطالعات بیشتر و دریافت برگ 
مزایده در ساعت ادارى به واحد قراردادها شهردارى مراجعه و یا از طریق سایت 
شــهردارى، پیشــنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 
97/08/27 به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول 
یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. ضمنا ً هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مزایده 

مى باشد.
شماره تلفن هاى تماس: 4- 53338201- 031

فراخوان مناقصه عمومى  
همزمان با ارزیابى کیفى و فنى بازرگانى (فشرده) دو مرحله اى

«خرید دریچه چدنى منهول هاى فاضالبى جهت مناطق پنجگانه شهر اصفهان»  شماره 97-3-149/4

نوبت اولنوبت اول

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

1- شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر فراخوان مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى و فنى بازرگانى (فشرده) دو مرحله اى ، خرید دریچه 
چدنى منهول هاى فاضالبى جهت مناطق پنجگانه شهر اصفهان به شماره (200971434000015)را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.
2-کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه  تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد) به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : تاریخ 97/8/12 مى باشد.

"بدینوسیله به اطالع مى رساند ، بانک مهر اقتصاد به دلیل 
انجام نوسازى تجهیزات شعب وســتاد، در نظر دارد  اموال 
مازاد و مستعمل جمع آورى شــده خود را به فروش برساند. 
لذا عالقمندان مى توانند جهت اطالع از لیست اقالم و قیمت 
کارشناسى ازتاریخ نشرآگهى به مدت 5 روز کارى از ساعت 
8:00  الى 14:00 به آدرس ذیل مراجعه نموده و یا با شماره تلفن  
03138100 داخلى 135 و 09138756642 آقاى الماسى تماس 

حاصل نمایند."

آدرس: اصفهــان  -پل ابــوذر  - ابتداى خیابــان توحید – 
سرپرستى بانک مهر اقتصاد – طبقه چهارم

 مزایده اموال

www.mebank.ir

1397/08 /13
اداره امور شعب استان اصفهان
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ب ن روى

مزایده عمومى شماره 97/87 
فروش امالك مازاد 

بانک ملت استان اصفهان

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان خبر داد؛

اعتراض خانم کارگردان به شیوه اکران فیلم ها
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3-اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاى الف
3-1- آدرس : اصفهان ، خیابان شیخ کلینى ، خیابان جابر ابن حیان ، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ، تلفن 031-36680030-8 

اتاق (292)
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

4-1- مرکز تماس : 41934- 021
4-2- دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، درسایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

تاریخروزساعتعنوان
97/8/20یکشنبه- :12مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

97/08/30چهارشنبه- :12        مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
97/08/30چهارشنبه- :14                زمان بازگشایى پاکتها

نام روزنامه : نصف جهان
تاریخ انتشار: 1397/08/13

کاشیما  به جام چشمک زد

امیدوا
ســرمربى تی
کنم زیرا تمر
 بازىه
ن را با
دست

نمازى:
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درآ
دیدار رفت
برگزار مى
اول بازى
آ مهمان
ورزشگاه
سازمان
کاشیما خ
پرســپو
رهبرىج
زهردا
برنامه
چند موقع

جپاروف در آستانه جپاروف در آستانه 
ثبت رکورد ثبت رکورد 
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«یاهو نیوز» به نقل از برخى مقامــات امنیتى گزارش 
داده ایران در سال 2011، در میان بهت و حیرت سازمان 
جاسوسى آمریکا موفق به کشف و انهدام شبکه سایبرى 
شد که عوامل سیا از طریق آن با یکدیگر ارتباط برقرار 
مى کردند؛ موضوعى که قبًال به آن اذعان نشده بود. ظاهراً 
ایران از موتور جستجوى گوگل براى کشف وبسایت هاى 
ارتباطى سیا استفاده کرده است. این ماجرا بزرگ ترین 
ناکامى سیا بعد از واقعه 11 سپتامبر عنوان مى شود به  این  
ترتیب که ایران با نفوذ به شبکه  مجازى که از طریق آن، 
سیا با جاسوس هاى خود در سراسر جهان ارتباط برقرار 
مى کرده، موفق به شناسایى بسیارى از عوامل اطالعاتى 

آمریکا شده است. گفته مى شود حدود سال 2010، ایران 
از طریق یک جاسوس دوجانبه موفق به کشف یکى از 
وبسایت هاى سیا شد و سپس با سرچ کلیدواژه هاى مشابه 
در موتور جستجوى گوگل، سایر وبسایت هاى مشابه و 
عواملى که از آنها استفاده مى کرده اند را شناسایى کرده اند. 
برخى خبرگزارى ها تعداد عوامل شناسایى شده از سوى 
ایران را 30 نفر اعالم مى کنند. سیا از اینکه ایرانى ها چطور 
با استفاده از مهارت هاى ساده موفق به نفوذ به داخل این 
شبکه شده اند، متحیر هســتند. این ماجرا در بازه زمانى 
2010 تا 2013، ناکامى هاى جبران  ناپذیرى را براى سیا 

به  دنبال داشت.

رئیس پژوهشکده اقلیم شناسى گفت: بارش هاى کشور در 
پاییز سال جارى نسبت به میانگین بلندمدت بیشتر است. 
ایمان بابائیان اظهار کرد: در پاییز امسال افزایش بارش 
در دو سوم شمالى کشــور به ویژه در استان هاى حاشیه 
زاگرس مرکزى و شمالى، شــمال غرب، شمال شرق و 
استان هاى ساحلى خزر نسبت به سایر نواحى آشکارتر 
خواهد بود.این کارشناس ســازمان هواشناسى افزود: 
بارش آبان ماه در اغلب مناطق کشــور به ویژه شمال، 
غرب و بخش هایى از مرکز کشور بیش از نرمال خواهد 
بود. همچنین این مناطق در آذرماه بارش هاى بیش از حد 
نرمال را تجربه خواهند کرد اما براى نوار جنوبى کشور در 

آذرماه، بارش ها کمتر از نرمال پیش بینى مى شود.
بابائیان در ادامه گفت: انتظار مــى رود در دى ماه بارش 
کشور در محدوده کمتر از نرمال قرار گیرد اما این وضعیت 

در بهمن ماه تعدیل مى شود. 
رئیس پژوهشکده اقلیم شناسى در ادامه وضعیت دمایى 
کشور را طى چند ماه آینده پیش بینى و اظهار کرد: دماى 
هوا در آذر ماه در نواحى شمالى و شرقى کشور حدود یک 
درجه کمتر از نرمال و در سایر مناطق در محدوده نرمال 
تا یک درجه بیش از نرمال مورد انتظار است.  وى در پایان 
اظهار کرد: در دى ماه میانگین دماى کشــور از یک تا 2 

درجه بیش از نرمال خواهد بود.

ایران چگونه شبکه جاسوسى 
سیا را متالشى کرد

پاییز ایران «پربارش» 
پیش بینى شد

توقف روند انتخاب شهردار
  مهر | سخنگوى شوراى شــهر تهران اعالم 
کرد: روند رأى گیرى براى انتخاب پنج گزینه شهردارى 
تهران متوقف شد. على اعطا دیروز در جمع خبرنگاران 
گفت: اعضا به اتفاق آراء به این تصمیم رسیدند که روند 
انتخاب شــهردار را متوقف کنند تا در جلسه کمیسیون 
اجتماعى که روز یک شــنبه (امروز) برگزار مى شــود، 
طرح استفساریه مستثنى شدن شهرداران از قانون منع 
به کارگیرى بازنشستگان مطرح شود و در خصوص آن 

تصمیم گیرى شود.

افشاگرى سرنوشت ساز 
اردوغان

«رجــب طیــب اردوغــان»،   نامه نیوز |
رئیس جمهــور ترکیــه در یادداشــتى در روزنامــه 
«واشنگتن پست» نوشت که عربستان باید به بسیارى 
از سئواالت مربوط به کشته شدن «جمال خاشقجى»، 
روزنامه نگار مطرح ســعودى در داخل کنسولگرى این 
کشور در استانبول پاسخ دهد. اردوغان گفت که آمران 
قتل جمال خاشقچى از مســئوالن رده باالى سعودى 
هستند اما شــخص «ملک ســلمان» در این پرونده 

نقشى ندارد.

نیازى به ترکمنستان نداریم
  فارس| همسو با توسعه پارس جنوبى و افزایش 
ظرفیت تولید و انتقال گاز، زمستان امسال درحالى ایران 
آماده تولیــد روزانه حدود یک میلیــارد متر مکعب گاز 
مى شود که نه تنها نیازى به واردات گاز ترکمنستان دارد 
که نیاز گازى عراق و ترکیــه را هم به طور کامل تأمین 

خواهد کرد.

پول واحد ایجاد کنید
فاطمه مقیمى، عضو هیئت رئیسه اتاق   انتخاب|
بازرگانى تهران گفت: با توجه به حجم گسترده مبادالت 
تجارى ایران با چین و روسیه، این سه کشور مى توانند 
به سمت ایجاد یک پول مشترك حرکت کنند تا از این 
طریق ضمن تسهیل تجارت بین روسیه و چین، مبادالت 
تجارى ایران با این دو کشور بعد از تحریم هاى آمریکا به 

سهولت انجام شود.

انتقاد مطهرى به صداوسیما
على مطهرى در انتقــاد از یک   عصر ایران |
برنامه صدا و سیما درباره برجام یادداشتى را در کانال خود 
کرد. در این یادداشت از جمله آمده است: معلوم نیست 
صدا و سیما کى مى خواهد از این حالت یکطرفه بودن 
خارج شود و حرف طرف مقابل را هم پخش کند تا مردم 
بفهمند مذاکره و توافق برجام که از ابتدا تا انتهاى آن با 
نظر رهبرى انجام شد اشتباه نبود بلکه اشتباه بعد از توافق 
انجام شد که بخشى از نظام به علت جنگ قدرت و احیانًا 
منافع اقتصادى مصمم به اجرا نشدن برجام بود تا مبادا به 

نفع رقیب سیاسى اش تمام شود.

محل تجمع جاماندگان انتخابات
 افکارنیوز | ابوترابى، نماینــده نجف آباد در 
مجلس با بیــان اینکه دولت حــدود 150 هزار میلیارد 
تومان به سازمان تأمین اجتماعى بدهکار است، گفت: 
این سازمان محل اجتماع جاماندگان در انتخابات شده و 
دولت هر کسى که همراهش بوده و در انتخابات شکست 

خورده را در این سازمان جاى مى دهد.

افت ارزش پول ملى 
 آنا| در سفر به عراق به مناسبت اربعین حسینى باور 
کاهش نرخ برابرى ریال نسبت به دینار عراق براى مردم 
ایران بسیار سخت و ناراحت کننده بود. افت ارزش پول 
ملى در مقابل دینار بارسنگینى را بر دوش زائران ایرانى در 
سفر اربعین گذاشت تا جایى که قیمت  نجومى محصوالت 
در عراق براى مردم باورپذیر نبود. قیمت برخى کاالهاى 
مصرفى در کشور عراق به پول ایران به این شرح است: 
بســتنى  قیفى ده هزار تومان، نوشــابه 18 هزارتومان، 

بیسکوییت شش هزارتومان، انگور 50 هزارتومان و...

خبرخوان
ترکیه به هواپیماهاى ایرانى 

سوخت نداد
خبرگــزارى «رویترز» بــه نقل از   چمدان|
رسانه هاى ترکیه گزارش داد که فرودگاه ترکیه روز 
جمعه از دادن ســوخت به برخى خطوط هواپیمایى 
ایران خوددارى کرد. در نتیجه این اقدام، دســتکم 
یک پرواز لغو شد و پروازهاى دیگر نیز ناگزیر شدند 
براى کاهش مصرف ســوخت خود و انجام پرواز، از 

تعداد مسافران بکاهند.

35 درصدمان زیر خط فقرند
  ایلنا | معاون رفــاه وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى گفت: امروز حداقل 25 تا 35 درصد افراد 
کشور زیر خط فقر هستند و براى حل این مشکالت 
باید الگوى قدرت را تغییر بدهیــم و رابطه دولت و 
حاکمیت و همچنین دولت و مردم را دوباره تعریف 

کنیم.

حسین انتظامى کنسل شد!
 سینماروزان| حدوداً سه هفته قبل بود که 
روزنامه اصولگراى «کیهان» از حســین انتظامى، 
معاون سابق وزارت ارشاد به عنوان اصلى ترین گزینه 
جانشینى حیدریان، رئیس فعلى سازمان سینمایى که 
بازنشسته شده نام برد با این حال همین روزنامه در 
گزارشى تازه از محمود اربابى، معاون توسعه فناورى 
و مطالعات سینمایى به عنوان گزینه اى محتمل تر 
براى جانشــینى حیدریان نام برده است. «کیهان» 
عدم سوابق سینمایى انتظامى را مهمترین دلیلش 

بر عدم حضور در سازمان دانسته است.

رشد تعداد دانش آموزان
 پانا| ســیدمحمد بطحایى، وزیــر آموزش و 
پرورش از رشــد 6 درصد جمعیــت دانش آموزى 
نسبت به گذشته خبر داد و گفت: در 15سال گذشته 
این درصد رشد کم نظیر است. حدود دو میلیون نفر 
در شــش ســال آینده به تعداد دانش آموزان اضافه 
مى شود. در کنار اینها در سال 97 حدود 60هزار نفر 
از فرهنگیان بازنشسته مى شوند که این عدد معادل 
کارکنان سه وزارتخانه اســت. اینها مسائل جارى 
اســت که من باید به آنها فکر کنم. ما نمى توانیم از 

مسائل جارى غافل شویم.

خبرى از توقیفى ها نیست
  ایسنا| بازار تلفن همراه که با نوسانات نرخ 
دالر، افزایش قیمــت را تجربه کرد همچنان درگیر 
برخى حواشى است و هنوز خبرى از ورود تلفن هاى 
توقیفى که با ارز 4200 تومانى خریدارى شده بودند 

نیست.

مرگ 
روى شانه هاى شمشادها

  ایسنا| رئیس انجمن جنگلبانى ایران درباره 
اوضاع نگران کننده درختان شمشاد در جنگل هاى 
شمال گفت: شمشادهاى شمال در وضعیت بغرنجى 
قرار دارند و مناطقى که دچار آفات و بیمارى شــدند 

دیگر قابل احیا نیستند.

چه کتاب هایى 
قاچاق مى شد

یکى از اعضاى کارگروه صیانت از    ایسنا|
حقوق ناشران، مؤلفان و مترجمان اتحادیه ناشران و 
کتابفروشان تهران درباره روش کار قاچاقچیان کتاب 
اظهار کرد:  این افراد ســه مدل کتاب را براى چاپ 
افست انتخاب مى کردند؛ کتاب هاى ضالّه، کتاب هاى 
پرفروش ناشران (عیناً یا با اندکى تغییر) و کتاب هایى 
که از وزارت ارشاد مجوز نداشتند. مسئله دیگر این 
است که قاچاقچیان کتاب، نام افراد معروف را روى 
کتاب ها مى گذاشتند تا جلب توجه کنند؛ مثالً  براى 
کتاب «دنیاى سوفى» که مترجمش شخص دیگرى 
است، از اسم داریوش آشورى استفاده مى کردند در 

حالى که بنده  خدا روحش هم خبر ندارد.

 حضرت آیت ا... خامنه اى، رهبر معظم انقالب اســالمى 
صبح دیروز (شنبه) در آســتانه 13 آبان روز ملى مبارزه با 
استکبار در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان 
با تجلیل از حضــور پرمعنا و عظیم مــردم در «رزمایش

بى نظیر، توصیف ناپذیر و شگفتى ساز اربعین»، سه حادثه 
13 آباِن 43، 57 و 58 را نشــانه هایى از چالش عمیق و 
مستمر ملت ایران و آمریکا خواندند و با اشاره به شکست 
شیطان بزرگ در تحقق هدف اصلى توطئه هاى 40 سال 
اخیر آن یعنى بازگشت به سیطره دوران رژیم ستم شاهى 
در ایران تأکید کردند: افول آمریکا به واقعیِت مورد اجماع 
صاحب نظران معتبر جهان تبدیل شده اما در سوى دیگر این 
چالش، ملت ایران با انگیزه، روحیه و کار و تالش جوانان 
عزیزش، آینده اى درخشان و به مراتب بهتر را در پیش دارد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانى مقــام معظم رهبرى، 
رهبر انقالب اسالمى در ابتداى سخنانشان با تبریک به 
همه کســانى که توفیق حضور در  حرکت پرشور اربعین 
را داشــتند، گفتند: غربى هــا از درك و تحلیل این پدیده 
فوق العاده عاجزند، آنها چند سال در قبال حرکت عظیم 
اربعین «توطئه سکوت» را به کار گرفتند اما امسال مجبور 
شدند مقدارى به آن بپردازند البته با تحلیل هاى خصمانه 

و غلط و بالهت آمیز.
ایشان با تأکید بر اینکه سرچشمه فیاض راهپیمایى اربعین، 
غربى ها و رسانه هاى آنها را دستپاچه کرده است، گفتند: 
رسانه هاى غربى همچون رادیو انگلیس ادعاى حکومتى 
بودن این مراســم عظیم را مطرح کردند اما کدام دولت 
مى تواند ده تا 15 میلیون انسان را در مسافتى حداقل 80 

کیلومترى، پیاده به حرکت درآورد؟
رهبر انقالب اسالمى خاطرنشان کردند: اگر بر فرض محال 
هم قبول کنیم که جمهورى اسالمى ایران و دولت عراق 
عامل شکل گیرى چنین حرکت عظیمى بوده اند، این یک 
معجزه است و  غربى ها هم اگر مى توانند چنین حرکت بى 

نظیرى را راه بیاندازند.
حضرت آیت ا... خامنه اى تأکیــد کردند: حرکت بى نظیر 
اربعین، جز با عشق و ایمان و جوشندگى خون شهیدان واال 
مقام شکل نمى گیرد و هیچ عامل دیگرى قادر به برپایى 

چنین عظمتى نیست.
رهبر انقالب اسالمى با تأکید بر اینکه حرکت اربعین سال 
به سال عظیم تر و بهتر خواهد شد، از پذیرایى و مهماندارى 
محبت آمیز دولت و ملت عراق و شخصیت هاى صاحب 

نظر و سیاسى این کشور قدردانى کردند.
حضرت آیت ا... خامنه اى در بخش دیگرى از ســخنان 
خود با اشاره به سه حادثه روز 13 آبان که به نحوى مرتبط 
با آمریکاســت، گفتند: حادثه اول در سال 1343 مربوط 
به تبعید امام خمینى(ره) در پى اعتراض ایشان به الیحه 
کاپیتاالسیون یا همان مصونیت اتباع آمریکایى در ایران 
بود. حادثه دوم به کشتار دانش آموزان و نوجوانان به دست 
رژیم آمریکایِى پهلوى در ســال 57 مربوط مى شود و در 
حادثه سوم که در سال 1358 اتفاق افتاد، النه جاسوسى 
آمریکا به دست دانشجویان تسخیر شد که در واقع سیلى 

متقابل ملت ایران به آمریکا بود.
ایشان این سیلى خوردن و تحقیر آمریکا را نتیجه قدرتى 
دانستند که انقالب اسالمى به مردم داد و افزودند: مجموعه 

این سه حادثه نشان دهنده چالش میان ایران و آمریکاست 
که این چالش در طول 40 ســال گذشــته ادامه داشته و 
آمریکایى ها در آن از انواع تحرکات و دشمنى ها استفاده 

کرده اند.
رهبر انقالب اســالمى، «حمله به طبــس»، «تحریک 
صدام براى جنگ با ایران»، «حمله موشکى به هواپیماى 
مسافرى» و «حمله به سکوهاى نفتى» ایران را نمونه هایى 
از «جنگ نظامِى» آمریکا در این چالش 40 ساله برشمردند 
و خاطرنشان کردند: یکى دیگر از تحرکات آمریکایى ها در 
این 40 سال، استفاده از «جنگ اقتصادى» است و اینکه 
اکنون مى گویند تحریم ها، اقدامى جدید بر ضد ایران است، 
در واقع کاله گذاشتن بر سر خود و یا ملت آمریکاست زیرا 
موضوع تحریم از ابتداى پیروزى انقالب اسالمى وجود 

داشته است.
حضــرت آیــت ا... خامنه اى یکــى دیگــر از ابزارهاى 
آمریکا در چالش 40 ســاله با ایران را استفاده از «جنگ 
رسانه اى» دانســتند و گفتند:  جنگ رسانه اى آمریکا به 
معناى دروغ پراکنى، فتنه انگیزى، ترویج فساد و تحریک 
افراد از ابتداى انقالب اسالمى وجود داشته است که البته 
امروز با استفاده از فضاى مجازى، شیوه هاى آن جدیدتر 

شده است.
ایشان در جمع بندى این بخش از سخنانشان خاطرنشان 
کردند: در چالش 40 ساله آمریکا و ایران حقیقت مهمى 
وجود دارد که گاهى از دیده ها پنهان مى ماند و آن اینکه، 
طرف پیروز در این چالش، جمهورى اسالمى ایران و طرف 

مغلوب، آمریکا بوده است.
رهبر انقالب اسالمى در بیان دلیل این موضوع افزودند: 
هدف اصلى آمریکا در چهار دهه اخیر سیطره مجدد بر ایران 
بود اما با وجود همه تالش ها و توطئه ها، نتوانسته است به 

این هدف دست پیدا کند.
حضرت آیت ا... خامنه اى تأکید کردند: امروز تنها کشورى 
که آمریکا کوچک ترین نقشــى در تصمیمات آن ندارد، 
جمهورى اسالمى ایران اســت و این، به معناى شکست 

آمریکاست.
ایشان هدف اصلى آمریکا از تحریک صدام براى تحمیل 
جنگ هشت ســاله به ایران، شکســت و بى آبرو کردن 
نظام اسالمى در دنیا، برشمردند و تأکید کردند: ایران در 
جنگ هاى 200 سال گذشته همواره شکست خورده بود اما 
در جنگ هشت ساله توانست طرف مقابل را شکست دهد و 

یک وجب از خاك کشور به دست بیگانه نیافتد.
رهبر انقالب اســالمى، هدف آمریکا از جنگ و تحریم 
اقتصادى در طول 40 سال گذشته را فلج کردن و عقب نگه 
داشتن کشور دانستند و افزودند: در جنگ اقتصادى نیز آنچه 
اتفاق افتاده، بر خالف خواست آمریکاست زیرا حرکت به 
سمت خودکفایى و تولید در داخل، سرعت گرفته و امروز 
صدها گروه فعال از جوانان خوشفکِر دانشگاهى مشغول 

فعالیت ها و کارهاى مهمى در کشور هستند.
ایشان سپس به شــرایط آمریکا در جهان اشاره کردند و 
افزودند: در یک نگاه وسیع تر، قدرت و اقتدار و هیمنه آمریکا 
در دنیا، رو به افول و زوال است و آمریکاى امروز به مراتب 

ضعیف تر از آمریکاى چهار دهه قبل است.
رهبر انقالب اسالمى با اشاره به اذعان بسیارى از سیاسیون 

و جامعه شناسان معتبر دنیا مبنى بر فرسوده شدن و از بین 
رفتن «قدرت نرِم» آمریکا گفتند: قــدرت نرم آمریکا به 
معناى «اقناع و قبوالندن نظر خود به کشورهاى دیگر»، 
اکنون در ضعیــف ترین موقعیت ممکن قــرار دارد و به 
خصوص از زمان روى کار آمدن رئیس جمهور فعلى آمریکا 
نه تنها ملت ها بلکه دولت هاى اروپا، چین، روسیه، هند، 
آفریقا و آمریکاى التین نیز با تصمیم هاى آمریکا صراحتًا 

مخالفت مى کنند.
حضرت آیت ا... خامنه اى خاطرنشــان کردند: اکنون نه 
تنها اقتدار معنوى و قدرت نرم آمریکا رو به افول اســت 
بلکه اقدامات رئیس جمهور عجیب و غریِب فعلِى آمریکا، 
«لیبرال دموکراســى» را نیز که پایه تمدن غرب است، 

بى آبرو کرده است.
ایشان با اشاره به ســخنان چندین سال قبل یک محقق 
معروف دنیا مبنى بر اینکه وضــع کنونى آمریکا، «نقطه 
نهایى تکامل تاریخى بشــر است»، گفتند: همین جامعه 
شناس، اکنون سخنان قبلى خود را پس گرفته و مطالبى 
بیان مى کند که نشــانگر ضعف و افول آمریکا و لیبرال 

دموکراسى است.
رهبر انقالب اســالمى، «قــدرت ســخت» آمریکا در

زمینه هاى نظامیگرى و اقتصاد را نیز رو به افول خواندند 
و افزودند: آنها ابزار نظامى دارند اما به علت افســردگى، 
سردرگمى و تردید سربازانشان مجبورند از سازمان هاى 
جنایتکارى نظیــر بلک واتر براى تحقق اهدافشــان در 

کشورهاى دیگر کمک بگیرند.
ایشان بدهى افسانه اى آمریکا و کسرى بودجه 800 میلیارد 
دالرى این کشور در سال جارى را از نشانه هاى روند زوال 
اقتصادى آمریکا برشمردند و خاطرنشان کردند: آنها این 
واقعیات را با ظاهرسازى و شعار مى پوشانند اما در زیر این 

زرق و برق، افول اقتصادى مشهود است.
حضرت آیت ا... خامنه اى با جلب توجه کشورهاى منطقه 
به واقعیت افول آمریکا افزودند: کســانى که به پشتیبانى 
آمریکا حاضرند مسئله فلســطین را به کلى به فراموشى 
بسپارند، متوجه باشند که آمریکا حتى در منطقه خودش 
هم رو به زوال است اما ملت هاى این منطقه و حقایق آن، 

زنده و پابرجا هستند.
رهبر انقالب استمرار روحیه اســتقالل طلبى در جوانان 
ایران با هر تفکر و رفتار را از دیگر نشــانه هاى شکست 
آمریکا دانســتند و افزودند: آنها با همه تالش امپراتورى 
خبرى و رسانه اى خود نتوانسته اند احساس تنفر و روحیه

استقالل طلبى و مقاومت در مقابل بیگانگان سلطه طلب 
را در جوانان این سرزمین از بین  ببرند، به گونه اى که نسل 
جوان کنونى از لحاظ انگیزه ایستادگى و مقاومت اگر از نسل 

اول انقالب جلو نباشد حتماً عقب نیست.
حضرت آیــت ا... خامنه اى با اشــاره به رســوخ روحیه

استقالل طلبى جوانان ایرانى در کشورهاى دیگر افزودند: 
مردم و جوانان عراقى، سورى، لبنانى، افغانستانى، پاکستانى 
و کشورهاى دیگر به علت ســیطره طلبى و اهانت هاى 
آمریکا از آن متنفر هستند اما مقامات آمریکایى ناتوان از 

درك علل این تنفر، آن را از چشم ما مى بینند.
رهبر انقــالب اســالمى در همیــن زمینــه افزودند:

آمریکایى ها ما را تهدید مى کنند و پیغام مى دهند که اگر 

جوانان فالن کشــور به نیروهاى ما یا طرفداران ما حمله 
کنند ایران را مقصر مى دانیم اما ما مى گوییم شــما غلط 
مى کنید ایران را مقصر مى دانید بلکــه باید به اقدامات 

تنفربرانگیز خودتان در آن کشورها نگاه کنید.
حضرت آیت ا... خامنه اى با یادآورى افول آمریکا به کسانى 
که به سازش با آمریکا گرایش دارند، افزودند: بیهوده نقشه 
بى اساس و بى پایه نکشید، زوال آمریکا یک واقعیت است.

ایشان عوامل افول شیطان بزرگ را بلندمدت و مربوط به 
عملکرد سلطه طلبانه آن در طول تاریخ این کشور دانستند و 
تأکید کردند: براساس سنت الهى، آمریکا محکوم است که 

از صحنه قدرت جهانى زایل بشود.
رهبر انقالب پس از ترسیم اوضاع آمریکا به عنوان یکى از 
دو طرف چالش عمیق و مستمر آمریکا- ایران خاطرنشان 
کردند: در سمت دیگر این چالش مى توان بدون مبالغه و 
بزرگنمایى نشانه هاى پیشرفت و قوى تر شدن را در طول 

40 سال اخیر مشاهده کرد.
ایشان حضور فعال صدها گروه جوان، خوش استعداد، مبتکر 
و با همت را در زمینه هاى مختلف فکرى- عملى و فناورى، 
نشانه آشکار حرکت جدى جمهورى اســالمى در روند 
استقالل صنعتى و سیاسى خواندند و افزودند: این جوانان 
به فکر رئیس شدن و وزارت و وکالت نیستند و این پدیده 

مبارك ادامه خواهد یافت.
ســخنان رهبر معظم انقالب در جمع دانــش آموزان و 
دانشجویان با چند توصیه به جوانان ادامه یافت که اولین 

آنها فراموش نکردن دشمنى با آمریکا بود.
ایشان هوشیارى در مقابل فریب و لبخند دروغین دشمن 
را ضرورى خواندند و یادآورى کردند: آمریکایى ها گاهى
 مى گویند با ملت ایران مشکلى نداریم و تحریم ها علیه 
مردم نیست بلکه با دولت ایران دچار چالش هستیم اما این 
یک دروغ فضاحت بار است چون دولت ایران بدون ملت 

کاره اى نیست و آنها با حضور و اراده ملت دشمنند.
رهبر انقالب در پاسخ به این سئوال که ایستادگى و دشمنى 
ملت ایران با آمریکا تا چه زمانى ادامه خواهد داشت، افزودند: 
وقتى آمریکا سیطره جویى خود را کنار بگذارد مى شود با 
او مانند دیگر کشورها تعامل کرد اما این مسئله بعید است 

چون ذات استکبار، سلطه جویى و سیطره طلبى است.
دومین توصیه حضرت آیت ا...خامنه اى به جوانان، «ترویج 

و تبیین نظریه مقاومت» بود.
ایشان نظریه «مقاومت در مقابل دشمن قوى پنجه» را هم 
در مقام نظر هم در جایگاه عملى، نظریه اى متقن و صحیح 
خواندند و افزودند: جوانان در محیط هاى مختلف هدف 
اصلى استکبار یعنى سلطه طلبى را تبیین کنند تا ضرورت 

و صحت نظریه مقاومت، به خوبى نمایان و درك شود.
رهبر انقالب افزودند: از نظر عملى نیز ما مقاومت را حق 
جوانان عراقى، سورى، لبنانى، کشورهاى شمال آفریقا، 
شبه قاره و دیگر مناطق مى دانیم و تقویت این جریان ها 

تقویت نظریه مقاومت است.
توصیه آخر حضرت آیت ا... خامنه اى به جوانان عزیز ایران، 
«احساس مسئولیت در قبال موضوع پیشرفت کشور» بود.
ایشان، «الگوى اسالمى ایرانى پیشــرفت» در 50 سال 
آینده را که براى پخته شــدن و تکمیل در اختیار صاحب 
نظران قرار گرفته، برنامه اى فکر شده برشمردند و افزودند: 
جوانان خود را بخشى از این نقشه وسیع 50 ساله بدانند و 
براى ایفاى نقش براساس مقتضیات زمان در عرصه هاى 
علمى، فناورى، اقتصادى، اجتماعى و سیاسى آماده باشند.

رهبر انقالب قطع وابستگى اقتصاد کشور به درآمدهاى 
نفتى را از دغدغه هاى همیشگى خود و اقتصاددانان خواندند 
و جوانان مؤمن و اهل فکر و عمل را به ارائه راه حل در این 

زمینه دعوت کردند.
حضرت آیت ا... خامنه اى با اشاره به اینکه مدل پیشرفت 
ایران از الگوهاى توسعه غربى اخذ نشده است، افزودند: ما از 
دانش و فناورى روز حداکثر استفاده را مى بریم اما مى دانیم 
که مدل هاى غربى برخالف زرق و برق ظاهرى، باطنى 
مشکل آفرین دارند و کشورهاى مختلف را با دشوارى و 

بدبختى روبه رو کرده اند.
ایشان همت جوانان براى حل مسائل را نیاز اصلى کشور 
خواندند و تأکید کردند: جوانان بدون «ترس و تنبلى» ابتکار 
و نوآورى را ســر لوحه تالش خود قرار دهند و با غیرت و 
تعصب ملى، وظایفشان را در پیشرفت و سعادت و افتخار 

ملت و امنیت کشور ایفا کنند.
رهبر انقالب مســئوالن را نیز به جــدى گرفتن جوانان 
پرانگیزه و استقبال واقعى از آنان فراخواندند و گفتند: گاه 
دیده شده که برخى دستگاه هاى ذیربط به کارهاى خوب، 

برجسته و راهگشاى جوانان کمک نمى کنند.
رهبر انقالب اســالمى در جمع بندى سخنانشان تأکید 
کردند: بدون تردید آینده کشور درخشان و به مراتب بهتر از 
امروز است و اگر ملت با همین روحیه و انگیزه پیش برود، 
ایران عزیز در آینده اى نه چندان دور به اوجى مى رسد که 
در تعامالت جهانى دست برتر را داشــته باشد و جوانان، 
این پیشرفت عظیم را که به برکت اسالم و انقالب ایجاد

مى شود تجربه کنند.

رهبر معظم انقالب در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان تشریح کردند

نشانه هاى آشکار از افول قدرت آمریکا
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8 ایستگاه پایش کیفیت هوا 
اضافه شد

رئیس آزمایشگاه هاى اداره کل حفاظت محیط زیست 
اسـتان اصفهان گفـت: در حـال حاضر با اضافه شـدن 
هشت ایستگاه جدید، مشکلى براى اندازه گیرى میزان 
آالینده ها در شهراصفهان نداریم.بابک صادقیان ادامه 
داد: در گذشته هفت ایسـتگاه در شهر وجود داشت که با 
مساعدت شـهردارى اصفهان، هشت ایستگاه دیگر نیز 

به آن افزوده شد.

توسعه نیروگاه هاى 
خورشیدى در دستور کار است

مدیر بهینه سازى، نگهدارى و تعمیرات تأسیسات شهرى 
شـهردارى اصفهان گفت: در حال حاضر22 نیروگاه در 
ساختمان هاى شهردارى وجود دارد که هر کدام 10، 5 و 

2/5کیلو وات هستند.
امیر حسین ملک پور اظهارکرد: در حال حاضر درحدود 
300 کیلو وات انرژى خورشیدى در سطح شهر اصفهان 
تولید مى شود.وى با تأکید بر اینکه در سال جارى توسعه 
نیروگاه هاى خورشیدى جزو برنامه هاى شهردارى است 
تا بیشـتر به سـمت اسـتفاده از انرژى هاى پاك حرکت 
کنیم، گفت: در حال حاضر 22 نیروگاه در ساختمان هاى 

شهردارى وجود دارد.

612 نفر در تصادفات اصفهان 
جان باختند

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان گفت: 612 نفر 
در سطح جاده هاى استان اصفهان بر اثر حوادث ترافیکى 

در شش ماه نخست امسال جان باختند.
على سـلیمانى پور با بیان اینکه بر اسـاس آمار به دست 
آمده، در شـش مـاه نخسـت امسـال تعـداد فوتى هاى 
تصادفات اسـتان اصفهان نسـبت به مدت مشابه سال 
گذشته 11/3 درصد افزایش داشته است، اظهارکرد: در 
شش ماه امسال در حوادث ترافیکى 612 نفر شامل 136 
زن و 476 مرد جان باخته اند و این آمار در  سـال گذشته 

550 نفر بوده است.

طوالنى بودن اجراى
 طرح هاى هادى در شهرضا 

رئیس بنیاد مسـکن شـهرضا گفت: نبود اعتبـار کافى و 
برخى موانـع موجود، رونـد اجرایى طرح هاى روسـتایى 
در این منطقه را طوالنى کرده است.امرا... پژومان افزود: 
به رغـم گسـتردگى و نیاز بخـش روسـتایى بـه اجراى 
طرح هاى هادى، کمبود اعتبار اجراى این طرح ها را زمانبر 
کرده است. وى گفت: همچنین اجراى طرح هاى هادى 
مستلزم آزاد سـازى معابر و موانع موجود در روستاهاست 
که این موضوع عالوه بر هزینه هایى کـه به دهیارى ها 
تحمیل مى کند، مانع از اجراى به موقع طرح ها مى شود.

نیم میلیون نفر از جمعیت 
اصفهان حاشیه نشین هستند

عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: نیم میلیون نفر 
از جمعیت شهر اصفهان حاشیه نشین هستند. 

کورش محمدى افزود: اگر در هر منطقه، جمعیت حاشیه 
نشین ها را بین 30 تا 50 هزار نفر در نظر بگیریم، تقریبًا 
معادل 400 تا 500 هزار حاشـیه نشین در شهر اصفهان 
داریم. وى افزود: هم اکنون با رشد بین 10 تا 15 درصدى 

حاشیه نشین ها مواجه هستیم.

بارش پاییز اصفهان 
نرمال خواهد بود

معاون پیش بینى و تحقیقات اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفـت: بارش هاى اصفهـان نرمـال رو به باال 
خواهد بود اما این به معناى پایان خشکسـالى نیسـت و 

جاى خوشحالى ندارد.
نوید حاج بابایى ادامه داد: از آنجایى که سـال گذشته به 
شدت کم بارشى داشـتیم و منابع آبى استان کامًال خالى 
اسـت، با وجود بارش هاى نرمالى که پیش بینى شـده، 

خشکسالى در اصفهان همچنان نگران کننده است. 

خبر

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد گفت: دپوى ایستگاه 
قطار شهرى مســیر نجف آباد به اصفهان، در 18 هکتار از 

اراضى این دانشگاه ساخته مى شود.
امیررضا نقش افزود: براســاس توافق صــورت گرفته با 
شهردارى و شوراى اســالمى نجف آباد، دپوى اولیه قطار 
شهرى نجف آباد درضلع غربى دانشگاه آزاد اسالمى ساخته 

مى شود. 
وى گفت: دپوى اولیه قطارشــهرى شــامل کارگاه هاى 

سرویس ونگهدارى و ایستگاه قطار شهرى است. 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد تأکید کرد: با توجه به 
تحصیل بیش از 25 هزار دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمى 

نجف آباد و امکان وقوع حوادث رانندگى هنگام آمد و شد 
آنها، امن ترین مســیر تردد قطار شــهرى خواهد بود که 
امیدواریم عملیات احداث این پروژه هرچه زودترشروع شود.
وى افزود: با راه اندازى قطار شــهرى مسیر نجف آباد به 
اصفهان و نیز قطار سریع السیراصفهان به تهران، دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد نجف آباد به قطب اقتصادى دانش بنیان 

مرکزى کشور بدل مى شود.
بر اســاس طرح اولیه قطارشــهرى نجف آباد از دانشگاه 
آزاداسالمى آغاز شــده و پس از طى مسیراز میدان بسیج، 
میدان میوه وتره بار، گلدشــت، کهریزسنگ وکوشک به 

ایستگاه صارمیه اصفهان متصل مى شود.

مدیر توسعه بازرگانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: افزایش قیمت هاى اخیــر لبنیات در اصفهان، بدون 
هیچ گونه هماهنگى انجام شده است و واحد هاى لبنى به 

طور خودسرانه  اقدام به افزایش قیمت کرده اند.
فرهاد حاجى مرادى بــا بیان اینکه فقــط افزایش قیمت 
شــیر منجر بــه افزایــش قیمــت محصــوالت لبنى 
نمى شــود، اظهارکرد: افزایش هزینه حمــل و نقل و مواد 
اولیه بسته بندى هاى کارخانه هاى لبنیات در افزایش قیمت 

فرآورده هاى لبنى تأثیر  بسزایى داشته است.
وى افزود: قیمت شیر مورد استفاده کارخانه ها هیچ تغییرى 
نکرده و به قیمت هر کیلو 2000تومان به کارخانه داران داده 

مى شود، در واقع تک محصولى بودن بیشتر کارخانه هاى 
تولید لبنیات سبب شــده تا این کارخانه ها اقدام به افزایش 
قیمت کنند. حاجى مرادى اضافه کرد: راهکار بهبود اوضاع 
آنها، تجدید در بهره ورى پتانســیل کارخانه است و باید با 
اســتفاده از تنوع در تولید محصوالت، به ثبات در قیمت ها 
برسند. وى گفت: هرگونه تصمیم در حوزه افزایش قیمت 
لبنیات باید به صورت کشورى انجام شود و مقامات تصمیم 
گیرنده دربــاره این موضوع  هنوز بــه قیمت واحدى براى 
شــیر خام نرســیده اند و اختالف نظرها میان مسئوالن با 
سوءاستفاده برخى شرکت هاى لبنى از این تعلل در اعالم 

قیمت محصوالت، همراه شده است.

واحدهاى لبنى، خودسرانه 
افزایش قیمت داده اند

دپوى ایستگاه مترو در 
دانشگاه آزاد اسالمى

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان گفت: 70 
درصد واحدهاى صنعتى و تولیدى مســتقر در شهرك ها و 

ناحیه هاى صنعتى استان فعال است.
محمدجواد بگى اظهارکرد: با وجود مشــکالت اقتصادى، 
از9000 واحد صنعتى و تولیدى مســتقر در شــهرك ها و 
ناحیه هاى استان اصفهان،70درصد فعال است؛ البته براى 
واحدهاى صادراتى اوضاع اقتصادى بهتر است. وى افزود: 
توزیع بســته هاى حمایتى دولت و تأمین زیرساخت ها در 
شهرك ها و ناحیه ها، در حفظ فعالیت واحدهاى فعال و آغاز به 
کار مراکزى که تعطیل شده اند، الزم است که این بسته هاى 
حمایتى، براساس نیاز و بررسى کمیسیون هاى تخصصى 

توزیع خواهد شد.

مدیرعامل شــرکت شــهرك هاى صنعتــى اصفهان با 
اشــاره به حمایت هاى استانى براى توســعه فعالیت هاى 
اقتصادى تصریح کرد: عالوه بر حمایت هاى دولت از مراکز 
صنعتى، شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان با برگزارى 
دوره هاى آموزشى، پرداخت 50 درصد از هزینه هاى شرکت 
در نمایشگاه هاى بین المللى و تورهاى بازدید از واحدهاى 
صنعتى کشورهاى پیشــرفته، از صنایع کوچک و متوسط 
حمایت مى کند. وى برگزارى فــن بازارهاى منطقه اى و 
مشارکت دهى صنایع کوچک و متوسط استان در این برنامه 
ها را، از دیگر اقدامــات صورت گرفته براى این دســته از 
واحدهاى اقتصادى عنوان کرد و گفت: این فعالیت ها فرصت 

کار و به روز رسانى فعالیت هاى صنعتى را توسعه داده است.

وى در بخش دیگرى از سخنانش یادآورشد: تأمین آب براى 
صنعت در حال حاضر از اهمیت خاصى برخوردار است که در 
طرح استفاده مجدد از آب مصرفى با راه اندازى تصفیه خانه، 
این دغدغه تا حدودى رفع مى شــود و آب هاى سطحى و 
مصرف شــده مجدداً به چرخه مصرف براى فعالیت هاى 

صنعتى باز مى گردد و مصرف مى شود.
وى با بیان اینکه 76 مجوز ایجاد شهرك و ناحیه صنعتى در 
استان اصفهان صادر شده است، افزود: تاکنون از میان این 
تعداد، مجوز 70 شهرك و ناحیه صنعتى با اشتغال بیش از 120 
هزار نفر به بهره بردارى رسیده که البته تنها 30 درصد از این 
شهرك ها به درستى جانمایى شده و فعالیت آنها با کمترین 

چالش ها روبه رو است.

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان خبر داد؛

فعال بودن  70درصد 
واحدهاى صنعتى استان 

مراســم افتتاح خط تولید انبوه و تحویل دهى اولین جت جنگنده تمام ایرانى«کوثر» به 
ارتش جمهورى اســالمى ایران صبح دیروز با حضور فرمانده کل ارتش و وزیر دفاع و 

پشتیبانى نیروهاى مسلح، در شرکت هواپیماسازى ایران (هسا) در اصفهان برگزار شد.
متخصصان صنایع هوایى توانســته انــد تجهیزات الکترونیکى پیشــرفته اى را براى 
این هواپیمــا، طراحى و نصب کننــد و از دیگر قابلیت هاى این جنگنــده، نصب انواع 
موشک ها و بمب هاى مورد نیاز صحنه رزم بوده و به گونه اى طراحى و ساخته شده   که 

با دیگرتجهیزات و سالح هاى ساخت داخل سازگارى کامل دارد.
توسعه و طراحى و ساخت این جنگنده بومى، قابلیت توسعه در مدل هاى دیگر را دارد و 
این کار بزرگ، با استفاده از توان تخصصى نیروى هوایى ارتش جمهورى اسالمى ایران، 

دانشگاه ها، مراکز علمى و شبکه همکاران دفاعى صورت گرفته است.

دیروز در مراسمى با حضور وزیر دفاع صورت گرفت 

افتتاح خط تولید اولین جت جنگنده ایرانى در اصفهان

کارشناسان فوالد مبارکه با همکارى شرکت هاى تولیدکننده 
لوازم خانگى، براى نخستین بار در صنعت فوالد کشور موفق 
به تولید ورق هاى رنگى با براقیت باال در فوالد مبارکه شدند.    
مهدى نقوى، مدیر ناحیه نورد ســرد شرکت فوالد مبارکه 
اظهار کــرد: این ورق رنگــى با همکارى شــرکت هاى 
تولیدکننده لوازم خانگى داخلى، براى اســتفاده در ساخت 

لوازم خانگى نظیر یخچال و ماشین لباسشویى با باالترین 
کیفیت در فوالد مبارکه تولید شــد.   وى با اشاره به مزایاى 
اســتفاده از این نوع ورق ها گفت: سرعت تولید باال، حذف 
مرحله رنگ کارى در خط تولید لوازم خانگى، افزایش کیفیت 
ســطحى، حذف آالینده هاى گازى و بهبود فرایند زیست 
محیطى و کاهش قیمت تمام شده محصول، از مهمترین 

 (PPGI) مزایاى استفاده از ورق هاى گالوانیزه پیشرنگ
در صنعت لوازم خانگى است.   وى خاطرنشان کرد: تاکنون 
20 ُتن از این نمونه ورق هاى رنگى به صورت آزمایشى در 
کارخانه نیکسان استفاده و بازخورد مثبت داشته و همچنین 
500 ُتن دیگر از این محصول بــراى تکمیل و تولید، آماده 

ارسال به بازار مصرف شده است.  

تولید ورق رنگى با براقیت باال در فوالد مبارکه 

نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى در 
دیدار با رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواستار اختصاص 

بودجه ملى به طرح هاى آبرسانى استان شدند.
نماینده مردم شاهین شــهر، میمه و برخوار در مجلس 
شوراى اســالمى گفت: نمایندگان اســتان در دیدار با 
محمدباقر نوبخت، خواستار اختصاص بودجه ملى براى دو 
طرح بهشت آباد و سامانه دوم آب آشامیدنى استان شدند.
حسینعلى حاجى دلیگانى به اشاره به اینکه رئیس سازمان 

برنامه و بودجه کشور در این دیدار براى رسیدگى به این 
موضوع قول مساعد داد، افزود: اســتفاده از سامانه دوم 
آب آشامیدنى به جاى تصفیه خانه بابا شیخعلى در مواقع 
ضرورى از برنامه هاى پیش بینى شــده براى تأمین آب 

بیش از پنج میلیون مشترك اصفهانى است. 
وى افزود: امسال بیش از 250میلیارد تومان بودجه استانى 
به منظور اجراى طرح هاى آبرسانى مشترکان اصفهانى  

اختصاص یافته است.

نمایندگان مردم اصفهان خواستار شدند؛

اختصاص بودجه ملى به طرح هاى آبرسانى استان

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان ازکشــف 17 
دستگاه وسیله نقلیه مسروقه در اصفهان خبر داد.

حسن یاردوستى گفت: در راستاى برخورد با سارقان 
وسایل نقلیه، طرح شناسایى سارقان و کشف وسایل 
نقلیه مسروقه توســط مأموران انتظامى شهرستان 

اصفهان اجرا شد.
وى افزود: پس از اجراى این طرح ضربتى، تعداد 17 
دستگاه وسیله نقلیه مسروقه شامل 13 دستگاه خودرو 
و چهار دستگاه موتورسیکت مسروقه، کشف که پس 

از طى مراحل قانونى به مالکان بازگردانده مى شود.

کشف 17 دستگاه وسیله نقلیه مسروقه در اصفهان 

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: امروز در غرب بارش پراکنــده باران و برف را 
خواهیم داشت و بارش باران را از روز سه شنبه براى 
مناطق دیگر استان پیش بینى مى کنیم.نازنین زهرا 

سیدان با بیان اینکه براى اکثر نقاط استان، افزیش ابر 
و وزش باد سرد به ویژه در ساعات بعد از ظهر را پیش 
بینى مى کنیم. افزود: پدیده غالب براى امروز، افزایش 
ابر خواهد بود اما  برخى نقاط  اســتان به ویژه مناطق 
غرب احتمال بارش پراکنده باران  و برف، براى نقاط 
جنوب و شمال شرق هم احتمال بسیار خفیف بارش 

باران را پیش بینى مى کنیم.
وى ادامه داد: اصل فعالیت ســامانه بارشى براى روز 
دوشنبه بعدازظهر و شب، براى مناطق غربى استان 
فعال و بارش برف و باران خواهد بود و از روز سه شنبه، 
مناطق دیگر استان را در برخواهد گرفت و در ارتفاعات 

شاهد  بارش برف خواهیم بود.

ورود سامانه بارشى به اصفهان

امســال 573طرح اشــتغال مددجویان کمیته امداد 
امام خمینى(ره) اســتان اصفهــان در حوزه خدمات 

اجرا شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان 
گفت: امسال براى اجراى این طرح هاى اشتغالزایى 
مددجویى، در حدود 130میلیارد ریال تسهیالت وام 

اشتغال پرداخت شده است.
محمدرضا متین پــور، بیش از 43درصد از ســهم 

اشتغالزایى کمیته امداد این استان را در حوزه خدمات 
مددجویان بیان کرد و  افزود: حوزه خدمات باالترین 
ظرفیت براى ایجاد اشتغال مددجویى را دارد و سرعت 

ایجاد شغل در آن بیشتر از دیگر حوزه هاست.
وى گفت: اســتان اصفهان ظرفیت هاى باالیى در 
عرصه صنایع کوچک و کارگاهى دارد، به  گونه اى که 
22درصد از طرح هاى اشتغال اجرایى شده طى امسال 

در این حوزه است.

اجراى 570طرح اشتغال مددجویى در حوزه خدمات

ســارقان طالفروشى شــهر اصفهان در سه شهر 
مختلف شناسایى و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان گفت: با اطالع 
کارآگاهان پلیس آگاهى اصفهان از سرقت دو کیلو 
و 500 گرم طال از یک طال فروشى در اصفهان که 
درحدود 20 روز پیش رخ داد، این موضوع به صورت 

ویژه در دستور کار قرار گرفت.

مهدى معصــوم بیگى افــزود: در بررســى هاى 
به عمل آمده مشــخص شد سه ســارق مسلح با 
صورت پوشــیده وارد یک طالفروشى شده  و پس 
از ضرب وجرح فروشــنده، طالها را سرقت کرده و 

متوارى مى شوند.
وى با اشاره به اینکه ســارقان طالهاى مسروقه 
را بــه مبلغ شــش میلیــارد ریال به یــک مالخر 
در اســتان تهــران فروختــه بودند، گفــت: هر 
ســه ســارق که غیربومى بودند، شناســایى و با 
اعزام ســه گروه عملیاتى، در سه شــهر مختلف 

دستگیر شدند.
معصوم بیگى افزود: حســاب هاى سارقان مسدود 
و یک دســتگاه ســوارى پارس و یک کامیونت 
ایســوزو که از فروش طالها خریدارى شده بود نیز 

توقیف شد.

دستگیرى سارقان طالفروشى اصفهان

فرماندار خمینى شــهر گفت: انتظار داریم اصفهان 
با خرید از تولیدکننــدگان گل، از تولید محصوالت 
گلخانه اى خمینى شهر و افزایش اشتغال در این زمینه 

حمایت کند. 
فرمانــدار خمینى شــهر،  کشــاورزى را یکــى از 
بزرگ ترین پتانســیل هاى این شهرستان معرفى و 
اظهار کرد: مســاحت باغات شهرستان خمینى شهر 
حــدود 1500 هکتار اســت و از محصــوالت برند 

خمینى شهر، میوه ســیبرى و انواع گالبى است که 
متأسفانه بر اثر خشکسالى در حال انقراض است.

وى یکــى از رویکردهاى شهرســتان را، حمایت از 
گلخانه هــا معرفــى کــرد و گفت: در شهرســتان 
خمینى شــهر حدود 400 گلخانه وجود دارد و مزیتى 
که گرید خاك خمینى شــهر دارد، باعث شــده که 
گل شب بوى این منطقه در کشــور جایگاه ویژه اى 

داشته باشد. 

از تولیدکنندگان گل خمینى شهر حمایت شود

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توســعه منابع 
اســتاندارى اصفهان گفت: مدیرانى که براى حل 
مشــکالت مردم تالش نمى کنند، قرار نیست در 

پست هاى مدیریتى باقى بمانند و برکنار مى شوند.
محمدعلى شــجاعى اضافــه کــرد: ناکارآمدى 
برخــى از مدیــران باعــث مى شــود، چانه زنى 
مســئوالن اســتان براى افزایش اعتبارات راه به

 جایى نبرد.
وى تأکید کرد: مشکالتى که در کشور وجود دارد، 
بارها از ســوى رهبر معظم انقالب در سالیان قبل 
هشدار داده شده بود، دولت هم برنامه هاى مناسبى 
براى اجــراى آنها ارائه کرده اســت امــا در عمل 
برخى از مدیران وظایف خود را به درســتى انجام 

نمى دهند.

مشکل نظام ادارى، ناکارآمدى برخى از مدیران است
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«ریدلى اســکات» براى تولید دنباله فیلم برنده اسکار «گالدیاتور» پس از 18سال 
دوباره به آرنا بازمى گردد. اســکات طبق آخرین گزارش هــا کار خود بر روى دنباله  
«گالدیاتور» که در ســال 2000 پنج جایزه آکادمى از جمله بهترین فیلم ســال و 
بهترین بازیگر مرد نقش اول را کسب کرد، آغاز کرده است. «پیتر کرگ»، نویسنده 
«هانگر گیمز» فیلمنامه قسمت دوم را مى نویسد و اسکات آن را کارگردانى مى کند.

علیرغم اینکه شــخصیت «ماکسیموس» با بازى «راســل کرو» در پایان قسمت 
اول مى میرد اما دنباله فیلم همان داســتان را پى خواهد گرفت و این بار سرگذشت 
«لوسیوس»، پسر «لوسیال» (کانى نیلسن) روایت مى شود. «لوسیوس» در قسمت 
قبلى به «کومودوس» (خواکین فینکس) پسر «مارکوس اورلیوس» رهبر امپراتورى 
روم هم ارتباطى داشت. ماکسموس پیش از مرگش زندگى «لوسیوس» و «لوسیال» 

را نجات داد و پسر جوان را به شدت تحت تأثیر قرار  داد.

به نظر مى رسد که استودیوى «دریم ورکس» که قســمت اول را به تولید رسانده، 
مشارکتى در ساخت دنباله فیلم ندارد و پارامونت آن را توسعه مى دهد و یونیورسال 

روى پرده مى برد.
در حال حاضر تاریخ اکران «گالدیاتور 2» مشخص نیست و با توجه به پروژه هاى 
متعددى که اســکات در آن فعالیت مى کند، پیش بینى آن هم بســیار دشوار است. 
این فیلمســاز این روزها ســریالى بــا نــام (Raised By Wolves) را براى 
شــبکه TNT مى ســازد و همچنین قرار اســت فیلم هاى بلندى مانند «داستان 
مرلین» را براى «دیزنى» و فیلمــى در مورد «لیندزى آداریــو» عکاس خبرنگار

 جنجالى بسازد.
فیلم «گالدیاتور» که نامزد دریافت 11 جایزه اسکار شد، 187 میلیون دالر در آمریکا 

و 460 میلیون دالر در سایر نقاط جهان فروخت.

تیزر فیلم «خانم یایا» با بازى رضا عطاران، امین حیایى و حمید فرخ نژاد 
رونمایى شد.

«خانم یایا» اثر تازه اى از عبدالرضا کاهانى، کارگردان فیلم هایى چون 
«اسب حیوان نجیبى است» و «اســتراحت مطلق» است. در این فیلم 
بازیگران مطرحى چون رضا عطاران، امین حیایى و حمید فرخ نژاد جلوى 

دوربین رفته اند.
«خانم یایا» با شــعار «این فیلم اصــًال خنده دار 

نیست» از 18 آبان اکران خواهد شد.

کارگردان «حوالى پاییــز» درباره دالیل انتخاب بازیگر 
لبنانى براى این سریال توضیح داد.

حســین نمازى درباره حضور یک بازیگر عربى لبنانى با 
نام «آن مارى ســالمه» در نقش یک دختر سعودى با 

نام «ســاره» که براى مهاجرت 
به ایران آمده است گفت: داستان 
«حوالى پاییز» یک درام عاشقانه 
است که هسته اصلى آن را عشق 
بین یک پسر ایرانى و دختر عرب 
شــکل مى دهد و قصه از جایى 
شروع مى شود که این دختر عرب 
وارد خانــواده اى شــده و روابط 
میان اعضــاى این خانــواده را 

تحت الشعاع قرار مى دهد.
وى با اشاره به اینکه براى انتخاب 
بازیگر نقش عرب این ســریال 

حساسیت ویژه اى داشــته اند، بیان کرد: ابتدا به دنبال 
این بودیم که بازیگرى از میــان عرب زبان هایى که در 
ایران زندگى مى کنند انتخاب کنیم؛ چه عرب زبان هایى 

که اهل نواحى مختلف عرب نشــین ایران هستند و چه 
مهاجران عرب و یا دورگه هاى ایرانى-عرب. اتفاقًا این 
افراد در اداى دیالوگ هاى عربى مشــکلى نداشتند اما 
مشکل آنجا بود که وقتى قرار بود به زبان فارسى صحبت 
کنند، نمى توانستند شبیه به کسى 
باشند که این زبان را بلد نیست و 
به تازگى آموخته است، بنابر این 
لحنشان تصنعى مى شد و براى 

مخاطب باورپذیر نبود.
کارگردان «حوالى پاییز» افزود: 
وقتى ما ســراغ بازیگرانى رفتیم 
که به زبان فارسى تسلط داشتند 
به نتیجــه مطلوب  نرســیدیم 
و شــروع به جســتجو از میان 
بازیگران شــاخص جهان عرب 
کردیم. پس از چند ماه جستجو 
در نهایت تصمیم گرفتیــم بازیگرى را انتخاب کنیم که 
استعداد یادگیرى خوبى داشته باشد و پس از تست هاى 

متعدد به آن مارى سالمه رسیدیم.

پوران درخشنده معتقد است که ســابقه ساخت فیلم هاى 
اجتماعى متعددى را در کارنامه کارى خود دارد و در تدارك 
ســاخت یک فیلم دیگر با نگاه به مشکالت پسران جامعه 
اســت در گفتگویى با «ایســنا» دربــاره نگرانى هایى که 
برخى فیلمسازان اجتماعى نســبت به وضعیت اکران این 
نوع فیلم ها در کنــار آثار کمدى و نیز رونــد رو به افزایش 
ســاخت کمدى دارند، بیان کرد: به نظر مى رسد، سینماى 
کمدى فعلى لطمه بزرگى به کلیت ســینما مى زند. چون 
بســیارى از آنها جنبه ســخیفى دارند به همین دلیل فکر 
مى کنم فیلم هــاى اجتماعى هر چقدر هم خوب ســاخته 
شــوند وقتى در کنار این کمدى ها قرار مى گیرند، فرصت 
اکران مناســب پیدا نمى کنند. چون ســینماداران ترجیح 
مى دهند، سانس هاى خود را در اختیار فیلم کمدى قرار دهند.

درخشــنده با بیان اینکه این روزها دغدغــه و نگرانى 
اکران فیلم بعدى اش را هم دارد، گفت: با وجود نگرانى، 
انگیزه قوى ترى براى ســاخت دارم کــه آن هم مردم 
هستند و نیز بیان دغدغه هایى که در جامعه وجود دارد. 
این دغدغه مندى آنقــدر براى من اولویــت دارد که با 
وجود پیشنهادات متعددى که براى ساخت فیلم کمدى 
داشتم، تصمیم گرفتم همچنان مسیر خود را ادامه دهم 
و نمى توانم وقتى درد را در جامعــه مى بینم به جاى 
پرداختن به آن سراغ فیلم هایى بروم تا با آن حواس 

مردم از مشکالت یا حل آنها دور شود.

کارگردان فیلم هاى «هیس! دخترها فریاد نمى زنند» و 
«شمعى در باد» افزود: تا وقتى این چرخه معیوب در اکران 
ادامه داشته باشد، مطمئن باشید فیلم اجتماعى خوب هم 

موفق نمى شود.
او خاطرنشــان کرد: ادامه این وضعیت ضرر بزرگى به 
فیلم ها مى زند و همین سبب مى شود خیلى فیلمسازان از 
جمله فیلمسازان اجتماعى به دنبال ساخت کمدى بروند، 
آن هم با هدف برگشت سریع تر پول چون فیلمسازان 
و تهیه کنندگان باید سرمایه داشته باشند تا بتوانند فیلم 

بعدى خود را بسازند.
او در بخشــى دیگر از این گفتگو مطــرح کرد: من 
معتقدم در اکــران فیلم ها باید عدالت برقرار شــود. 
براى من سئوال است وقتى فروش سینماى ایران 
200 میلیارد تومان اعالم مى شود که قاعدتًا یکصد 
میلیارد آن به سینماداران تعلق دارد که البته آنها هم 
تعداد محدودى هستند، آیا آنچه باقى مى ماند واقعًا 
براى تمام سینماى ایران کافى است؟ آیا این عدالت 
است؟ آیا براى کسى که خودش در تولید یک فیلم 
سرمایه گذارى کرده یا با یک سرمایه گذار مشارکت 
کرده چنین وضعى عادالنه است؟ آیا سینماداران 
این عدالت را دارند که حواسشان باشد، عالوه بر 
فیلم هاى کمدى، فیلم هاى اجتماعى و کودك هم 

باید به درستى اکران شوند؟

پیش تولید فیلم «لتیان» نخستین ساخته سینمایى على 
تیمورى به تهیه کنندگى مجید مطلبى آغاز شد که امیر 

جدیدى در آن ایفاى نقش مى کند.
امیــر جدیدى، بازیگــرى که حواشــى جدایى اش از 
فیلم «تختى» طى روز هاى گذشــته خبرساز شده بود 
نخســتین بازیگرى اســت که حضورش در «لتیان» 
قطعى شده و قرار است نقشــى متفاوت را در این فیلم

 بازى کند.
«لتیان» یکى از پر بازیگرترین فیلم هاى امسال است 
که اوایل زمســتان جلوى دوربین مــى رود. از عوامل 
پشت صحنه نیز تاکنون حضور ســامان مقدم (مشاور 
کارگردان)، مهدى بدرلو (مدیر تولید) و ادیب سبحانى 

(مدیر فیلمبردارى) در فیلم قطعى شده است.

مجید مطلبى این روز ها فیلم «هــت تریک» را آماده 
اکران دارد و «ســرخ پوســت» به تهیه کنندگى او به 
احتمال فراوان با پایان مراحل فنى در جشــنواره فجر 
رونمایى مى شود. همچنین اکتاى براهنى که اواخر سال 
گذشته فیلم «پل خواب» را در اکران داشت و توانست 
مورد توجه مخاطبان و منتقدان قــرار بگیرد؛ نگارش 
فیلمنامه «لتیان» را بر عهده دارد. على تیمورى پیش از 
این سابقه دستیار برنامه ریزى در فیلم هایى، چون «برف 

روى کاج ها»، «انتهاى خیابان هشتم»، «سایه 
روشــن»، پل خــواب» و... را بر عهده 

داشــته و چندین فیلم کوتاه موفق 
ساخته که برخى از آنها نیز منتخب 

جشنواره هاى مختلف بوده اند.
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اعتراض خانم کارگردان به شیوه اکران فیلم ها

سینماى کمدى فعلى به 
کلیت سینما لطمه مى زند

«گالدیاتور 2» ساخته مى شود 

دردسرهاى عطاران و 
فرخ نژاد با «خانم یایا»!

جدیدترین تصاویر از فیلم سینمایى «نقشه فرار 3» با نام فرعى «ایستگاه شیطان» همزمان با اتمام فیلمبردارى 
نسخه سوم این فیلم سینمایى منتشر شد.

«سیلوستر استالونه»، «دیو باتیستا»، «جیمى کینگ»، «ملیسا»، «زین ژانگ»، «دوون ساوا»،«50 سنت»، 
«راسل وانگ»، «لیندا هال» و «جف چیس» از جمله بازیگرانى هستند که در «نقشه فرار 3» به ایفاى نقش 
خواهند پرداخت. فیلم سینمایى «نقشه فرار 2» به کارگردانى «اســتیون میلر» با گذشت دو هفته از اکران 
توانسته از فروش خوبى برخوردار شود. این فیلم نسبت به نسخه اول اثر ضعف هاى بسیارى داشته و کیفیت 

کمترى دارد.
این فیلم ادامه اى بر زندگى «رى برزلین» با بازى سیلوستر استالونه است که به عنوان یک 

متخصص فرار از زندان به داخل بهترین زندان هاى امنیتى جهان رفته و از آنها فرار مى کند.
پیش تر شایعاتى مبنى بر حضور «جیسون استتام»، بازیگر مشهور هالیوود در این فیلم به 
گوش مى رسید که با اضافه شدن دیو باتیستا تمامى شایعات به اتمام رسید. حال دیو باتیستا 

عالوه بر نسخه دوم در «نقشه فرار 3» هم بازى خواهد کرد.

بازگشت دوباره 
«سیلوستر استالونه» به زندان

فیلم «خانم یایا» با بازى رضا عطاران، امین حیایىو حمید فرخ نژاد تیزر
رونمایى شد.

«خانم یایا» اثر تازه اى از عبدالرضا کاهانى، کارگردان فیلم هایى چون 
«اسب حیوان نجیبى است» و «اســتراحت مطلق» است. در این فیلم 
بازیگران مطرحى چون رضا عطاران، امین حیایى و حمید فرخ نژاد جلوى 

دوربین رفته اند.
«خانم یایا» با شــعار «این فیلم اصــًال خنده دار 

8نیست» از 18 آبان اکران خواهد شد.
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دردسرهاى عطاران و 
فرخ نژاد با «خانم یایا»!

کمترى دارد.
استالونه است که به عنوان یک  این فیلم ادامه اى بر زندگى «رىبرزلین»با بازى سیلوستر

فرار مىکند. متخصص فرار از زندانبه داخلبهترین زندان هاى امنیتىجهان رفته واز آنها
پیش تر شایعاتى مبنى بر حضور «جیسون استتام»، بازیگر مشهور هالیوود در این فیلم به 

ی یوب ل ی مر ب ی ى ی یوب ن ب ی ىر گوشمى رسید که با اضافهشدن دیو باتیستاتمامى شایعات به اتمام رسید. حالدیو باتیستاوش
ر و زى ر3» هم بازى خواهد کرد.م ر ر وم ر 3عالوه بر نسخه دوم در «نقشه فرارو

امیر جدیدى
 بازیگر «لتیان» شد

ن روز ها فیلم «هــت تریک» را آماده 
ــرخ پوســت» به تهیه کنندگى او به 
 پایان مراحل فنى در جشــنواره فجر 
. همچنین اکتاى براهنى که اواخر سال 
ل خواب» را در اکران داشت و توانست 
طبان و منتقدان قــرار بگیرد؛ نگارش 
على تیمورى پیش از  ع» را بر عهده دارد.
 برنامه ریزى در فیلم هایى، چون «برف 

نتهاى خیابان هشتم»، «سایه 
بر عهده ــواب» و... را

ن فیلم کوتاه موفق 
 ز آنها نیز منتخب

تلف بوده اند.

ر «لتیان» شد

دلیل انتخاب بازیگر زن لبنانى
 براى «حوالى پاییز» 

هنرمندان قدیمى رادیو به ویژه «صبح جمعه با شما» نیازى به معرفى ندارند. اسم 
آنها رزومه آنهاست؛ از بس خودشان هستند، صاف و صمیمى و گرم و همیشه 
خندان. «منوچهر آذرى» یکى از همان هایى اســت که نامش رزومه است و 
نشانش سوت بلبلى معروف اوست که از هر فاصله اى شنیدنى و قابل شناسایى 
است. حاال نهمین قسمت از مجموعه مستندهاى «پیشکسوتان دوبله و صدا» 

با محوریت 60 سال زندگى حرفه اى او روى آنتن شبکه مستند مى رود.
آذرى در ســال 1345 از هنرکده هنرهاى دراماتیک فارغ التحصیل شــد. او 
مدتى نزد مهدى فروغ و پرویز تأییدى آموزش دید. نخستین برنامه او با حسن 
خیاط باشى در ســال 1354 در رادیو بود. پس از انقالب او فعالیت هاى خود را 
ادامه داد و به واسطه برنامه بســیار محبوب «صبح جمعه با شما» معروفیت و 
محبوبیت فراوانى به دست آورد. منوچهر آذرى به همراه فرهنگ مهرپرور یکى 

از موفق ترین زوج هاى هنرى در عرصه کمدى رادیویى را تشکیل مى دادند.
ابوالفضل توکلى در بخش جدید مســتند «شــاد خوان» زندگى خانوادگى و 
حرفه اى منوچهر آذرى را کارگردانى مى کند. وى درباره نام این مســتند، مى 
گوید: آذرى و هم نسالنش در روزگار سخت جنگ و پس از آن با برنامه هاى 
طنز، خاطر مردم را خوش نگاه مى داشتند. وى همچنین در شاد کردن مردم به 
هر روشى که از دستش برآید مى کوشد، به همین دلیل تصمیم گرفتم نام این 

مستند را «شادخوان» بگذارم.
این فیلم بعد از مســتند «بهروز رضوى» دومین کار این مســتند ساز درباره 
پیشکسوتان صداست، گرچه هر دو این بزرگواران کار دوبله هم انجام داده اند اما 

بیشتر فعالیت آنها در حوزه صدا بوده است.
این تهیه کننده و کارگردان ادامه مى دهد: «شادخوان» درباره 60 سال زندگى 
حرفه اى منوچهر آذرى است و در آن با اســتفاده از تصاویر آرشیوى و عکس 
یادى خواهیم کرد از فرهنگ مهرپرور، زوج هنرى آقاى آذرى و زنده یاد حسین 
عرفانى، بازیگر و صداى ماندگار دوبله که به تازگى بر اثر ســرطان درگذشت، 
آقاى آذرى با مرحوم عرفانى رفاقتى دیرینه داشتند و حتى در دوران دبیرستان در 

یک تئاتر با یکدیگر همبازى شده بودند. 

تنها صداست که می ماند، شــاید این حرف بهترین مصداق درباره گویندگان 
رادیو، تلویزیون و سینما باشد که به جاي دیگران حرف می زند، نفس می کشند و 
زندگی می کنند. صاحبان صداهایى که با آنها  خاطره داریم. کسانى که با صداى 
جادوییشان یک صحنه، یک جمله، یک برنامه، یک کارتون یا یک شخصیت 
را در ذهنمان جاودانه کردند. همه ما به خوبى فیلم کمدى و خنده دار «دیدى» 
و شخصیت «دیدى» یا «لوك خوش شانس» ( اسب لوك) با صداى زنده یاد 

عرفانى را به خوبى در ذهن داریم.
توکلى در ادامه یادآور شد: بخش هایى از این مستند در بازار تهران فیلمبردارى 
شده، نکته جالب اینکه در جریان تولید، مردم از پیر تا جوانان براى آقاى آذرى 
احترام خاصى قائل بودند و بسیار به او ابراز عالقه مى کردند؛ براى من جالب بود 
مردى که سال ها براى شاد نگاه داشتن مردم تالش کرده هنوز هم چهره اى 

محبوب و دوست داشتنى است و از خاطر مردم فراموش نشده است.
این مستندساز تأکید کرد: بخش هایى از این مستند به خاطره بازى در ساختمان 
ارگ رادیو مــى گذرد، آقــاى آذرى از برنامه تلویزیونى «شــبکه صفر» وارد 

برنامه هاى رادیویى شدند و فعالیت خود را در رادیو ارگ شروع کردند.
وى با بیان اینکه در این مســتند با همکاران قدیمى و خانواده این هنرمند هم 
گفتگو کرده ایم، ادامه مى دهد: منوچهر آذرى مردى خانواده دوست و متعهد به 

کار و خانواده است و این موضوع مکرر در گفتگوها مطرح مى شود.
توکلى خاطرنشان کرد: تصویربردارى و تدوین «شاد خوان» پایان یافته و به 
زودى مراسم رونمایى از اثر و پاسداشت این هنرمند توسط شبکه مستند برگزار 

خواهد شد.

زندگى منوچهر آذرى روى آنتن شبکه مستند
محیا حمزه
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سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن گفت: باید از بچه هاى تیمم تشکر کنم 
زیرا تمرینات را با روحیه انجام مى دهند و با همین روحیه در بازى هایى 
که عقب مى افتادیم و حتى 10 نفره مى شدیم بازى را با نتیجه مساوى 

به اتمام رساندیم و یک امتیاز آن بازى را بدست آوردیم.
امید نمازى زاده در گفت و گو با ایمنا در رابطه با شــرایط تیم فوتبال 
ذوب آهن اظهار کرد: تمرینات تیم خوب است، تالشمان را مى کنیم 
تا بازیکنان را در حال و هواى مسابقه نگهداریم، به همین دلیل   یک 
بازى دوســتانه با تیم ســپاهان نوین برگزار کردیم تا این تعویق بین 
بازى هایمان باعث نشود که هفته آینده در مقابل تراکتورسازى آماده

 نباشیم.
 وى ادامه داد: امیدوارهستیم که بدشانسى ها و موقعیت سوزى هایمان 
کم کم از بین برود تا بتوانیم موقعیت هارا تبدیل به گل کنیم. در ورزش 
پیروزى شرایط تیم را از لحاظ روحى عوض مى کند، بچه ها دیدشان 
نسبت به بازى تغییر مى کند و به اطمینان خاطرى مى رسند که با بازى 

خوبشان مى توانند گل بزنند.
ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن تصریح کرد: در تیمــى که گل زده 
نمى شــود و فرصت ها مى ســوزد اعتماد از دســت مى رود. باید از
 بچه هاى تیمم تشــکر کنم زیرا تمرینات را باروحیه انجام مى دهند، 

دیدم که با همین روحیه در بــازى هایى که عقب مى 
افتادیم و حتى ده نفره مى شــدیم بــازى را با نتیجه 

مساوى به اتمام رســاندیم و یک امتیاز آن بازى را 
بدست آوردیم.

نمازى زاده اضافه کرد: تیمى که روحیه نداشته 
باشه نمى تواند این کارا انجام دهد و این روحیه 
بازیکنانم بــه من این امیــد را مى دهد که وقتى
 ذوب آهن توپ هایش تبدیل به گل شود تیم روند 

برد را شروع مى کند.

  دیدار حساس مرحله یک چهارم نهایى جام حذفى در حالى بین 
مس و سپاهان در ورزشگاه شــهید باهنر کرمان برگزار مى شد 
که تیم میزبان از همــان ابتدا با بازى هجومــى که به نمایش 
گذاشت نشان داد نمى خواهد حریف آسانى براى سپاهان باشد و 
باالنشینى اش در رقابت هاى لیگ دسته اول بى دلیل نیست. در 
سوى دیگر سپاهان که خوب مى دانست بازى سختى پیش رو 
دارد با دو هافبک دفاعى یعنى بحیرایى و مهدى کیانى بازى را 

آغاز کرد و با احتیاط نیمه نخست را اداره کرد.
در نیمه دوم با اضافه شــدن یک عنصر هجومى به ســپاهان 
یعنى مهرداد محمدى، سپاهان بازى هجومى ترى را به نمایش 
گذاشــت تا کار مس را در پایان 90 دقیقه تمام کند اما نقشــه 
امیر قلعه نویى براى نیمه دوم جواب نداد و مس با بســته نگه 
داشــتن دروازه اش بازى را در وقت معمول با نتیجه تساوى به 

پایان رساند.
در اوقات اضافه ســپاهان براى به ثمر رساندن گل برترى و به 

نرفتن بازى با ضربات پنالتى  تالش زیادى کرد اما دفاع جانانه 
مسى ها مانع گلزنى مهاجمان ســپاهان شد تا بازى به ضربات 

پنالتى کشیده شود.
بازیکنان دو تیم هرچقدر در گلزنى در طول بازى ناکام بودند در 
ضربات پنالتى عالى عمل کردند و 8 پنالتى اول هر دو تیم تبدیل 
به گل شد. پنالتى نهم سپاهان نیز توسط یزدانى  به تور دروازه 
نشست اما ضربه پنالتى نهم مس را مهدى اسالمى، دروازه بان 
این تیم که در دقیقه 120 جانشــین دروازه بان اصلى شده بود 
زده شــد که پیام نیازمند به خوبى توپ را دفع کرد و سپاهان را 
با دومین پیروزى متوالى در ضربــات پنالتى راهى مرحله نیمه 

نهایى کرد.
اگرچه  با سخت کوشى  مس کرمان، کار سپاهان براى حضور در 
نیمه نهایى جام حذفى سخت شده بود ولى این تیم نشان داد که 
در لیگ هجدهم برخالف یکى دو فصل گذشــته شرایط بسیار 
خوبى دارد و خود را مهیاى تکرار عناوین قهرمانى ســال هاى 

گذشته کرده است.

 سپاهان همانطور که تکسیرا در کنفرانس خبرى اعالم کرد، در 
نیمه دوم دیدار برابر مس کرمان به خوبى توانست تاکتیک هاى 
حریف را خنثى کند و حمالت زیادى را روى دروازه شهدادنژاد 
ترتیب داد که البته در برخى موقعیت ها بدشانسى هم سبب شد 

تا آنها در طول بازى و به خصوص 45 دقیقه دوم به گل نرسند.
در ضربات پنالتى هم شــاگردان امیرقلعه نویى نشان دادند که 
هم از لحاظ فنى و هم از لحاظ روحى کامــال آماده اند؛ چرا که 
زدن 9 پنالتى بدون خطا، کار آسانى نیست؛ اما بازیکنان سپاهان 
که در فصل هجدهم شرایط بسیار خوبى دارند و براى ششمین 
قهرمانى تالش مى کننــد، در جام حذفى هــم مدعى جدى 
قهرمانى هستند و حاال براى کســب پنجمین قهرمانى در این 

جام حذفى تالش مى کنند.
امیرقلعه نویى در کرمان برخالف اصفهان که دیدار تیمش مقابل 
نساجى به وقت هاى اضافى رفت و فقط از دو تعویض استفاده 
کرد، از هر چهار تعویض خود استفاده کرد و این نشان مى دهد 
سایر بازیکنان تیم هم مانند حسن جعفرى که به دلیل مصدومیت 

ایران پوریان فرصت بازى به او رسیده است، رفته رفته در جریان 
بازى هاى تیم قرار گرفته اند و خود را بخشــى از تیم مى دانند. 
در وقت هاى اضافى دیدار برابر مــس، امیر قلعه نویى از جالل 
علیمحمدى و بختیار رحمانى اســتفاده کــرد؛ دو بازیکنى که 
بى شــک دوســت دارند بیشــتر در ترکیب تیم بازى کنند؛ با 
این وجود وقتى پشــت ضربه پنالتى قرار گرفتند، با روحیه اى 
باال موفق به گل کردن پنالتى خود شدند. این موضوع نشان مى 
دهد این بازیکنان در حال تــالش و اثبات توانایى هاى خود به 
امیرقلعه نویى هستند تا در ترکیب اصلى تیم قرار بگیرند؛ درست 

مثل محمد کریمى که با همین روش به ترکیب اصلى رسیده.
یک اشتباه البته مى توانست سپاهانى ها را همینجا از جام بیرون 
کند، اما آنها با واکنش خوب نیازمند و گل کردن پنالتى هاى خود 
به نیمه نهایى رســیدند و باید منتظر مشخص شدن رقیب خود 
باشند. آنها همانطور که 5 قهرمانى در لیگ برتر دارند مى خواهند 
عدد قهرمانى هاى خود در جام حذفى را هم از چهار به پنج ارتقاء 

دهند و نشان دهند که جام خواهى شان تمامى ندارد.

نمازى: امیدوارم بدشانسى هایمان تمام شود

فریاد جام خواهى سپاهانفریاد جام خواهى سپاهان

دیدار رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا در حالى برگزار مى شد که کاشیماى میزبان در یک 
ربع اول بازى فشار خوبى براى باز کردن دروازه مهمان آورد اما رفته رفته پرسپولیس بر جو 
ورزشگاه و بر بازى مسلط شد و با یک نمایش سازمان یافته در دفاع، براى یک نیمه نگذاشتند 
کاشیما خطرى روى دروازه پرسپولیس ایجاد کند. پرسپولیس که با الیه هاى دفاعى قدرتمند 
و با رهبرى جالل حسینى راه هاى نفوذ را بر مهاجمان زهردار کاشیما بسته بود در ضد حمالت 
هم برنامه داشت و روى فرارهاى علیپور توانست چند موقعیت نصفه نیمه بدست بیاورد و 

فشار مضاعف از روى دوش پرسپولیس برداشته شود.
اما با شروع نیمه دوم کاشیما بسیار بهتر از نیمه نخست بازى کرد و روى یک کار تیمى در 
دقیقه 58 باالخره طلسم دروازه پرسپولیس را شکست و با شوت زیبا و دیدنى سیلوا، هافبک 
دفاعى پیشتاخته خود به گل اول رسید. پرسپولیس که با دریافت این گل مجبور بود باز تر 
و هجومى تر بازى کند در ادامه نه تنها در تهدید دروازه کاشــیما ناکام بود بلکه روى یکى 
از حمالت کاشیما که روى یک ارسال و رفت و برگشت آن بدســت آمد گل دوم را هم از 

سرجینیو خورد.
پرسپولیس در 20 دقیقه پایانى براى جبران یکى از گل هاى خورده و امیدوارتر شدن به بازى 
برگشت بازى هجومى ارائه داد و مالکیت توپ را دارا بود اما حمالت پرسپولیس آنقدر زهردار 
نبود که دروازه ژاپنى ها تهدید شــود و در نهایت بازى با پیروزى 2 بر صفر کاشیما آنتلرز به 

پایان رسید.
  با پایان یافتن دیدار رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا، حاال پرسپولیس تنها در صورتى مى تواند 
قهرمان این مسابقات شود که با تفاضل 3 گل کاشیما را شکست دهد. سرخ پوشان دیدار رفت 
را واگذار کردند بدون آن که بتوانند دروازه حریف را باز کنند تا شانس کاشیما روى کاغذ براى 

قهرمانى بیشتر از سرخ پوشان تهران باشد. 
شاگردان برانکو حاال براى قهرمانى در لیگ قهرمانان آسیا تنها یک راه دارند و آن هم پیروزى 
بر تیم کاشیما آن هم با تفاضل حداقل 3 گل است. این بدان معناست که اگر در کشاکش 
دیدار برگشت کاشیما مقابل پرسپولیس به گل برسد، سرخ پوشان ناچارند حداقل 4 بار دروازه 

کاشیما را باز کنند. 
دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آســیا بین دو تیم پرسپولیس و کاشیما آنتلرز از ساعت 

18:30 روز شنبه 19 آبان در ورزشگاه آزادى برگزار مى شود.
اما دو تن از بازیکنانى که بعد از این دیدار مورد انتقاد رســانه ها قرار گرفتند نعمتى و خلیل 

زاده بودند.  
 سیامک نعمتى در حساس ترین بازى تاریخ فوتبال خود بدترین اشتباه ممکن را انجام داد 
تا به این ترتیب پرسپولیس با بحران هاى بیشــترى گام به بازى برگشت در جهنم آزادى 

بگذارد. مسلما از دست دادن سیامک نعمتى تمام نقشه ها و پالن هاى تاکتیکى پروفسور را 
تحت الشعاع قرار مى دهد چون در غیاب بازیکن شماره 88 چیدمان اولیه پرسپولیس همین 

طور برنامه هاى این تیم براى جبران شکست کاشیماساکر تغییرات فراوانى خواهد داشت.
سیامک در روزى کارت قرمز را جلوى چشمانش دید که خوب مى دانست داور چینى با توجه 
به جو حاکم بر ورزشگاه در روز فینال منتظر چنین اشتباهات مضحکانه اى از سوى بازیکنان 
پرسپولیس است. در شرایطى که تعدادى از بازیکنان پرسپولیس در نیمه دوم عصبى تر از 
همیشه بازى مى کردند تا استرس اخراج یکى از مهره ها را به جان طرفداران بیاندازند این 
قرعه به نام سیامک خورد تا در دقیقه 90 کابوسى بزرگ براى پرسپولیسى ها رقم بزند در 

شرایطى که این کابوس مى توانست با کمى حرفه اى گرى و آرامش رقم نخورد.
حاال برانکو چاره اى ندارد تا در بازى برگشت از امید با غیبت ســیامک نعمتى 

جانشــین ســیامک نعمتى محروم در ترکیب عالیشــاه بــه عنوان 
بازیکنى که در این بــازى وقتى به بازى اصلــى بهــره ببرد. 
برآورده نکرد و با اشــتباهات خود آمد اصال انتظارات را 

صداى اعتراض پروفسور را نیز درآورد. 
 اما برویم سراغ شجاع خلیل زاده که در بازى دیروز دو چهره متفاوت داشت. او در نیمه اول 
همان بازیکنى بود که مورد انتظار بود. مثل بازى هاى اخیر باهوش و خستگى ناپذیر بود و در 
یک صحنه ویژه هم با یک تکل فوق العاده دروازه پرسپولیس را نجات داد. در نیمه دوم اما افت 
کرد و هر دو گل کاشیما از سمتى که او بازى مى  کرد یعنى سمت راست خط دفاعى پرسپولیس 
وارد دروازه این تیم شد. او در دقایق پایانى بازى هم وارد یک درگیرى جنجالى شد و بسیار 
خوش شانس بود که داور چینى تصمیم گرفت بازى را مدیریت کند و به او کارت زرد دوم را 
ندهد. شجاع درست چند دقیقه بعد از اخراج سیامک نعمتى وارد این درگیرى شد. انگار یادش 
رفته بود که چند دقیقه پیش تر همبازى او در پى یک درگیرى مشابه از زمین اخراج شد. در 

لحظات  شجاع نشان داد که همچنان با یک مدافع حرفه اى و کاربلد فاصله دارد. این 

 

 سرخ ها در آرزوى کامبک
کاشیما  به جام چشمک زد

انصارى فرد 
به ناتینگهام فارست پیوست

لذت نیمه نهایى
 با سپاس از دست نشان

جپاروف 
در آستانه ثبت رکورد  

انتقال مهاجم ایرانى فصل گذشــته المپیاکوس یونان به ناتینگهام 
فارست نهایى شد و او در چمپیونشیپ انگلیس بازى خواهد کرد.

کریم انصارى فرد که سه سال قبل از اوساسونا اسپانیا به پانیونیوس 
رفت، در یک فصل و نیم حضــور در این تیم 34 بــازى انجام داد و 
موفق به زدن 14 گل شــد که عملکرد درخشان او موجب شد راهى 
المپیاکوس صدرنشین شود و یک سال و نیم هم در این تیم عضویت 

داشته باشد.
 این مهاجم تیم ملى ایران در نیم فصل اول حضور در المپیاکوس موفق 
به زدن گل نشد ولى سال قبل نمایش فوق العاده اى داشت و با اینکه 
در ابتداى فصل نیمکت نشین بود، با بازى هاى خوب، خود را به ترکیب 
تیمش رساند و توانست در 26 حضور ثابت و تعویضى، 17 گل به ثمر 

رسانده و دومین گلزن برتر فصل سوپر لیگ یونان شود.
 اما با وجود این آمار درخشــان انصارى فرد و همچنین گلزنى در جام 
جهانى برابر پرتغال، فصل جدید بــراى او به خوبى پیش نرفت و این 
بازیکن که از ترکیب تیمش دور شده بود، تصمیم گرفت المپیاکوس 
و سوپر لیگ یونان را ترك کرده و در شرایط جدیدى به دنبال اثبات 

شایستگى هاى خود باشد.
 انصارى فرد که در آخرین روز نقل و انتقاالت قراردادش با باشــگاه 
المپیاکوس را فسخ کرده بود و طى ماه هاى اخیر شایعه حضورش در 
ناتینگهام فارست شنیده مى شد در نهایت قراردادش با این باشگاه را 
امروز نهایى کرد و به عنوان بازیکن آزاد راهى این تیم انگلیسى شد تا 

در ادامه فصل جدید در چمپیونشیپ به میدان برود.
 

هافبک پیشین تیم فوتبال استقالل در صورتى که در جام ملت هاى 
آســیاى 2019 به میدان برود، رکورد جدیدى به نام خود ثبت خواهد 

کرد.
 صفحه رسمى مسابقات جام ملت هاى آسیاى 2019 نوشت در صورتى 
که سرور جپاروف، کاپیتان تیم ملى ازبکستان که دو بار به عنوان مرد 
سال فوتبال آسیا انتخاب شد و نیز ایگناتى نستروف دروازه بان ازبک ها 
در جام ملت هاى آسیاى 2019 به میدان بروند، تنها بازیکنانى خواهند 

بود که در پنج دوره این مسابقات بازى کرده اند.
جپاروف که سال گذشته در استقالل بود، امســال در تیم ژتیسوى 

قزاقستان توپ مى زند.
 

تغییر دست نشــان در چارچوب دروازه تیمش براى پیروزى مقابل 
سپاهان نتیجه عکس داد.

در دقیقه 120 دیدار دو تیم ســپاهان و مس کرمان نادر دست نشان 
تصمیم گرفت تا براى بهبود عملکرد تیمش در ضربات پنالتى از مهدى 
اسالمى به جاى آرمان شهدادنژاد در چارچوب دروازه استفاده کند که 

در طول 120 دقیقه هم نمایش خوبى داشت.
این تعویض اما در نهایت نتیجه عکس داد؛ در روزى که سپاهانى ها و 
مسى ها شرایط روحى بسیار خوبى داشتند و دروازه بان ها مدام مغلوب 
ضربات بازیکنان مختلف مى شدند، در نهایت مهدى اسالمى بود که 

تفاوت را رقم زد.
پنالتى هاى سپاهان تا ضربه نهم گل شــده بود و در همین زمان بود 
که مهدى اسالمى براى زدن پنالتى نهم مس پشت توپ رفت ولى 
نیازمند سرانجام یکى از توپ ها را گرفت تا مهدى اسالمى و نادر دست 
نشان مغموم ترین چهره هاى ماراتن 120 دقیقه اى باشند. اولى با از 
دست دادن پنالتى و نگرفتن حتى یک پنالتى براى مسى ها و دومى با 

تصمیمى که علیه تیم خودش عمل کرد.

على رضایى

پرسپولیس است. در شرایطى که تعدادى از بازیکنان پرسپولیس در نیمه دوم عصبى تر از
همیشه بازى مى کردند تا استرس اخراج یکى از مهره ها را به جان طرفداران بیاندازند این
0قرعه به نام سیامک خورد تا در دقیقه 90 کابوسى بزرگ براى پرسپولیسى ها رقم بزند در

شرایطى که این کابوس مى توانست با کمى حرفه اى گرى و آرامش رقم نخورد.
ىىىمتى حاال برانکو چاره اى ندارد تا در بازى برگشت از امیدبا غیبت ســیامک نع

جانشــین ســیامک نعمتى محروم در ترکیب عالیشــاه بــه عنوان
بازیکنى که در این بــازى وقتى به بازى اصلــى بهــره ببرد. 
ببررآورده نکرد و با اشــتباهات خود آمد اصال انتظارات را 

لحظات  شجاع نشان داد که همچنان با یک مدافع حرفه اى و کاربلد فاصله دارد. این 
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0606آگهىآگهى 3357 سال پانزدهمیک شنبه  13 آبان  ماه   1397

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

شــماره: 139721702023017777- 97/8/6  برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000625 مورخ 97/07/29 آقــاى حمید صومى خلجى به 
شماره شناسنامه 1223 کدملى 1284655441 صادره از اصفهان فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مســاحت 39/92 مترمربع مفروزى از پالك شــماره1 فرعى از 829- اصلى واقع در بخش 2 
ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/08/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/08/28 م الف: 279148 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان /8/257
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139721702023017681- 97/8/5  برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000624 مورخ 97/07/29 خانم شــهناز امامى به شماره 
شناســنامه 547 کدملى 1284471632 صادره از اصفهان فرزند حسن نســبت به نیم دانگ از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 401/45 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1612- اصلى واقع در بخش 2 
ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/08/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/08/28 م الف: 279633 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان /8/259
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- حبیب امامــى- ناصر امامى دادخواســتى به مبلغ 
46/000/000 ریال بطرفیت آقاى حسین محمدى آیدغمیشى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم 
و به کالسه 764/97 در شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص 
نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز 
شنبه مورخ 97/9/24 ساعت 8:30 صبح در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 279574 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان /8/263
 ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- یوسف بابادى دادخواستى به انتقال سند خودرو شماره 165 
ج 29 ایران 11 مقوم به 75/000/000 ریال بطرفیت خانم ملیحه طاهرزاده حجتى  که اعالم شده مجهول 
المکان است تقدیم و به کالسه 755/97 در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و 
به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت 
مى شود در روز چهارشنبه مورخ 97/9/28 ساعت 10/30 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه 
به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده 
تلقى و شورا غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 279609 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان /8/264
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 است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000619 مورخ 97/07/29 آقاى  غالمرضا نجارزادگان به 
شماره شناســنامه 297 کدملى 1283572397 صادره از اصفهان فرزند رضا نســبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 99 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2 فرعى از 5288- اصلى واقع 

در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شماره 139760302023000620 مورخ 97/07/29 آقاى رضا نجارزادگان به شماره 
شناســنامه 42547 کدملى 1281522430 صادره از اصفهان فرزند رضا نســبت به چهار دانگ مشــاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 99 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2 فرعى از 5288- اصلى واقع 
در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1397/08/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/08/28 م الف: 281606 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان /8/265
اخطار اجرایى

شماره: 565/96 تاریخ 97/7/30 به موجب رأى شماره 176 تاریخ 97/4/31 حوزه 47 شوراى حل اختالف 
شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه نصراله بذرا  فیل آبادى فرزند ابوالقاسم نشانى: 
مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/030/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و تاخیر تادیه در تاریخ دادخواست مورخه 96/11/15 لغایت تاریخ اجراى حکم و 
هزینه نشر آگهى طبق تعرفه در حق محکوم له مسعود فیروزیان فرزند غالم حسین نشانى: اصفهان- شاهپور 
جدید- خ شهید باباگلى- فروشگاه جهان ایویکو پارســیان و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همینکه 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 استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 277093 شعبه 47 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /8/267
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100351308406 شــماره پرونده: 9709980351300504 شماره بایگانى شعبه: 
970555 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به رســام وفائى فر فرزند ژیان- خواهان آقاى 
سید میثم اعتصامى فرزند سید محمدتقى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى رسام وفائى فر فرزند ژیان به 
خواسته اعسار از هزینه دادرسى و مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709980351300504 شــعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/11/09 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر 
گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3- اتاق 

شماره 355. م الف: 277339 شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/8/268 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106825309254 شــماره پرونده: 9709986825300223 شماره بایگانى شعبه: 
970234 خواهان بانک انصار دادخواســتى به طرفیت خواندگان رقیه باقرى کاکلکى و منوچهر ساکى نژاد 
به خواسته مطالبه وجه و خسارت دادرسى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگى به شــعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه اول- اتاق 121 ارجاع و به کالسه 
9709986825300223 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1397/10/15 و ساعت 8:00 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 277210 شعبه 

31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/8/269 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139721702023017915- 97/8/7 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 13976302023000612 مورخ 97/7/29 خانم رضوان توحیدى راد به شماره 
شناسنامه 71 کدملى 1285307887 صادره از اصفهان فرزند کاظم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 133/17 مترمربع مفروزى از پالك شماره 6421- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى 
مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:  1397/08/13 تاریخ انتشار نوبت 

دوم: 1397/08/28 م الف: 282520 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /8/275
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 97/06/18-618 شــماره پرونده: 99/97 خواهان: آقاى امید على عسگرى  فرزند احمد  به 
نشانى نجف آباد چهار راه بازار بازارچه مطهرى گالرى پرنس کد پستى باوکالت آزاده حاج امینى  خوانده:  آقاى 
فرود گهرویى باجگیروئى  فرزند جعفرقلى   به نشانى: مجهول المکان  - (حکم پرداخت بدهى به استناد چک 
وسفته)  جلسه حوزه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد تشکیل است  شورا با بررسى محتویات 
پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. (راى شورا)  در خصوص دعوى آقاى امیر على عسگرى 
–به طرفیت خوانده آقاى فرود گهرویى باجگیروئى  به خواسته مطالبه13/000/000 ریال وجه 1فقره چک 
به شماره 736167  58 -و مورخ 96/10/25 عهده بانک سپه ومطالبه خسارت تاخیر تادیه وهزینه دادرسى 
،باتوجه به محتویات پرونده رو نوشت چک وگواهینامه عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه ونظر 
به اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهى در جلسه رسیدگى شورا حاضر نشده ودفاع و انکارى ننموده 
است ،لذا  شورا دعوى خواهان را وارد دانسته ومستندا به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
و مواد 307و309و310و313 قانون تجارت ونظریه مشورتى شورا خوانده را به پرداخت مبلغ 13/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/220/000ریال هزینه دادرسى ومبلغ 1/500/000ریال بابت هزینه نشر 
آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 96/10/25 لغایت اجراى 
حکم در حق خواهان که در اجراى احکام محاسبه خواهد شــد محکوم مى نماید راى صادره غیابى وظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا وســپس ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدید نظر خواهى در محاکم حقوقى شهرســتان نجف آباد میباشــد. 279575/م الف. قاضى شوراى حل 

اختالف گلدشت/ 8/252
ابالغ وقت رسیدگى

 آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگى- آقاى آرمان هرمزى فرزند عبدالرضا دادخواستى به طرفیت 

آقاى على محمودى به خواسته اعتراض به عملیات اجرایى که به این دادگاه ارجاع و به کالسه ثبت و براى 
روز سه شنبه مورخ 97/09/20 ساعت 9/30 وقت رسیدگى تعیین گردیده و چون خوانده مجهول المکان اعالم 
گردیده . به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه مستنداً به ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت آگهى و از خوانده 
دعوت مى شود با مراجعه به دفتر دادگاه نشانى خود را اعالم و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر جهت رسیدگى حاضر شود . این آگهى به منزله ابالغ قانونى محسوب و در صورت عدم حضور 
دادگاه غیابًا رسیدگى و رأى قانونى صادر خواهد کرد. مدیردفتر شوراى حل اختالف م الف 281260. شعبه 

اول دادگاه عمومى فالورجان/ 8/270 
حصر وراثت

آقاى / خانم منور شــجاع فالورجانى بشناسنامه شماره  42  به شــرح دادخواست کالسه 97/1482  ش 1 
ح از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشــته که شادروان على اکبر شجاعى 
فالورجانى بشناسنامه شماره 24289  در تاریخ 02/ 1397/07  درگذشــته و ورثه وى درهنگام درگذشت 
عبارتند از : 1- جمشید شجاعى فالورجانى شماره شناسنامه 2388 نسبت فرزند 2- بیژن شجاعى فالورجانى 
شماره شناسنامه 3222 نسبت فرزند 3- سهراب شجاعى فالورجانى شــماره شناسنامه 228 نسبت فرزند 
4- بهنام شجاعى فالورجانى شماره شناسنامه 1614 نســبت فرزند 5- منیژه شجاعى فالورجانى شماره 
شناسنامه 2284 نسبت فرزند 6- منور شجاع فالورجانى شماره شناسنامه 42 نسبت همسر ، پس از تشریفات 
قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد 

شد م الف 281686  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/8/271 
حصر وراثت

آقاى / خانم صغرى شــیروانى باغکمه بشناسنامه شــماره  646  به شرح دادخواســت کالسه 97/1475 
ش 1 ح از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشــعار داشته که شــادروان امیر قلى 
شــیروانى باغکمه بشناســنامه شــماره 235  در تاریخ 26/ 1368/01  درگذشــته و ورثــه وى درهنگام 
درگذشــت عبارتند از : 1- خدیجه شیروانى باغکمه شماره شناسنامه 31 نســبت فرزند 2- صغرا شیروانى 
باغکمه شماره شناسنامه 646 نســبت فرزند 3- جمیله شــیروانى باغکمه شماره شناســنامه 16 نسبت 
فرزند 4- کبرى شــیروانى باغکمه شــماره شناسنامه 18 نســبت فرزند 5- عباسعلى شــیروانى باغکمه 
شــماره شناسنامه 749 نســبت فرزند 6- حسن شــیروانى باغکمه شــماره شناســنامه 16 نسبت فرزند 
7- محمد شــیروانى شماره شناسنامه 6 نســبت فرزند 8- حسینعلى شیروانى شــماره شناسنامه 8 نسبت 
فرزند 9 - جهان سلطان اسمعیلى باغکمه شماره شناسنامه 109 نســبت همسر  ، پس از تشریفات قانونى 
درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکســى هر اعتراضى دارد و یــا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصــورت گواهى حصر وراثت 

صادر خواهد شد م الف 281688  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/8/272 
حصر وراثت

آقاى / خانم فضل اله مرادى فرتخونى بشناسنامه شماره  2  به شــرح دادخواست کالسه 97/1473  از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شــادروان حسین مرادى فرتخونى 
بشناسنامه شماره 312  در تاریخ 12/ 1397/07  درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 1- خاتون 
اکبرى پاوائى شماره شناسنامه 25 نسبت همسر 2- رحمت اله مرادى فرتخونى شماره شناسنامه 1363 نسبت 
فرزند 3- محمد مرادى خولنجانى شماره شناسنامه 82 نسبت فرزند 4- نعمت اله مرادى فرتخونى شماره 
شناسنامه 1508 نسبت فرزند 5- فضل اله مرادى فرتخونى شماره شناســنامه 2 نسبت فرزند 6- علیرضا 
مرادى فرتخونى شماره شناسنامه 6011 نســبت فرزند 7- حبیب اله مرادى فرتخونى شماره شناسنامه 7 
نسبت فرزند 8- صغرا مرادى شماره شناسنامه 18 نسبت فرزند 9- زهرا مرادى فرتخونى شماره شناسنامه 
383 نسبت فرزند 10 - سکینه مرادى فرتخونى شماره شناســنامه 1575 نسبت فرزند 11- طاهره مرادى 
فرتخونى شماره شناسنامه 10 نســبت فرزند 12- فاطمه مرادى فرتخونى شماره شناسنامه 3 نسبت فرزند 
13- ماه پرى مرادى فرتخونى شماره شناسنامه 7 نسبت فرزند  ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را 
یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شــد م الف 281799  

دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/8/273 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 484/8 واقع درقطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى عباســعلى فیروزى نجف آبادى فرزند غالمرضا و شریک   در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/9/5 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/8/13  م الف/282334 حســین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد/ 8/284

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 109/24 مجزى شده از پالك 109واقع درقطعه 6 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى قربانعلى ابراهیم زاده فرزند حســنعلى و غیره 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/9/5 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/8/13  م الف/282337حســین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد/ 8/285

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شــماره 109/25 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محسن ابراهیم زاده نجف آبادى  فرزند حسنعلى وغیره   در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/9/5 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد. تاریخ انتشار:97/8/13  م الف/282339حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 8/286

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه پالك  شماره 525/10 مجزى شده از 525  واقع درقطعه 6 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حســین ابراهیم زاده  نجف آبادى فرزند جواد  
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/9/5 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/8/13  م الف/282342حســین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد/ 8/287

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه نیمه ساز پالك  شماره 1771/1 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سعید چهارده معصومى  نجف آبادى فرزند محمود  در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/9/5 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد. تاریخ انتشار:97/8/13  م الف/282345حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 8/288

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب کارگاه  پالك  شــماره 2642 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى اردشیر شیاسى فرزند اکبر در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/9/5 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجــب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار:97/8/13  م الف/282348حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 8/289
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه پالك  شماره 1051/19 مجزى شده از1051/1واقع درقطعه 10 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مصطفى موســوى  نجف آبادى فرزند 
محمود در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/9/5 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز 
بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهــى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/8/13  م الف/ 282405حسین زمانى- 

رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 8/290
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 38 فرعى مجزى شده 1531/1واقع درقطعه 10 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى خدامــراد نجفى  فرزند نجف   در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/9/5 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد. تاریخ انتشار:97/8/13 م الف/282410حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 8/291

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 85/7 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى رسول فقهى  نجف آبادى فرزند محمدرضا    در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/9/5 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار:97/8/13  م الف/282415حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 8/292
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 1527/16 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ابراهیم موید  فرزند یداله   در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/9/5 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجــب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار:97/8/13   م الف/282422حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 8/293
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 1224/3 مجزى شده از 1224واقع درقطعه 10 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى على خادمى  نجف آبادى فرزند حسین على و 

غیره  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/9/5 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریــخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/8/13   م الف/282423حسین زمانى- رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 8/294
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب مغازه وطبقه فوقانى پالك  شــماره 1051/21مجزى شده از پالك 
1051/1 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم صدیقه  فاضلى 
نجف آبادى فرزند یداله در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 97/9/5 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/8/13  م الف:282432حسین 

زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 8/295
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 959/5 مجزى شده از 959واقع درقطعه 3 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم الهه عباســیان نجف آبادى فرزند رحیم در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/9/5 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد. تاریخ انتشار:97/8/13  م الف:282436حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 8/296

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 611/12 مجزى شده از611واقع درقطعه 3 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم محتــرم ملک زاده نجف آبادى فرزند محمدعلى  
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/9/12 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریــخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ انتشار:97/8/13 م الف/218944حسین زمانى- رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 8/297
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شــماره 448/58 واقع درقطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى بــه نام آقاى بهنام جوزى نجف آبادى فرزند بهرام  در جریان ثبت اســت به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/9/12 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریــخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)
روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار:97/8/13  م الف/ 281960حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 8/298
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالك  شــماره 158/4 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى رسول معینى نجف آبادى فرزند مرتضى و شریک   در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/9/12 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/8/13  م الف/281966حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 8/299
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالك  شــماره 791/8 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم ناهید فنائى  نجف آبادى فرزند عباســعلى    در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرمــاده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/9/12 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/8/13 م الف/ 281972حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 8/300

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانــه پالك  شــماره 337/1 مجزى شــده از 337واقــع درقطعه 7 
نجف آباد بخــش 11 ثبــت اصفهان که طبــق پرونده ثبتى بــه نام آقــاى مصطفى پاینــده نجف آبادى 
فرزند حســن على و غیره در جریان ثبت اســت به علت عدم حضــور متقاضى ثبت به عمــل نیامده اینک 
بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبــت و برطبق تقاضاى نامبــرده تحدید حدود ملــک مرقوم در 
روزدوشــنبه مورخ 97/9/12 ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صــورت مصادف 
با تعطیلــى عملیــات تحدید حــدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لــذا بموجب ایــن آگهى به کلیــه مالکین 
ومجاوریــن اخطارمــى گرددکــه در روزوســاعت مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضــات مالکیــن یــا 
مجاورین مطابــق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صــورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته
 خواهدشــد. تاریــخ انتشــار:97/8/13 م الف/281973حســین زمانــى- رئیــس ثبت اســنادوامالك

 نجف آباد/ 8/301
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ درب باغ مشجر ومزروعى  پالك  شماره 833/9 واقع درقطعه 8 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى عبدالحسین جمشــیدیان قلعه شاهى  فرزند آقابابا و شرکا   
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/9/12 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)
روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/8/13 م الف/281976حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف 

آباد/ 8/302
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شــماره 1243/5 مجزى شده از 1243واقع درقطعه 10 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى على ابراهیمــى فرزند رجبعلى   در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/9/12 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد. تاریخ انتشار:97/8/13 م الف/281979حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 8/303

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 601/8  مجزى شده از 601واقع درقطعه 10 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم الهام انتشارى نجف آبادى فرزند محمود   در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/9/12 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد. تاریخ انتشار:97/8/13 م الف/281981حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 8/304

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 96/4 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مجید عنایتى نجف آبادى فرزند ناصروغیره    در جریان ثبت اســت به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/9/12 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار:97/8/13  م الف/281985حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/8/305
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه نیمه ساز پالك  شــماره 151/10 واقع درقطعه 11 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم مینا رضوان پور فرزند ناصر   در جریان ثبت اســت به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/9/12 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار:97/8/13  م الف/281987حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 8/306
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکدرباغ مشجرمحصور پالك  شماره 326واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى باقرحقیقى نجف آبادى فرزند محمدرضا وغیره در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/9/12 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/8/13

م الف/281995حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 8/307

فراخوان دعوت به مشارکت نوبت دوم

محمدرضا فالح- سرپرست شهردارى بهارستان

شهردارى بهارستان به استناد مصوبه شماره 772/ش ب مورخ 97/06/11 شوراى 
محترم اسالمى شهر بهارستان و مصوبه هیئت عالى سرمایه گذارى در نظر دارد پروژه 
احداث و بهره بردارى از زمین چمن مصنوعى واقع در خیابان دریاچه زیتون پشت 
ساختمان آتش نشانى را از طریق مشارکت و سرمایه گذارى با بخش خصوصى به شرح 

ذیل اجرا نماید.
متقاضیان مى توانند با در دست داشــتن مدارك الزم که مؤید توانایى مالى و فنى 
مى باشــد، جهت دریافت اســناد و مدارك فراخوان از تاریخ 97/08/06 تا تاریخ 
97/08/20 به آدرس شهر بهارســتان، بلوار بهشــت، خیابان آزادى، شهردارى 

بهارستان، دفتر امور سرمایه گذارى و مشارکت ها مراجعه نمایند.
مشخصات فراخوان: 
1- آورده شهردارى

- اختصاص قطعه زمین به مســاحت حدوداً 2500 مترمربع واقع در دریاچه زیتون، 
پشت ساختمان آتش نشانى

2- آورده سرمایه گذار
- احداث زمین چمن مصنوعى

- تهیه طرح توجیهى جامع و کامل
3- نحوه مشارکت

- نحوه مشارکت براساس روش B.L.T مى باشد.
4- شرایط فراخوان

* هیئت عالى ســرمایه گذارى و مشــارکت شهردارى بهارســتان در رد یا قبول 
پیشنهادات مختار مى باشد.

* هزینه چاپ به عهده برنده فراخوان مى باشد.
* مدت زمان اجراى پروژه جهت بهره بردارى 2 ماه مى باشد.

* چنانچه برندگان اول و دوم و سوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 
آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

* میزان سپرده شرکت در فراخوان 60/000/000 ریال مى باشد.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد فراخوان درج گردیده است. 
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دندان یکى از مهمترین نمادهاى زیبایى 
صورت است. سفید کردن دندان ها نیز 
یکى از مؤثرترین روش هاى زیباتر شدن 
اســت و به راحتى مى توان این کار را در 

منزل انجام داد. 
وقتى که از دندان هاى ســفید برخوردار 
باشیم، رغبت بیشــترى براى خندیدن 
داریم. دندان هــاى زرد مى توانند اعتماد 
به نفس فــرد را کاهــش داده و اولین 
نشــانه هاى پیرى باشــند. با استفاده از 
توصیه هاى زیــر مى توانید دندان هایى 

سفیدتر و زیباتر داشته باشید.
مسواك زدن بعد از صرف هر 

وعده غذایى 
نوشــیدنى هایى مانند چــاى و قهوه، از 
زردشــدن دندان ها جلوگیرى مى کند. 
بیشتر غذاهایى که اســتفاده مى کنیم 
آنچنــان رنــگ دندان هایمــان را زرد 
نمى کنند ولى اگر شما عالقه به خوردن 
قهوه و یا کشیدن سیگار دارید، مى توانید 
پس از مدتى به طور واضح از تغییر رنگ 
دندان هایتان مطلع شوید. اگر اینطور بود، 

هر ســه ماه یک بار نزد دنداپزشک رفته 
تا جرم گیرى الزم بــراى دندان هایتان 

صورت گیرد.
سرکه سیب

سرکه ســیب یک عامل طبیعى سفید 
کننده دندان است. ســرکه سیب عامل 
ســفید کننده دندان و از بین برنده انواع 
لکه ها، انواع باکترى هــا در دهان و لثه 
اســت. از غرغره کردن سرکه سیب در 
صبح استفاده کنید و پس از آن دندان هاى 
خود را مسواك کنید تا نتیجه  دلخواه تان 

را به دست آورید.
روغن نارگیل

برخى از افراد شاهد سفیدى دندان هاى 
خود توســط روغن نارگیل بعد از هر بار 

مسواك زدن شده اند. 
مالیدن تــوت فرنگى روى 

دندان
چهار یــا پنج عدد توت فرنگــى را باهم 
مخلوط کــرده و روى دندان ه اى خود 
مالش مى دهید تا شــاهد ســفید شدن 

دندان هاى خود باشید. 

هر طور که نفخ را احســاس کنید یک چیز، قطعى است؛ 
ناراحت کننده است. هر چند نفخ به ندرت پیش مى آید و 
وقتى دچارش مى شوید، بعد از چند ساعت از بین مى رود.

در چنین مواقعى شاید دوست نداشته باشید زیاد حرکت 
کنید و یا دکمه باالى شلوار خود را ببندید! براى اینکه کمتر 

دچار این مشکل شوید، این عادات را از خود دور کنید.
خیلى سریع غذا مى خورید

ســرعت زندگى، همه ما را به عجله مى انــدازد اما اگر 
مجبورتان مى کند غذا را هم سریع بخورید، باید مواظب 
باشید. وقتى سریع غذا مى خورید، در کنار غذا، هوا را نیز 
مى بلعید که باعث مى شود معده مانند بالن شود. هواى به 
دام افتاده در معده، تنها عامل تحریک کننده نفخ نیست. 
وقتى با عجله غذا مى خورید، به خوبى نمى جوید و باعث 
مى شود قطعات بزرگ غذا وارد روده شود و آنجا بماند تا 

کامل گوارش شود.
کلم پیچ را خام استفاده مى کنید

کلم پیچ سرشار از ویتامین هاى ضرورى است. کلم پیچ 
خیلى وقت است که پاى ثابت ســاالدهاى سالم است. 
این ســبزى، داراى فیبر و قندى به نام رافینوز است که 
هضمشان بسیار مشکل اســت و به همین دلیل، وقتى 
کلم پیچ خام مصرف شود، باعث نفخ و پف مى شود. اما 
کلم پیچ تنها مجرم نیســت، دیگر سبزیجات مانند کلم 
بروکلى نیز چنین هستند. مى توانید با کمتر خوردن کلم به 
صورت خام و پختن آن، نفخ را کاهش دهید. وقتى کلم را 
مى پزید، خاصیت خود را از دست نمى دهد اما فیبر آن را 

صاف مى کند و حجمش را نیز کمتر مى کند.
با نِى مى نوشید

آب میوه، آب سبزیجات و... امروزه انواع نوشیدنى هاى باب 
طبع مردم تولید مى شود که مى توان آنها را با نِى نوشید 
اما نى به همان اندازه که کار را راحت مى کند، مجبورتان 
مى کند هواى اضافه را هم بمکید. براى همین است که 

فکر مى کنید مانند یک توپ باد شدید. 
مهم نیست که چقدر آرام یا عمیق از نى مى مکید، هوایى 
که باالى نى مانده را به شکم خود مى فرستید و اجتناب از 

آن، ممکن نیست. بهتر است از لبه لیوان، نوشیدنى خود 
را بنوشید.

محصوالت رژیمى یا کم کالرى انتخاب 
مى کنید

قندهاى مصنوعى مانند«آســپارتام» و «ســوکرالوز» 
به هر چیز که رژیمى باشد مانند شــیرینى، آبمیوه ها و 
آدامس ها اضافه مى شود. اما کم کالرى یا بدون کالرى 
بودن با هزینه روبه رو اســت. با اینکــه FDA قندهاى 
مصنوعى کالرى را صفر اعالم کرده، این قندها به صورت 
جدى باعث نفخ مى شوند. قندهاى مصنوعى براى مدتى 
طوالنى به اطراف معده آویزان مى مانند چون درســت 
هضم نمى شوند (یا اصًال هضم نمى شوند). قابل درك 
است چون هیچ چیزى ندارند که سیستم بدن به عنوان 
غذا بشناسد. این نوع غذاها را از برنامه خود خارج کنید و 

ببینید که به سرعت مشکلتان رفع مى شود.
عادت به خوردن نوشــابه را نمى توانید 

ترك کنید
این حباب هاى کوچکى که نوشابه را مانند آبى جوشان 
مى کند، در معده نیز همین کار را تکرار خواهد کرد. نوشابه 
هاى رژیمى در نفخ معده تأثیر بدترى دارند، چون حاوى 
قندهاى مصنوعى نیز هستند که هضم نمى شوند. واقعًا 
نمى توانید نوشابه را ترك کنید؟ چند ساعت قبل از استفاده، 
در نوشابه را باز بگذارید تا تبدیل شدن به کربناتش کم شود 
و یا نوشابه را داخل یک فنجان که یخ در آن است بریزید.

طرفدار دو آتیشه لوبیا هستید
انواع لوبیاها با دیگر عموزاده هاى او مانند عدس و نخود، 
منبعى فوق العاده از پروتئین گیاهى هســتند. متأسفانه 
کربوهیدرات هاى موجود در لوبیاها از نوع غیرقابل هضم 
هستند و به همین علت است که لوبیاها نفاخ هستند. اما 
لوبیاها به هر غذایى ســالمتى را هدیه مى دهند و اینکه 
بخواهیم کامل آنها را از برنامه غذایى خود بیرون کنیم، 

نوعى ظلم به خود است.
بهتر است در کنار لوبیا محصوالتى استفاده کنید که مانع 
نفخ معده شود. بعضى محصوالت داراى آنزیمى هستند 

که هضم کربوهیدرات موجود در لوبیا را ممکن مى سازد. 
آدامس مى جوید یا آب نبات مى مکید

آدامس یا آبنبات مکیدنى، دهان را مشغول نگه مى دارد 
اما سهواً باعث مى شود مقدار زیادى هوا را ببلعید. مانند 
اســتفاده از نى یا ســریع غذا خوردن، این هواى اضافى 
باعث نفخ و آروغ زدن مى شود. سعى کنید کمتر از آدامس 
و آبنبات اســتفاده کنید و به جاى آن بیشتر آب بنوشید. 
 نوشیدن آب مزایایى هم دارد: آب کمک مى کند دستگاه 
گوارش حرکت کند و با این حرکت، هواى اضافه و نفخ 

خارج خواهد شد.
شام را نزدیک به زمان خواب مى خورید

اگر یک یا دو ساعت قبل از خواب شام مى خورید، در واقع 
خود را براى نفخ صبحگاهى آماده کرده اید. دراز کشیدن 
باعث اختالل در هضم غذا مى شود، پس اگر با غذایى که 
در معده دارید به رختخواب بروید، ممکن است خیلى زود 
هضم نشود و باعث نفخ هنگام صبح شود. شاید همیشه 
تنظیم این زمان کار آسانى نباشد اما سعى کنید سه چهار 
ساعت قبل از خواب، شام میل کنید. قبل از خواب تا جایى 
که ممکن است سرپا بایستید تا دستگاه گوارش حرکت 
داشته باشد. اگر مجبورید که قبل از خواب شام بخورید، 

وعده اى کوچک استفاده کنید.
به عالیم آلرژى غذایى بى توجهى مى کنید
با وجــود هشــدارهایى که بابــت آلرژى غذایــى داده

مى شود، بسیار از ما چون زیاد تحت تأثیر این آلرژى ها 
قرار نمى گیریم، به آن بى توجهیــم. بعضى از آلرژى ها 
هم برایمان زیاد شناخته شده نیست، براى همین متوجه

 نمى شویم.
کسانى که به گندم آلرژى دارند و نمى توانند گلوتن هضم 
کنند، معموًال مشکالت گوارشى و نفخ معده دارند و اگر 
مشکل عدم تحمل الکتوز داشته باشید، ممکن است به 
دفعات این ناراحتى را تجربه کنید. اگر بدون اینکه چنین 
مشکالتى داشته باشــید دچار نفخ و مشکالت گوارشى

 مى شوید، حتماً با پزشک خود چک کنید تا مشخص شود 
به چه غذایى حساس هستید.

عادت هاى 
بدى که 

باعث نفخ 
مى شود

عادت هاى
بدى که 
باعث نفخ
مى شود

در حالى که سنگ کلیه بیشتر مردان را درگیر 
خود مى کند، در ســال هــاى اخیر به علت 
افزایش نــرخ ابتال به چاقى و ســایر عوامل 
پرخطر در زندگى، شانس ابتالى زنان به این 

عارضه نیز افزایش یافته است.
سنگ کلیه زمانى ایجاد مى شــود که مواد 
معدنى مانند کلســیم، اگزاالت و فسفات در 
مجارى کلیه متمرکز و به کریســتال تبدیل 
مى شــوند. اگر مى خواهید از تشــکیل این 
سنگ ها پیشــگیرى کنید، باید از علل ابتال 
به این سنگ ها آگاه باشید. در ادامه10 علت 
شگفت انگیز که خطر ابتال به این عارضه را 

تشدید مى کنند، معرفى شده است:
1- مصرف بیــش از حد مکمل هاى 

Cویتامین
 بر اساس مطالعات اخیر، مکمل هاى ویتامین 
C عامل ابتال به سنگ کلیه هستند. کسانى 
که بیش از هفت مکمل ویتامین C در هفته 
دریافت مى کنند، بیشــتر در معرض ابتال به 
این عارضه هســتند. دلیلش هم این است 
که ویتامین C در فرم اگزاالت دفع مى شود 
و مى تواند در مجارى کلیوى به سنگ تبدیل 
شود. البته هیچ ارتباطى بین غذاهاى طبیعى 
سرشــار از این ویتامین و ابتال به سنگ کلیه 

وجود ندارد.
2- به اندازه کافى، مرکبات مصرف 

نکردن
 مرکبات حاوى سیترات هستند؛ ترکیباتى که 
خطر ابتال به سنگ کلیه را کاهش مى دهند. 
افزایش لیمو به آب آشــامیدنى، راهى آسان 

براى پیشگیرى از ابتال به سنگ کلیه است.
3-تغییرات اقلیمى

 افزایش دماى روزانه در شهرهاى مختلف، 
خطر ابتال به ســنگ هاى کلیوى را افزایش 

مى دهد.
4-مصرف کم کلسیم 

تصور اکثر مردم این است که کاهش مصرف 
کلسیم باعث کاهش خطر ابتال به سنگ هاى 
کلیوى مى شود. این فرض اشتباه است چون 
بنا به نتایج تحقیقات، افرادى که رژیم هاى 
کم کلسیم دارند، بیشتر به سنگ کلیه مبتال 

مى شوند.
5-خوردن بیش از حد ســبزیجات 

تیره رنگ
 ســبزیجات تیره رنگ سرشــار از اگزاالت 
هستند و همانطور که گفته شــد، این ماده 
خطر ابتال به سنگ کلیه را افزایش مى دهد. 
اگر سابقه ابتال به ســنگ کلیه را دارید، این 

سبزیجات را کمتر مصرف کنید.
6-کم آبى بدن 

 ننوشیدن کافى آب خطر ابتال به سنگ کلیه 
را افزایش مى دهد. اطمینان حاصل کنید که 
حداقل دو لیتر مایعات را در طول شــبانه روز 

مصرف مى کنید.
7-مصرف زیاد نمک

 مصرف نمک به میــزان زیاد باعث افزایش 
مقدار کلسیم دفع شــده توسط کلیه مى شد 
و خطر ابتال به سنگ کلیه را تشدید مى کند. 

8-ژنتیک 
در برخى از افراد، بدن به دالیل ژنتیکى قادر 
به جذب اگزاالت نیست و این افراد حتى اگر 
سبک زندگى سالمى هم داشــته باشند، در 

معرض خطر ابتال به سنگ کلیه هستند.
9-مصرف نوشابه 

اگر فکر مى کنید نوشیدن نوشابه ها به هضم 
مؤثر غذا کمک مى کند، در اشــتباه هستید. 
بر اســاس تحقیقات، فروکتوز موجود در این 
نوشیدنى ها باعث افزایش خطر ابتال به سنگ 
کلیه مى شــود. مصرف روزانــه یک قوطى 
نوشابه خطر ابتال به سنگ کلیه را تا 23 درصد 

افزایش مى دهد.
10-خوردن بیش از حد گوشت

 این روند باعث افزایش اســیداوریک بدن 
شده و خطر ابتال به سنگ کلیه را باال مى برد. 
کسانى که گیاهخوار هستند یا بیشتر ماهى 
مى خورند، 30 تا 50 درصد کمتر در معرض 

خطر این عارضه هستند.

چند عامل که شما را 
مستعد ابتال به 
سنگ کلیه مى کند

شروع فصل ســرما براى خیلى از ما، مخصوصًا 
بچه ها با خشکى پوســت لب ها همراه است. این 
خشکى مى تواند با حرف زدن و حرکت زیاد دهان، 
باعث ترك خوردن پوست لب و بدتر شدن شرایط 

فرد شود.
در ادامه با علل، راه هاى پیشگیرى و درمان خشکى 

و پوسته ریزى لب بیشتر آشنا شویم.

مهمترین علل خشکى لب  چیست؟
خشکى و پوسته ریزى لب ها مى تواند دالیل بسیار 
مختلفى مانند ابتال به برخى بیمارى ها یا مصرف 
برخى داروها داشته باشد. خشــکى هوا و تماس 
مستقیم با نور آفتاب از مهمترین علت هاى ابتال به 
خشکى، پوسته ریزى و ترك خوردن لب هاست. از 
آنجا که افراد در فصل ها و روزهاى مرطوب سال 
هم دچار خشکى لب مى شوند، یعنى خشکى هوا 
در ایجاد این مشکل چندان دخیل نیست و تماس 

با نور آفتاب بیشتر مطرح است.

چرا معموالً لب پایین بیشتر از لب 
باال خشک مى شود؟

به دلیل تماس بیشتر لب پایین با نور آفتاب. در واقع، 
با اینکه به دلیل خشک شــدن هوا در فصل پاییز، 
معموًال خشکى پوست صورت و لب ها هم تشدید 
مى شــود، تماس لب پایین با نور آفتاب مى تواند 
شایع ترین دلیل خشکى و ترك لب در فصل هاى 

گرم تر و مرطوب تر سال هم باشد.

آیا علت خشک شدن لب در بچه ها و 
بزرگ ترها متفاوت است؟

معموًال بله. از آنجا که بچه ها کمتر از بزرگ ترها 
در معرض نور آفتاب هســتند، خشکى لب در آنها 
مى تواند به دالیل دیگرى مانند حساســیت هاى 
ذاتى یا اگزماى سرشــتى باشــد. از طرف دیگر، 
ســالمندان هم به دلیــل ابتال بــه بیمارى هاى 
مختلف یا مصرف داروهاى فراوان، ممکن است 
دچار خشکى  پوست و لب شــوند. بچه ها هم بعد 
از سن مدرســه، بیشــتر در تماس با نور آفتاب و 
برخى عوارض ناشــى از آن مانند خشکى لب ها 
خواهند بود. نکته مهم این است که اگر خشکى لب، 
طوالنى مدت و مزمن شود، باید براى درمان اصولى 

آن به متخصص پوست مراجعه کرد تا نسخه اى 
مناسب تجویز کند.

راه پیشگیرى هم وجود دارد؟
بله، مى توان براى پیشــگیرى از خشکى لب ها از 
کرم هاى ضدآفتاب مخصوص لب استفاده کرد. 
چرب کردن مداوم لب ها هم مى تواند از خشــک 
شدن لب ها پیشگیرى کند. اگر نور منزلتان بیش 
از اندازه زیاد است یا پنجره دوجداره ندارید و خانه با 
نور آفتاب روشن مى شود، بهتر است در منزل هم 
کرم ضدآفتاب مخصوص لب بزنید تا از خشکى لب 

پیشگیرى شود.

اگر لب ها در اثر خشکى بیش از حد 
ترك بخورند، باید چه کار کنیم؟

بهترین کار این اســت که به محض خشــکى و 
پوســته ریزى لب ها،  چرب کردن شبانه روزى آنها 
را براى پیشگیرى از ترك خوردنشان شروع کنید. 
اگر لب ها به خونریزى بیافتند، باید براى رفع آن به 

متخصص پوست مراجعه کنید.

بعضى  افراد براى درمان خشکى لب  
از پمادهاى ویتامین A یا A+D استفاده 
مى کنند. این کار باعث تشدید مشکل 

آنها نمى شود؟
البته مصرف فراوان ویتامین A به صورت خوراکى 
باعث ایجاد یا تشدید خشکى پوست مى شود اما 
پایه و اساس تشکیل دهنده پمادهاى ویتامین A یا 
A+D وازلین است و به همین دلیل چرب کردن 
موضعى لب ها با این پمادها مشکلى ایجاد نمى کند.

رژلب هم لب را خشک مى کند؟
برخى از رژلب ها حاوى مواد قابضى هســتند که 
باعث تشدید خشــکى و ترك لب ها مى شوند. از 
طرف دیگر، لب برخى افراد هم به مواد موجود در 
رژ لب ها حساسیت دارد و همین حساسیت مى تواند 
باعث تشدید خشکى و ترك آن شود. با این حال، 
اگر فردى به مواد موجود در رژ لب ها حساســیت 
نداشته  باشد، مى تواند از رژهاى حاوى مواد نرم  و 
مرطوب کننده براى پیشگیرى از بدتر شدن خشکى 

لب هاى خود استفاده کند. 

مهدى خواجوى، رئیس انجمــن گوش و حلق و 
بینى و سر و گردن درباره تنفس از راه دهان هنگام 
خواب گفت: هنگامى که به دالیل مختلف راه بینى 
مسدود شــود (به طور مثال در سرما خوردگى که 
مخاط داخل بینى ورم مى کند) فرد مجبور است از 
راه دهان نفس بکشد. وى افزود: نفس کشیدن از 
راه دهان در هنگام شب تنفس خوشایندى نیست 
و احساس خشــکى دهان و چند بار بیدار شدن از 

خواب را در پى دارد.
رئیس انجمن گوش و حلق و بینى بیان کرد: شایع 
ترین علت انسداد بینى در کودکان بزرگ شدن لوزه 
سوم است که باعث مى شود کودکان دو سه ساله 
از راه دهان نفس بکشــند. اگر لوزه سوم کودکان 
درمان نشود و به نفس کشیدن از راه دهان عادت 
کنند در بزرگسالى هر چقدر هم که راه بینى باز شود، 
عضالت فک و فرم دهان و بینى طورى شــکل 
گرفته که فرد در خواب توانایى بسته نگهداشتن 
فک را ندارد، دهان باز مى ماند و تنفس از راه دهان 

دائمى مى شود.
وى اظهار کرد: وارد شــدن ضربه هاى مختلف به 
بینى، سبب شکستگى هاى استخوان هاى بینى و 
تیغه وسط مى شود و انحراف بینى را ایجاد مى کند؛ 
همچنین توده ها و تومورهایى که در بینى یا باالى 
حلق به وجود مى آیند، راه تنفسى را مى بندند باعث 

اختالل در تنفس مى شوند.
رئیس انجمن گوش و حلق و بینــى اظهار کرد: 
شل شــدن عضالت کام که با افزایش سن ایجاد 

مى شــود، التهاب ها و عفونت هاى داخل بینى، 
حساسیت ها و پولیپ هاى بینى هم مى توانند باعث 
تنفس از راه دهان شوند. خواجوى گفت: تنفس از 
راه دهان موجب مى شود به اندازه کافى اکسیژن 
خون اشباع نشود و کمبود اکسیژن در بدن را ایجاد 
کند؛ این امر سبب خواب ناآرام، مختل شدن فعالیت 
روزانه، بیمارى هاى قلبى، فشار خون، حالت هاى 
روحى مختلف و کاهش ســطح فعالیت جسمى و 

فکرى مى شود.
وى افزود: یکى از بدترین عــوارض تنفس از راه 
دهان، مرگ ناگهانى در خواب است؛ امکان دارد به 
دلیل بسته شدن راه نفس کشیدن، ایست تنفسى 

رخ دهد و سبب مرگ شود.
رئیس انجمن گوش و حلــق و بینى گفت: تنفس 
از راه دهان در کودکان انواع تغییرات خلقى، بیش 
فعالى، شب ادرارى و مسائل مختلف روحى را ایجاد 
مى کند و اگر این موضوع ادامه پیدا کند فرم فک، 
دهان و صورت طورى رشد مى کند تا تنفس دهانى 

انجام شود.
رئیس انجمن گوش و حلق و بینى بیان کرد: بینى 
آلودگى هــاى هــواى ورودى و ذرات معلق را تا 
حدودى مى گیرد، هوا را مرطوب و گرم مى کند و با 
ایجاد مقاومت بر سر راه آن، سبب توقف بیشتر هوا 

در ریه شده و جذب اکسیژن را افزایش مى دهد. 
خواجوى اظهار کرد: دهان عملکرد متفاوتى دارد 
و هوا را مستقیم وارد حلق مى کند، تحریک کننده 

است و جذب اکسیژن هوا را کاهش مى دهد.

با خشکى لب در فصل سرما چه کنیم؟با خشکى لب در فصل سرما چه کنیم؟

یک متخصص طب ایرانى با اشــاره به خواص 
معجزه آساى شیر شتر گفت: شیر و دوغ شتر در 
درمان زخم معده و کاهش فشار خون بسیار مؤثر 

است و از ابتال به یبوست پیشگیرى مى کند.
محمد دریایى درباره خواص شیر شتر اظهار کرد: 
شیر و دوغ شتر هفت برابر بیشتر از شیر گاو کلسیم 
دارد، بنابراین به طور چشمگیرى از ابتال به پوکى 

استخوان جلوگیرى مى کند.
وى با بیان اینکه شیر و دوغ موجب کاهش قند 
خون مى شــود، افزود: به افراد مبتال به دیابت 
توصیه مى کنیم تا در برنامه غذایى خود از شیر و 

دوغ شتر استفاده کنند.
این متخصص طب ایرانى ادامه داد: شــیر شتر 
براى سالمت قلب بســیار مفید است بنابراین 

والدینى که مى خواهند کودکان ســالمى داشته 
باشــند، باید حداقل روزى سه استکان شیر شتر 

را در برنامه غذایى کودکان خود در نظر بگیرند.
دریایى خاطر نشان کرد: شیر شتر در درمان زخم 
معده، کاهش فشار خون و کاهش چربى بسیار 
مؤثر است؛ همچنین براى کاهش کبدهاى چرب 
بسیار مؤثر است و تحمل گرسنگى و تشنگى را 
افزایش مى دهد، بنابراین موجب الغرى به ویژه 
در ناحیه شکم مى شود و از  یبوست، نفخ و ابتال به 

سرطان جلوگیرى مى کند.
این متخصص طب ایرانى عنوان کرد: در فصل 
پاییز ویتامین C در افراد کاهش مى یابد، بنابراین 
استفاده از شیر شتر براى تأمین این ویتامین که 
داراى آهن، فسفر، کلسیم و سدیم زیادى است، 

توصیه مى شود .

خواص شگفت انگیز
 شیر شتر

 عوارض وحشتناك تنفس از راه دهان 
هنگام خواب

آگهى مناقصه
 عمومى

نوبت دومنوبت دوم

على پیراینده- شهردار نطنز

شــهردارى نطنز در نظــر دارد به منظور 
واگذارى امور خدماتى و پشتیبانى به بخش 
خصوصى (صرفًا شخص حقیقى) نسبت به 
اجاره 1 دستگاه سوارى الزاما پژو 405، پژو 
پارس، سمند و L90 مدل سال 95 به باال از 

طریق مناقصه عمومى اقدام نماید.
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر و ارائه پیشــنهادات خود حداکثر تا 
تاریخ چهارشنبه 97/08/23 به شهردارى 

مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 54222119- 031

2 دقیقه اى دندان هایتان را سفید کنید
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خداوندا! شــهادت مى دهم هر که تو را به آفریدگانت تشبیه کند و 
چنان پندارد که تو را اعضایى است جدا از یکدیگر و مفصل هایى است 
به هم پیوسته ، پوشیده به پوست و گوشــت ، که بیانگر تدبیر تو در 
آفرینش پیکرهاســت، ضمیرش به حقیقت ، تو را نشناخته و دلش به 

مرحله یقین نرسیده است زیرا تو را هیچ همتایى نیست.
موال على (ع)

مزایده عمومى شماره 97/87 فروش امالك مازاد بانک ملت استان اصفهان
شرکت توسعه بازاریابى و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد امالك مشروحه ذیل در استان اصفهان را از طریق مزایده عمومى شماره  97/87 به فروش برساند، 
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و  همچنین دریافت اســناد مزایده از تاریخ 1397/08/13 لغایت 1397/08/24  از  ساعت7:30 الى 14:30 به آدرس ذیل  

مراجعه فرمایند. 
آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 1397/08/24 مى باشد.

ضمناً جلسه بازگشایى پاکات و اعالم برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ1397/08/30 در محل دفتر مرکزى شرکت برگزار مى گردد. 
شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود .

 توضیحات :
الف) در فروشهاى نقدى شرایط پرداخت بصورت 40٪ پیش پرداخت ، 40٪ حداکثر 2 ماه بعد ( همزمان با تحویل ملک ) و 20٪ هنگام تنظیم سند در دفترخانه مى باشد.

 ب) نحوه فروش نقد و اقساط ( درصد پیش پرداخت ، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط ) طبق جدول مندرج در آگهى مى باشد.
 ج) در فروشهاى اقساطى اولویت با باالترین قیمت پیشنهادى و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهاى واصله نسبت به تعیین برنده مزایده 

اقدام نماید. 
د) سایر شرایط مزایده فروش امالك در اسناد مزایده درج گردیده است.

ف
 توضیحات  آدرس  شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ (متر مربع)کاربرىکد شناسهردی

اعیانعرصه
با وضعیت موجودشاهین شهر خیابان فردوسى فرعى 11 شرقى طبقه دوم    واحد شمالىنقد***89/451,350,000,000قدرالسهممسکونى1305992
سرقفلى با وضعیت موجوداصفهان خیابان حافظ نرسیده به میدان امام نقد***19425,458,000,000قدرالسهمتجارى25714

با وضعیت موجود ، فاقد ماشین آالت ، داراى چاه آب ، متراژ عرصه وکاشان جاده قمصر روبروى شهرك 22 بهمن خیابان همت فرعى 5نقد14797217517,519,280,00015,767,352,000دامدارى3305163
اعیان تقریبى مى باشد

با وضعیت موجود کاشان بلوار شهید مطهرى مقابل بریدگى مقابل ترانس برق پالك 165 نقد100/2363/1614,935,000,00013,441,500,000تجارى مسکونى4305789
با وضعیت موجود سمیرم حناء خیابان امام خمینى جنب مسجد امام حسین (ع) محل سابق بانک ملتنقد242699/256,010,500,0005,108,925,000تجارى مسکونى51849
با وضعیت موجود ، ملک به صورت نیمه ساز مى باشد هرند میدان گلها  بلوار میرداماد بلوار بهار خیابان مهر  بین رسالت 6 و 8 مجموعه 56 واحدىنقد35924681/515,230,125,00012,184,100,000مسکونى610481
با وضعیت موجودکاشان بادرود روستاى عباس آباد مزرعه احمدىنقد و اقساط***5473018229,526,300,000زراعى گاودارى7304567

با وضعیت موجود ، فروش22 واحد ادارى و 4 واحد تجارى اصفهان خیابان احمد آباد نبش کوچه رحیم زاده مجتمع نورنقد و اقساط***660/261726/13103,852,390,000تجارى ادارى_8
به صورت یکجا 

نقد و اقساط
تعداد اقساط   پیش پرداختکاربرى

(ماه)
نرخ سود 
اقساط
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25٪// فاقد ماشین آالت

120
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96٪18

مسکونى // تجارى 
40٪// ادارى // سرقفلى
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آدرس دفتر نمایندگى استان  : اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، نبش کوچه مسجدالرضا ، ساختمان بانک ملت ، طبقه چهارم ، اداره ساختمان . تلفن : 36225190 - 36225823 - 031 
آدرس دفتر مرکزى : تهران ، بزرگراه آفریقا ، نرسیده به چهارراه جهان کودك ، کوچه ژوبین ، پالك 5 . تلفن : 88781317 - 88872200 - 021    

 تلفن کارگزار اجرایى شرکت جهت بازدید از امالك ( آقاى جعفرى ) : 09133114637

فراخوان دعوت به مشارکت نوبت دوم

محمدرضا فالح- سرپرست شهردارى بهارستان

شهردارى بهارستان به استناد مصوبه شماره 855/ش ب مورخ 97/06/26 شوراى 
محترم اسالمى شهر بهارستان و مصوبه هیئت عالى سرمایه گذارى در نظر دارد پروژه 
احداث مجموعه غذایى Food Box واقع در دریاچه زیتون را از طریق مشــارکت و 

سرمایه گذارى با بخش خصوصى به شرح ذیل اجرا نماید.
متقاضیان مى توانند با در دست داشــتن مدارك الزم که مؤید توانایى مالى و فنى 
مى باشــد، جهت دریافت اســناد و مدارك فراخوان از تاریخ 97/08/06 تا تاریخ 
97/08/20 به آدرس شهر بهارســتان، بلوار بهشــت، خیابان آزادى، شهردارى 

بهارستان، دفتر امور سرمایه گذارى و مشارکت ها مراجعه نمایند.
مشخصات فراخوان: 
1- آورده شهردارى

- اختصاص قطعه زمین به مساحت حدوداً 120 مترمربع واقع در دریاچه زیتون
2- آورده سرمایه گذار

Food Box احداث و تجهیز مجموعه غذایى -
- تهیه طرح توجیهى جامع و کامل

3- نحوه مشارکت
- نحوه مشارکت براساس روش B.L.T مى باشد.

4- شرایط فراخوان
* هیئت عالى ســرمایه گذارى و مشــارکت شهردارى بهارســتان در رد یا قبول 

پیشنهادات مختار مى باشد.
* هزینه چاپ به عهده برنده فراخوان مى باشد.

* مدت زمان اجراى پروژه جهت بهره بردارى 2 ماه مى باشد.
* چنانچه برندگان اول و دوم و سوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 

آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
* میزان سپرده شرکت در فراخوان 160/000/000  ریال مى باشد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد فراخوان درج گردیده است. 

تجدید آگهى مزایده نوبت دومنوبت دوم

میثم محمدى- شهردار زرین شهر

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره 208 مورخ 94/04/04 
شوراى اسالمى شــهر در نظر دارد تعداد سه قطعه زمین با کاربرى 
صنعتى مرتبط بــا حمل و نقــل واقع در ضلع جنوبــى کارخانه 
ماشین ســازى را از طریق مزایده عمومى به فروش رساند، لذا از 
متقاضیان دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب 
اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 97/08/20 

به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند.

آگهى مزایده عمومى
مرحله اول- نوبت اول

سبحان نظرى- شهردار نیاسر

با توجه به اینکه شهردارى نیاســر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 
778- 5 مورخه 97/05/17 شــوراى اسالمى شــهر، نسبت به فروش 
قطعه زمینى به شــماره فرعى 3923، از اصلى 35 مجزا شده از 359 به 
متراژ 504/69 مترمربع در منطقه باغشــهر نیاسر بر اساس قیمت پایه 
کارشناسى شده از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از 
تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت 10 روز جهت دریافت اسناد و مدارك به 

شهردارى (امور پیمانها) مراجعه نمایند. 
ضمناً هزینه آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود.


