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امروز همه پرسپولیسى، فردا همه سپاهانى پسرها ماکارونى نخورندخطرى همپاى زلزله، اصفهان را تهدید مى کند«Toy Story 4» یک اثر برجسته و ماندگار استبحران در  نمایندگى 25 برند اروپایى  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

واگذارى 110 پروژه ناتمام به بخش خصوصى
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 کیسه پارچه اى جایگزین 
نایلون در نانوایى ها مى شود

 کنایه محسن چاوشى 
 به داریوش مهرجویى! 

بهشتى شدن از 
پشت نیمکت هاى 

کالس عشق 

5

دستگیرى 
مسئوالن یک شبکه

 هرمى فعال 
در اصفهان از سوى 
وزارت اطالعات

انار میوه اى سرشار از خاصیت است که با رسیدن فصل پاییز، این روزها 
بسیار در خانه ها و بازار مى بینیم ولى الزم است توجه کنید که مصرف 

بسیار انار عوارض خطرناکى خواهد داشت.
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اصفهـان،  پنجمین استان داراى بیشترین جمعیت بیکاراصفهـان،  پنجمین استان داراى بیشترین جمعیت بیکار
نتایج طرح آمارگیرى نیروى کار در تابستان امسال که توسط مرکز آمار ایران انجام شده، نشان مى دهد؛نتایج طرح آمارگیرى نیروى کار در تابستان امسال که توسط مرکز آمار ایران انجام شده، نشان مى دهد؛
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جمله معروف قلعه نویى را به یاد آورید!
 فارغ از نتیجه به دست آمده، شــنبه براى پرسپولیسى ها و فوتبال ایران روزى 
خاطره انگیز بود؛ روزى که یــک نماینده ایران پس از ســال ها در فینال لیگ 
قهرمانان آسیا بازى کرد و همه فوتبال ایران را تحت تأثیر این موضوع قرار داد. 
شاید اگر پیش از آغاز مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آسیا از هواداران 
پرسپولیس سئوال مى شــد با توجه به مشکالت و بســته بودن پنجره نقل و 

انتقاالت، چه توقعى از تیمشان دارند، قطعًا تصور نمى کردند که...
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شهردارى قهدریجان در نظر دارد بر مبناى مصوبه شماره 145- 5 مورخ 97/07/10 شوراى محترم اسالمى از طریق مزایده عمومى 4 پالك زمین مسکونى با 
مشخصات درج شده در جدول ذیل که واقع در خیابان طالقانى کوچه ارم مى باشند را به قیمت پایه هر مترمربع 5/500/000 ریال به فروش برساند لذا از کلیه 
متقاضیان دعوت به عمل مى آید تا با مراجعه به امور مالى شهردارى قهدریجان فرم شرکت در مزایده و رویت زمین، قیمت پیشنهادى خود را در پاکت پلمپ 
شده نهایتًا ده روز پس از انتشــار آگهى مرحله دوم یعنى تا پایان وقت ادارى مورخ 97/08/30 به دبیرخانه محرمانه شهردارى واقع در حراست شهردارى 

تحویل و رسید دریافت نمایند.
میزان سپردهقیمت کل (ریال)قیمت پایه هر مترمربع (ریال)مساحت پالك (مترمربع)شماره پالك

5224,805/500/0001/236/400/00061/820/000
6206,805/500/0001/137/400/00056/870/000
7206,805/500/0001/137/400/00056/870/000
8169,405/500/000931/700/00046/585/000

شرایط: 1- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 2- پیشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط و پس از موعد و یا فاقد سپرده و یا داراى 
سپرده کمتر از میزان مقرر مردود است. 3- رعایت کلیه مندرجات برگه هاى مزایده الزامى است. 4- سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت 
پایه مزایده است که متقاضیان مى بایست به حساب سپرده شماره 0105871653006 شهردارى نزد بانک ملى واریز یا ضمانت نامه بانکى معادل آن ارائه نمایند.

5- پاکت الف حاوى فیش بانکى سپرده شرکت در مزایده و پاکت ب حاوى قیمت پیشنهادى که در موعد مقرر به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل گردد.
6- کلیه پاکات فوق در ساعت 14:30 روز 97/09/02 در محل شهردارى قهدریجان بازگشایى و در کمیسیون معامالت شهردارى قرائت مى شود. (حضور شخص 
شرکت کننده یا نماینده رسمى ایشان در جلسه بالمانع است) 7- هزینه درج آگهى با خریدار خواهد بود. 8- در شرایط مساوى اولویت با مالک ملک مجاور 
خواهد بود. 9- هزینه نقل و انتقال و محضر بر عهده خریدار خواهد بود.10- قیمت در نظر گرفته شده بدون احتساب هزینه هاى مربوط به عوارض، مالیات و 

هزینه صدور پروانه ساخت و مجوزات دیگر مى باشد.

آگهى مرحله دوم مزایده فروش 4 پالك زمین
 با کاربرى مسکونى واقع در خیابان طالقانى کوچه ارم

حبیب قاسمى- شهردار قهدریجان

نوبت اول
شهردارى قهدریجان

عرض  تسلیت  را  گرامیتان  پدر  درگذشت  تأ ثر  و  تأسف  نهایت  با 
نموده، از خداوند منان براى جنابعالى صبر جمیل و براى آن مرحوم 

غفران الهى و علو درجات خواستاریم.

انا هللا و انا الیه راجعون

جناب آقاى مرتضوى
مدیر محترم روابط عمومى 

شرکت تهیه و تولید مواد معدنى ایران

مدیرعامل و کارکنان شرکت تهیه و تولید مواد معدنى ایران

چقدر تحمل روزهاى آخر ماه صفر، سخت و سنگین است. چقدر آسمان و زمین بى قرار 
و غمگین است.

و  مصطفى(ص)  محمد  حضرت  رحمت(ص)  پیامبر  جانکاه  رحلت  سالروز  فرارسیدن 
غریبانه  شهادت  و  مجتبى(ع)  حسن  امام  حضرت  پیامبر،  اکبر  سبط  مظلومانه  شهادت 

هشتمین پیشواى معصوم، حضرت امام على بن موسى الرضا(ع) را 
به تمامى مسلمانان و عاشقان رسالت و شیفتگان والیت تسلیت عرض مى کنیم.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر بادرودروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر بادرود

محسن علیخانى- شهردار کوهپایهمحسن علیخانى- شهردار کوهپایه

گـرد غـم بـر سـر هـر محـفل و هـر انـجمن نشسته و شورى در 
ارض وسـماء بر پا شده است. روز عزاى مسلمین است. بغض سر 

بسته از این حال و هوا مى شکند. 
فرارسیدن سالروز رحلت خاتم نبوت، حضرت محمد مصطفى(ص) 
و شهادت جانسوز کریم اهل بیت، حضرت امام حسن مجتبى(ع) 
و همچنین شهادت حضرت على بن موسى الرضا(ع) را به عموم 

مسلمانان جهان تسلیت عرض مى کنیم.

سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه هیأت مدیره سازمان و شوراى محترم 
اسالمى شهر در نظر دارد محل محوطه پارکینگ واقع  در ضلع غرب بیمارستان گلدیس را از طریق برگزارى 
مزایده عمومى به صورت اجاره به مدت یک سال واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اوراق 
مزایده به امور مالى سازمان مراجعه و پیشــنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 

1397/09/07 به دبیرخانه حراست سازمان تحویل نمایند. هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى مزایده (نوبت اول)

منوچهر روانان- مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر

چاپ اول

4 آغاز بازى 
بهرام رادان در 

«رقص روى شیشه» 

عوارض باورنکردنى مصرف انار
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اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان با 47 پروژه در رتبه اول دستگاه هایى است که با بخش خصوصى همکارى مى کنند

جمله م
 فارغ از نتیجه
خاطره انگیز بو
قهرمانان آسیا
شاید اگر پیش
پرسپولیسس
چ انتقاالت،
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وقتى من آمدم دیگر وقتى من آمدم دیگر 
کى روشى وجود نداشت!کى روشى وجود نداشت!

سالروز رحلت پیامبر عظیم الشأن اسالمسالروز رحلت پیامبر عظیم الشأن اسالم
 حضرت محمد(ص) حضرت محمد(ص)

و شهادت مظلومانه حضرت امام حسن مجتبى(ع) و شهادت مظلومانه حضرت امام حسن مجتبى(ع) 
و حضرت امام رضا(ع) را و حضرت امام رضا(ع) را 

تسلیت مى گوییمتسلیت مى گوییم
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نتایج طرح آمارگیرى نیروى کار در تابستان امسال که 
توسط مرکز آمار ایران انجام شــده، نشان مى دهد که 
استان کرمانشاه با 16/4 درصد بیشترین نرخ بیکارى را 
در میان استان هاى کشور به خود اختصاص داده است. 
همچنین بررسى نرخ بیکارى افراد ده ساله و بیشتر نشان 
مى دهد که 12/2 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، 
طى تابستان ســال جارى بیکار بوده اند و جمعیت بیکار 
کشور با افزایش 237 هزار نفرى  به سه میلیون و 326 

هزار نفر رسیده است.
بر اســاس این آمار، در تابستان امســال، استان هاى 
کرمانشــاه با 16/4 درصــد، خوزســتان 15/6 درصد، 

کهگیلویــه و بویر احمد بــا 15/5 درصد، سیســتان و 
بلوچستان با 15/3 درصد و اصفهان با 15 درصد در صدر 

استان هاى داراى بیشترین جمعیت بیکار قرار گرفتند.
به گزارش «مهر»، کمترین درصد بیکارى نیز متعلق به 
همدان با 6/5 درصد، زنجان و سمنان با 7/1 درصد است 
که استان همدان و زنجان به ترتیب 1/9 و 2/3 درصد با 
کاهش نرخ بیکارى مواجه بوده اند اما استان سمنان 0/3 

درصد رشد داشته است.
همچنین نرخ بیکارى در پایتخت 13/3 درصد ثبت شده 
است که نسبت به تابستان سال قبل که 12/7 درصد بود 

0/6 درصد رشد یافته است.

کارشناس شرکت «کاسپین مد» که پیش از این در بیش از 
صد فروشگاه خود در کشور، بیش از 2500 پرسنل داشت، 
مى گوید، در این مدت حدود نیمى از پرســنل این شرکت 

بیکار شده اند.
اشرف آبادى، کارشناس توسعه شــرکت «کاسپین مد» 
که نمایندگى 25 برند پوشــاك اروپایى را در بیش از صد 
فروشگاه کشور از جمله پاساژهاى بزرگ شمال تهران و 
برخى شهرهاى دیگر دارد مى گوید: در ماه هاى اخیر از یک 
طرف با باالرفتن قیمت دالر و از طرف دیگر با ممنوع شدن 
واردات پوشاك به کشــور، ما مجبور به کم کردن بخش 
زیادى از کارمندان خود و بستن تعدادى از فروشگاه هاى 

خود شدیم و همین امر تأثیر بسیار زیادى بر فعالیت شرکت 
ما داشت.

او مى گوید: با کاهش قدرت خرید مردم، ما مجبور شدیم 
تعدادى از فروشگاه هاى خود را که هزینه هاى باالیى هم 
داشتند، ببندیم؛ به هر حال هزینه اجاره فروشگاه هاى ما 

مبلغ هنگفت و باالیى است و هزینه باالیى دارد.
وى مى گوید: زمانى شاید ما از یک وزارتخانه بزرگ تر بودیم 
و پرسنل شرکت، وضعیت شغلى خوبى داشتند ولى امروز 
چنین شرایطى وجود ندارد؛ طبیعى است وقتى فروش کمتر 
شده، شرکت على رغم خواست و میلش، مجبور مى شود، 

تعداد فروشندگان و پرسنلش را کاهش دهد. 

اصفهـان، پنجمین استان داراى 
بیشترین جمعیت بیکار

بحران در 
نمایندگى 25 برند اروپایى 

وساطت 4 کشور بزرگ
  انتخـاب| رئیـس جمهـور روز دوشـنبه در جلسـه 
معاونین و مدیران وزارت امـور اقتصادى و دارایى گفت: 
این ما نیسـتیم که دلمان مى خواهد ایـن دوره حکومت 
آمریکا خیلـى کوتاه و کوتاه تر شـود، متحدیـن اروپایى 
خودشـان در جلسـات به خود من مى گویند که یکى از 
آرزوهایشـان این اسـت. بعد از آن مرتب بـراى ما پیغام 
مى دهند که بیایید با هم مذاکره کنیم. مذاکره براى چه 
چیزى انجـام دهیم؟ شـما اول آن مذاکـره اى که انجام 
دادیم و به نتیجه رسیدیم، به آن احترام بگذارید تا زمینه 
براى مذاکره بعدى درسـت شـود. در همیـن ایامى که 
نیویورك بودم، رهبران چهارکشـور بزرگ واسطه شده 
بودند که با رئیس جمهور فعلى آمریـکا مالقات کنم در 
حالى که این موضوع نیاز به واسطه و اینقدر پیغام ندارد، 

به تعهدات عمل کنید، با هم صحبت مى کنیم. 

حمله ناکام 
  ایسنا| وزیر ارتباطات اعالم کرد که حمله سایبرى 
که دیروز توسـط رژیـم صهیونیسـتى با هـدف صدمه 
بـه زیرسـاخت هاى ارتباطى انجام شـده بود، دفع شـد. 
محمدجواد آذرى جهرمـى اعالم کرد کـه این موضوع 
را از طریـق مجامـع بین المللى پیگیـرى مى کنیم. وى 
در پیام توییتـرى خود اعـالم کرده «رژیمى که سـابقه  
آن در به کارگیرى سالح سایبرى در پرونده هایى چون 
استاکس نت مشـخص اسـت، این بار تالش داشت به 
زیرسـاخت هاى ارتباطى ایران صدمه اى وارد کند، البته 
به لطف هوشیارى تیم هاى فنى، دست خالى بازگشت».

غرب شوکه شد
  باشگاه خبرنگاران جوان| روزنامه انگلیسى 
«دیلى اکسپرس» با انتشـار گزارشى در پایگاه اینترنتى 
خود نوشت ایران با ساخت نسل جدیدى از جنگنده هاى 
بومى، جامعه نظامى غرب را در شوك فرو برده است. در 
این گزارش آمده است ایران همزمان با آماده شدن براى 
مقابله با دور جدیدى از تحریم هـاى آمریکا، تولید انبوه 
جنگنده پیشرفته نسـل چهارم کوثر را آغاز کرده است؛ 
جنگنده اى که کامًال بومى است و به دست متخصصان 

ایرانى طراحى شده است.

یارانه زیاد مى شود؟
  خانه ملت| الیاس حضرتى، نماینده مردم تهران 
در مجلس با تأکید بر اینکه دولت این اختیـار را دارد که 
یارانه نقدى را افزایش دهد، تصریح کـرد: اگر این اقدام 
توسط دولت انجام نشـود، در بودجه سـال 98 پیشنهاد
 مى شـود که رقم یارانه نقدى به 150 هزار تومان براى 

پنج دهک پایین جامعه افزایش یابد.

عجب!
  کافه سینما| محمود احمدى نژاد، رئیس جمهور 
سـابق ایران، با انتشـار پسـتى در توییتر، پیـروزى تیم 
بیس بال بوسـتون ردسـاکس را بـا انتشـار تصاویر این 
تیم با جـام قهرمانـى تبریـک گفـت! این تیـم یکى از 
تیم هاى بیسبال حرفه اى آمریکا از شهر بوستون ایالت 
ماساچوست است. یک کاربر در فضاى مجازى خطاب 
به احمدى نژاد نوشـته: «چقدر عوض شـدى پسـر، پیر 

نشو لعنتى!»

افشانى رفتنى شد
  آفتاب نیـوز| پیگیرى شوراى شـهر تهران براى 
ماندن افشانى در شـهردارى تهران بى نتیجه ماند و در 
کمیسـیون اجتماعى مجلـس کلیات طرح استفسـاریه 
تبصره یک قانـون منع به کارگیرى بازنشسـتگان رأى 
نیاورد. با این شـرایط شـوراى شـهر تهـران باید هرچه

 سریع تر پنج نفر کاندیداى خود براى شهردارى تهران را 
انتخاب کند که البته طبق گفته محسن هاشمى، رئیس 
شوراى شهر تهران و سخنگوى شورا سه شنبه در صحن 
علنى شـوراى شـهر پنج کاندیداى شـهردارى انتخاب 
مى شوند تا پس از ارائه گزارش هاى خود تصمیم نهایى 

درباره انتخاب شهردار جدید تهران گرفته شود.

خبرخوان
کامران تفتى

دچار حمله قلبى شد
  ایــران آرت| کامــران تفتــى، بازیگــر 
و مجرى برنامــه تلویزیونى وقتشــه در حین 
ضبط صحنه هاى یک فیلم در یکى از سواحل 
قشــم، دچار حمله خفیف قلبــى و بالفاصله 
توســط دوســتانش به اورژانس و بعد از آن به 
بیمارستان قشم منتقل شده است. بعد از انجام 
اکو و اقدامات اولیه، پزشکان، بیمار را در بخش 
مراقبت هاى ویژه بسترى کردند و سپس براى 
ادامه درمان به تهران منتقل شد. در حال حاضر 

حال عمومى تفتى مناسب گزارش شده است.

پیدا شدن تابلوى 
190میلیارد تومانى

  روزنامــه کیهان| یک تابلوى نقاشــى 
کــه ارزش آن حدود 12 میلیــون دالر تخمین 
زده و گفته مى شود یکى از آثار مربوط به «آنرى 
ماتیس»، هنرمند مشهور فرانسوى قرن بیستم 
است، کشــف و ضبط شــد. دو تن نیز به اتهام 
سرقت آن بازداشت شدند. پلیس ترکیه پس از آن 
عملیات جستجوى این تابلوى گرانبها را آغاز کرد 
که یک شهروند ایرانى  االصل با طرح شکایتى در 
اداره پلیس اعالم کرد دو مظنون با تهدید اسلحه، 
این تابلوى نقاشــى را از وى ربوده اند. این فرد 
ایرانى اظهار کرد: تابلــو را از پدربزرگش به ارث 
برده است. قرار است کارشناسان اصل بودن این 
اثر هنرى و همچنین گواهى و اسناد مالکیت آن 

را بررسى کنند.

کاهش طالق در 4 استان
  پانــا| معاون ساماندهى امور جوانان وزارت 
ورزش و جوانان از کاهش 25 درصدى طالق 
در اســتان هاى قم، چهارمحــال و بختیارى، 

همدان و قزوین خبر داد.

آمریکایى ها در 
خوروبیابانک

  چمــدان| هتــل بالــى کویــر، یکى از 
اقامتگاه هــاى خوروبیابانک، در اینســتاگرام 
خود عکسى از حضور اولین گروه گردشگران 
آمریکایى در این اقامتگاه پــس ازدوره جدید 

ریاست جمهورى آمریکا را منتشر کرد.

سقوط پنکه سقفى 
روى سر دانش آموزان

  عصر ایران| سقوط پنکه سقفى در کالس 
درس در یک مدرســه دخترانه روســتایى در 
بخش اروندکنار آبادان موجب مصدوم شدن دو 
دانش آموز شد. یکى از دانش آموزان در این حادثه 
از ناحیه گردن و دیگرى از ناحیه سر آسیب دیدند. 
مدیر آموزش  و پرورش اروندکنار دراین باره گفت: 
چند ماه پیش بخشنامه اى در خصوص جمع آورى 
پنکه هاى سقفى ابالغ شده بود که متأسفانه مدیر 
مدرسه به دلیل برخوردار نبودن مدرسه از برق 
دیموند براى نصب و راه انــدازى کولر به ناچار 
از پنکه سقفى به جاى کولر اســتفاده کرد و به 
دلیل اجرا نکردن بخشنامه پرونده وى به هیئت 

تخلفات استان ارسال شده است.

قانون جدید درباره تابعیت 
  ایســنا| وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
از تصویب پیش نویس الیحــه قانونى تعیین 
تکلیــف تابعیت فرزنــدان حاصــل از ازدواج 
زنان ایرانى با مردان خارجــى خبر داد. محمد 
شــریعتمدارى در این باره اظهار کرد: فرزندان 
حاصل از ازدواج زنــان ایرانى با مردان خارجى 
مى توانند به تقاضاى مادر ایرانى خود به تابعیت 

ایرانى درآیند.

آبان ماه، یادآور شــهادت نوجوان بسیجى محمد حسین 
فهمیده اســت. او هشــتم آبان مــاه 1359 در عملیات 
رزمندگان اســالم در خرمشــهر با بســتن نارنجک به 
دور کمرش خود را به زیر یک تانــک عراقى انداخت و 
حماســه اى بزرگ خلق کرد. از آن روز تاکنون، روزهاى 
آبان ماه در سایه رشادت این نوجوان 13 ساله ایرانى سپرى 
مى شود. روز شهادت او را به نام «نوجوان و بسیج دانش 
آموزى» مزین کرده اند در حالى که همه روزها و همه ماه 
ها از آن او و از آن رشیدمردان و رشیدزنان همسن اوست 
که در هشت سال دفاع مقدس با ایســتادگى در مقابل 
دشمن جرار، در خاك آغشــته به خون خود آرمیدند اما 

خاك به دشمن ندادند.
به همین مناســبت خبرگزارى «فارس» دیروز آمارى 
از شهیدان دانش آموز کشور منتشــر کرد که نشان مى 
دهد نام اصفهان از این نظر در صدر اســتان هاى دیگر 
است. همچنین مطابق این آمار، دبیرستانى در شهرستان
 نجف آباد است که نسبت به دبیرستان هاى دیگر داراى 
بیشترین دانش آموز شــهید در کشور اســت. گزارش 

خبرگزارى «فارس» را بخوانید:    
دستگاه تعلیم و تربیت کشور مزین به نام 35 هزار و814 
دانش آموز شهید است که از این تعداد 1942 دانش آموز 

دختر و 33 هزار و 872 دانش آموز پسر بودند.
در دوران دفاع مقدس، 65 مدرســه بمباران شــدند که 
مى توان به دبستان رشیدى کرمانشاه در 24 مهرماه 65 
با تعداد 17 دانش آموز شهید و یک معلم شهید، دبستان 
فیاض بخش و امام حسن(ع) بروجرد در 20 دى ماه 65 
با تعداد 68 شــهید دانش آموز، مدرســه راهنمایى پیروز 

بهبهان در 4 آبان ماه 62 با تعداد 75 دانش آموز شــهید 
و پنج فرهنگى، مدرســه زینبیه و ثارا... شهر میانه در 12 
بهمن سال 65 با تعداد 37 دانش آموز شهید و یک معلم و 
گروه سرود دانش آموزى قم در اول بهمن سال 65 با تعداد 

9 دانش آموز شهید و یک معلم اشاره کرد.
تعداد دانش آموزان شهید در بمباران 253 نفر است و 95 
دانش آموز هم از شهداى انقالب هســتند اما بیشترین 
شــهداى دانش آموز در دوران دفاع مقدس و در جنگ با 

دشمن به شهادت رسیدند.
احمد نظیف 11/5 ساله از سبزوار، محمدحسین فهمیده 
13 ساله از کرج، بهنام محمدى 12 ســاله از خرمشهر، 
مرحمت باالزاده 13ساله از اردبیل، سهام خیام 12 ساله از 
هویزه، ناهید فاتحى کرجو 16 ساله از سنندج و محبوبه 
دانش آشتیانى 16 ســاله از تهران از جمله دانش آموزان 

شهید هستند.
امــا مدارســى کــه بیشــترین شــهید را دارنــد 

عبارتند از: دبیرستان شــهید منتظرى نجف آباد با 234 
شهید دانش آموز، مدرسه امام صادق(ع) قم با 160 شهید 
دانش آموز، مدرسه ســلمان فارسى تهران با 157 شهید 
دانش آموز، مدرسه تســلیمى در ناحیه 5 اصفهان با 132 
شهید، هنرستان ابوذر در ناحیه یک اصفهان با 129 شهید، 
مدرسه امام خمینى(ره) کاشان با 114 شهید، دبیرستان 
شهیدان عبداللهى آران و بیدگل با 114 شهید ودبیرستان 

هاتف در ناحیه 4 اصفهان با 112 شهید.

 6مدرسه از 8 مدرسه که بیشترین شهید را تقدیم کشور کرده در استان اصفهان قرار دارد  

بهشتى شدن از پشت نیمکت هاى کالس عشق

مدیر پایگاه تاریخى الموت در استان قزوین اعالم کرد طى 
چند روز اخیر عکس ها و خبرهایى در شــبکه هاى مجازى 
درباره «امامزاده سپهساالر» در روستاى خشکچال منطقه 
الموت شرقى و انتساب این زیارتگاه به آرامگاه حسن صباح 
منتشرشده که متأسفانه غیرمســتند بوده و هیچیک از آنها 
مبناى علمى و واقعى ندارند. حمیده چوبک گفت: اسکلت 
کشف شده در امامزاده روستاى خشکچال با توجه به اندازه 
اسکلت و شواهد موجود متعلق به یک کودك خردسال است.

وى گفت: با توجه به شرایط نامناسبى که این اسکلت در آن 
قرار داشته دچار پوسیدگى و تخریب شده و شناسایى کامل 

آن امکانپذیر نیست.
مدیر پایــگاه تاریخى المــوت اضافه کــرد: همچنین در 
کاوش هاى انجام شده در این محل، قطعات شکسته کاشى 

و سفالینه هاى دوره سلجوقى و صفوى به دست آمد.
وى اضافه کرد: هرچند به نظر مى رسد در یورش هاى مکرر 
مغول آثار آرامگاه حسن صباح و جانشینان وى از بین رفته 
باشد اما با توجه به مطالعات داده هاى تاریخى، آرامگاه حسن 
صباح در جایى دیگر مفروض اســت که کاوش هاى آینده 

منطقه الموت آن را مشخص خواهد کرد.
طى چند روز اخیر عکس ها و خبر هایى در شبکه هاى مجازى 
درباره امامزاده سپهساالر در روستاى خشکچال و انتساب این 

زیارتگاه به آرامگاه حسن صباح منتشر شده بود.
بناى منسوب به امامزاده حسن سپهساالر در 700 مترى ضلع 
شمال شرقى روستاى خشکچال و در فاصله 7 کیلومترى 

قلعه الموت (حسن صباح) واقع شده است.

خبر کشف اسکلت حسن صباح در قزوین تکذیب شد
نماینده مردم ارومیه در مجلس درباره اتفاقات جلســه رأى 
اعتماد وزرا گفت: برخى اشخاص و رسانه ها مطرح کردند 
که همزمان با ورود رئیس جمهور به صحن علنى مجلس 
شوراى اسالمى در روزى که بررسى رأى اعتماد به چهار وزیر 
پیشنهادى در دستور کار مجلس بود، نماینده آمل و الریجان 

در مجلس دست آقاى روحانى را بوسیده است.
نادر قاضى پور در گفتگو با خانه ملت ادامــه داد: با توجه به 
اینکه چند سال است از نزدیک با ویژگى هاى اخالقى آقاى 
یوسفیان مال نماینده آمل و الریجان در مجلس آشنا هستم 

باید توضیحاتى درباره آنچه مطرح شده ارائه شود.
قاضى پور تصریح کرد: آقاى یوسفیان مال سال هاست که 
به رسم ادب، احترام و تواضع معموًال عادت دارند که در زمان 
دست دادن و احوالپرسى با حالت دو دست، دست دوستان را 

دست بگیرند و پس از انجام این کار، بوسه اى به دست خود 
بزنند بنابراین کم لطفى به نماینده آمل و الریجان محسوب 
مى شــود که تواضع و ادب این نماینده به نحوى دیگرى 

روایت شود.

دست بوسى یا عادتى به رسم ادب؟!

وزارت اطالعات از دستگیرى ده مسئول یک شرکت هرمى 
از سوى سربازان گمنام امام زمان (عج) خبر داد.

به گزارش «تسنیم»، وزارت اطالعات طى اطالعیه اى اعالم 
کرد، سربازان گمنام امام زمان(عج) در راستاى تأمین نظم 
و امنیت اقتصادى و جلوگیــرى از اخالل در نظام اقتصادى 
کشور، ضمن شناسایى و برخورد با یک شبکه هرمى به نام 
«ورد واید انرژى» تعداد ده نفر از مسئولین، لیدرها و اعضاى 
فعال این شــبکه هرمى نوظهور را در اســتان  هاى تهران، 

همدان و اصفهان دستگیر و تحویل مراجع قضائى کردند.
در اطالعیه وزارت اطالعات آمده اســت: این شبکه هرمى 
در پوشش دوره  هاى آموزشــى مؤسسه کریتور آکادمى، در 
گذشته با نام شرکت  هایى همچون «وى  جى.  ام.  سى»، « 
ادروز » و «یونیفاندز» و اخیراً با نام «ورد واید انرژى»، مردم را 

فریفته و از این طریق توانسته میلیاردها تومان کالهبردارى 
کند. وزارت اطالعات افزوده است: شرکت مذکور با ادعاى 
دروغین ســرمایه گذارى در ارتقا و پیشــرفت انرژى سبز و 
سوخت  هاى زیستى و غیرفســیلى، اقدام به جذب سرمایه 
افراد و انعقاد قرارداد صورى با آنها کرده و از همان ســرمایه 

جمع شده مجدد به سرمایه گذاران سود پرداخت مى کرد.
همچنین در این اطالعیه تصریح شــده است: شایان ذکر 
است استفاده از ارزهاى رمزنگار شده براى امور غیرقانونى و 
پولشویى، ترغیب و اغفال افراد از طریق برگزارى همایش  ها، 
سمینارها و دوره  هاى آموزشى در خارج از کشور، خروج ارز از 
کشور و اقدام به شبکه  سازى هرمى، بخشى از فعالیت  هاى 
غیرقانونى و مخرب این مجموعه کالهبردارى و اخاللگر 

اقتصادى است. 

دستگیرى مسئوالن یک شبکه هرمى 
فعال در اصفهان از سوى وزارت اطالعات

برنامه «پایش» تلویزیون، اهــداى پروانه وکالت از طرف 
کانون وکالى مرکز به دبیر یکى از کمیسیون هاى مجلس 
که همزمان سه شغل دیگر دارد را افشا کرد. این شخص، 

بازنشسته و در مجموع داراى چهار شغل است.
به گزارش «مهر»، محمد دالورى مجرى برنامه «پایش» 
در این ارتباط گفت: یک پیرمرد پرنفوذ در مجلس هست که 
زمانى که کارمند رسمى مجلس بوده کانون وکالى مرکز، 
پروانه وکالت بدون شرکت در آزمون به وى هدیه مى دهند. 

«ه.آ» دبیر کمیسیون قضائى و حقوقى مجلس از مجلس 
اول تا دهم است، وى علیرغم آنکه در 15 فروردین ماه 97 
بازنشسته شده اما همچنان با عنوان مشاور عیناً همان وظیفه 

سابق یعنى اداره کمیسیون را برعهده دارند.
در ادامه این برنامه مطرح شد: ایشــان همزمان سه شغل 
دیگر نیز دارد، ســردفتر ازدواج و طالق، کارشناس رسمى 
دادگسترى در امور مالى و وکیل پایه یک دادگسترى کانون 
وکالى مرکز از دیگر مشاغل وى عالوه بر حضور در مجلس 
است. این شخص در سال 92 یعنى زمانى که کارمند رسمى 
مجلس و دبیر کمیسیون قضائى و حقوقى بوده پروانه پایه 
یک دادگسترى کانون وکالى مرکز را دریافت کرده و در 
صندوق حمایت از وکال و کارشناسان دادگسترى نیز عضو 
شــده اند. دالورى در این رابطه تصریح کرد: 2400 دانش 
آموخته حقوق از این بازنشســته به رئیس مجلس شکایت 
کرده اند، نکته جالب اینکه فرزنــد، داماد و پدر عروس این 
شخص نیز در تهران دفتر اسناد رسمى دارند. آقاى الریجانى 

باید به این مورد رسیدگى کند.

اطالعات جالبى که تلویزیون درباره یک بازنشسته شاغل افشا کرد

پیرمرد 4 شغله در مجلس کار مى کند!

40 روز پس از آنکه بنر موهوم سربازان رژیم اشغالگر قدس 
در یک میدان شهر شیراز حاشیه ساز شد، اشتباه امالیى در 
عبارت انگلیسى درج شده در بنر مربوط به راهپیمایى 13 آبان 

نیز واکنش هایى را برانگیخت.

 همزمان بــا راهپیمایى باشــکوه 13 آبان مردم شــیراز، 
عکس بنــرى در فضاى مجازى منتشــر شــد که حاوى 
جمله انگلیســى DAWN WITH U.S.A به جاى

 DOWN WITH U.S.A بــود. در این بنر که گفته 
شــده در برخى نقاط شهر شیراز نصب شــده، به جاى واژه 
DOWN به معنى «مرگ» از کلمه DAWN به معنى 
«طلوع» استفاده شده بود که این موضوع، حاشیه ساز شد.  
پایگاه اطالع رسانى شــهردارى شیراز شامگاه یک شنبه با 

انتشــار اطالعیه اى اعالم کرد که بنر 13 آبان توسط سایر 
سازمان هاى تبلیغاتى تهیه و منتشر شــده و شهردارى در 
این فرایند، دخالتى نداشته است.  خبرگزارى «ایرنا» نوشته 
که تالش این خبرگزارى براى گفتگو با مســئول شوراى 
هماهنگى تبلیغات اســالمى اســتان فارس در این ارتباط 
بى نتیجه مانده است. به نوشته این خبرگزارى، برخى منابع 
گفته اند این شورا بنرهاى مربوط به 13 آبان را تهیه و منتشر 
کرده اســت.  پیش از این، چهارم مهرماه امسال و همزمان 

با هفته دفاع مقدس، بنرى موهــوم با بهره گیرى از عکس 
سربازان رژیم اشغالگر قدس به جاى ایثارگران دفاع مقدس در 
یکى از میادین شیراز نصب شد که با محکومیت عموم مردم 

از جمله شهردار و شوراى اسالمى شهر شیراز همراه شد. 
على صالحى، دادستان عمومى و انقالب شیراز 25 مهرماه 
امسال اعالم کرد: کیفرخواست چهار تن از متهمان نصب بنر 
موهوم سربازان رژیم صهیونیستى در میدان نمازى شیراز به 
اتهام تبلیغ علیه نظام صادر و پرونده آنها به دادگاه ارسال شد.

نصب بنر جنجالى 
باز هم در شیراز 

سهیل سنایى
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برگزارى سومین دوره 
مسابقات جام ملى پهپادها 

سومین دوره مسـابقات جام ملى پهپادها در اصفهان 
برگزار مى شود.

حجت االسالم جعفر شاه نظرى،  دبیر علمى مسابقات 
جام ملى پهپادها گفت: این دوره از مسابقات از تاریخ 
21 تـا 23 آبان در سـالن کوثـر و فضاى باز ورزشـى 
دانشگاه اصفهان، با حضور تیم هایى از دانشگاه هاى 

کشور برگزار مى شود.

پرداخت تسهیالت 
به کارفرمایان

حمید عصارزادگان، فرماندار مبارکه گفت: کارفرمایان 
با بــه کارگیــرى بهبــود یافتــگان و خانواده هاى 
آســیب دیده از اعتیــاد مى توانند براى هر شــغل
 ایجاد شــده، 150 میلیون ریال تسهیالت دریافت 

کنند.

  76 درصد اصفهانى ها کارت 
ملى هوشمند دریافت کردند 

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: 76 درصد 
اصفهانى ها، تا کنون کارت ملى هوشــمند دریافت 
کرده اند و 24 درصد، هنوز براى ثبت نام کارت ملى 

هوشمند اقدام نکرده اند.
حسین غفرانى با اشــاره به آمار صدور کارت ملى تا 
پایان مهر سال جارى در اســتان اظهارکرد: از تاریخ 
اجراى طرح تــا پایان مهر ماه، ســه میلیون و 120 
هزار کارت ملى هوشمند در اســتان اصفهان صادر 
شده اســت. وى افزود: کارت هاى ملى نمونه قدیم 
تا پایان سال جارى اعتبار دارد و به هیچ وجه تمدید 
نخواهد شــد، همچنین از ابتداى سال آینده مالك 
و مستند مراجعه مردم به ادارات، کارت ملى هوشمند 

است.

رئیس هیئت مدیره 
فوالد مبارکه استعفا کرد

محمود اسالمیان، رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد 
مبارکه استعفاى خود از این سمت را تأیید کرد.

وى بیان دالیل اســتعفاى خود را از این ســمت به 
روز هاى آینده ارجاع داد.

این درحالى اســت که هنوز دو هفته از استعفا و تغییر 
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه نگذشــته  است 
که اســالمیان از ریاســت هیئت مدیره این  شرکت 

کناره گیرى کرد.

دانشگاه صنعتى
چهارمین دانشگاه برتر ایران

دانشــگاه صنعتى اصفهان چهارمین دانشگاه برتر 
ایران شناخته شد.

بر اساس رتبه بندى سال2019 مؤسسه بین المللى 
یو اس نیوز، این واحد دانشــگاهى با کســب عنوان 
چهارمین دانشــگاه برتر ایران، در رشته هاى علوم 
مواد و فیزیک هم جایگاه نخســت کشور را به خود 

اختصاص داد.

آغاز اعزام هوایى به کربال از 
آذرماه 

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: ثبت نام 
براى اعزام کاروان هاى اصفهان بــه عراق از هفته 
گذشته در سامانه عتبات عالیات حج و زیارت و دفاتر 

زیارتى سطح استان آغاز شده است. 
غالمعلى زاهدى اظهارکرد:  اعزام کاروان به عراق در 
دوره زمانى 15  تا 30 آبان ماه خواهد بود. وى افزود: در 
این  دوره زمانى سفرها از  طریق زمینى انجام مى شود 
و ثبت نام براى سفرهاى هوایى از آذرماه آغاز خواهد 
شد. مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان ادامه داد: 
مدت زمان سفرهاى زمینى به عراق  یک هفته است 
و هزینه این ســفر براى هر نفر یک میلیون و 500  

تومان خواهد بود.

خبر

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان 
گفت: روزانه درحدود 7000 تن نخاله ساختمانى درحالى 
دفن مى شوند که بیش از 50 درصد آنها قابل بازیافت و 

استفاده مجدد هستند.
على دهنوى با بیان اینکه پسماندهاى ساختمانى ناشى 
از عملیات عمرانى،ساختمان سازى و خاکبردارى تولید 
مى شود، اظهار کرد: تولید روزانه نخاله هاى ساختمانى 
در اصفهان حــدود هفت برابر تولید پســماندهاى تر و 
عادى اســت. وى اضافه کرد: درحدود 4000 تن از این 
نخاله هاى ســاختمانى در منطقه گردنه زینل و 3000 
تن دیگر هــم در مناطق غیرمجاز و بــدون مجوز دفن 

مى شــوند که افزون بــر 50 درصد ایــن نخاله هاى 
ساختمانى همچنان قابل بازیافت و استفاده هستند.

مدیرعامــل ســازمان مدیریت پســماند شــهردارى 
اصفهان با ابــراز تأســف از اینکه برخى شــهروندان 
نخاله هاى ساختمانى را در حاشیه جاده ها و خیابان ها رها 
مى کنند، اظهار کرد: تخلف در هر زمینه اى وجود دارد و 
شهردارى هم نیرویى براى کنترل تک تک شهروندان 
ندارد که از وقوع تخلف جلوگیرى کند، با وجود این، در 
حال طراحى سیســتم و برنامه اى نظارتى هستیم که 
فرآیند تخریب، جمع  آورى، حمــل و نقل و مکان دفن 

نخاله هاى ساختمانى مدیریت شود. 

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان گفت: 50 مرد 
اصفهانى طى شش ماهه امسال در حوادث کار جان خود 

را از دست دادند.
على ســلیمانى پور با بیان اینکه بر اساس آمار به دست 
آمده، تعداد افراد فوت شده ناشى از حوادث کار در استان 
اصفهان در شش ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته افزایش داشته اســت، اظهار کرد: در شش ماه 
امســال 50 نفر که همگى مرد بوده اند، در حوادث کار 
جان باخته اند و این در حالى اســت که آمار سال گذشته 

36 نفر بوده است.
وى با بیان اینکه بیشــترین علل فــوت در حوادث کار 

مربوط به ســقوط از بلندى و برخورد جســم ســخت 
بوده اســت، اضافه کرد: به مســئوالن و فعاالن مراکز 
صنعتى توصیه مى شــود نســبت بــه تأمیــن و الزام 
کارگــران در خصوص اســتفاده از تجهیــزات ایمنى 
براى فعالیــت در محیط کار توجه بیشــترى داشــته

باشند.
مدیرکل پزشکى قانونى اســتان اصفهان در خصوص 
مصدومان ناشــى از حــوادث کار اســتان اصفهان نیز 
اظهــار کــرد: در شــش ماهــه امســال، 1435نفر

 شــامل 85 زن و 1350مــرد در حــوادث کار 
مصدوم شدند.

جان باختن50 نفر 
در حوادث کار در اصفهان 

دفن روزانه 7000 ُتن 
نخاله ساختمانى در اصفهان

همایش واگذارى پروژه هاى عمرانى استان اصفهان به 
متقاضیان بخش خصوصى و تعاونى در قالب تبصره 19 
قانون بودجه 1397 با تشریح بخشى از پروژه هاى اعالم 
شده دستگاه هاى اجرایى اســتان براى سرمایه گذاران 
در تاالر همایش هاى اتــاق بازرگانى، صنایع، معادن و 

کشاورزى اصفهان برگزار شد.
استاندار اصفهان در این همایش که مقارن با روز 13 آبان 
برپا شــده بود آن را یک تقارن تاریخى مثبت دانست و 
اظهار کرد: اگر این همایش نتایج خوبى به ارمغان داشته 

باشد و عملیاتى شود بسیار خوب خواهد بود.
محســن مهرعلیزاده از دالرهاى نفتى در کشــور به 
عنوان وابستگى، همچون اعتیادى خانمانسوز یاد کرد 
و گفت: متأسفانه از ســال 1353 که دالرهاى نفتى در 
کشور افزایش یافت وابستگى ما به نفت مثل یک اعتیاد 
خانمانسوز کشــور را فراگرفت و هیچ دولتى، نتوانسته 
خود را از این بالى خانمانسوز نجات دهد. این در حالى 
است که در همه برنامه هاى پنج ساله و حتى قبل از این 
برنامه ها، عزم مسئوالن کشور آن بود تا بتوان کشور را 
بدون نفت اداره کرد ولــى امروز مى فهمیم، درآمدهاى 

نفتى اجازه رشد را نمى دهد.
وى با بیان اینکه در طول شــش دهه، کشور متأسفانه 
از ســّم درآمدهاى نفتى مسموم شــده و در هر مقطع 
هم دلیل خاصى بــراى انجام این کار داشــت، افزود: 
بدین ترتیب هیچ وقت نتوانستیم درآمدهاى نفتى را از 
زندگى مردم جدا کنیم و هنوز تن مسموم از این اعتیاد را 
نمى توانیم نجات دهیم که این مهم، اراده و عزم جدى 
مى طلبد و اگر توانستیم خود را نجات دهیم در حق مردم 

مدیریت کرده ایم.
مهرعلیــزاده از رئیس برنامه و بودجه اســتان و رئیس 
اتاق بازرگانــى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان 
خواســت تا با برگزارى جلســات با جوانان کارآفرین و 
ســرمایه گذاران، طرح هاى نیمه تمام استان را به آنان 

معرفى کنند و با ارائه تسهیالت ارزان و در دسترس، کار 
به صورت عملیاتى آغاز شــود و پروژه هــا به اهل کار 

سپرده شود.
استاندار اصفهان همچنین از دست اندرکاران واگذارى 
پروژه هاى نیمه تمام اســتان به متقاضیان خواست در 
مدت 20 روز آینده با نشســت هاى مستمر و متمادى، 
پروژه ها را تعییــن تکلیف کنند تا بتوانیــم این ایده را 
به خوبى راه اندازى کنیم و راهى براى ایجاد اشــتغال، 
تولید و... و گام هایى در راســتاى تــرك اعتیاد از نفت 

برداشته شود.
***

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
نیز گفت: واگذارى پروژه هاى عمرانى که در سال هاى 
گذشته آغاز شده و ما امروز وارث این پروژه هاى ناتمام 
در کشور هستیم بالغ بر 70 هزار پروژه عمرانى استانى و 
6000 پروژه نیمه  تمام ملى است که اگر دولت بخواهد 
بر اساس فهرست بهاى سال گذشــته آنها را به اتمام 
برســاند 450 هزار میلیارد تومان نیاز است که این در 

توان دولت نیست.
نعمت ا... اکبرى اظهار کرد: در استان اصفهان که سهم 
قابل مالحظه اى در پروژه هاى نیمه تمام ملى و استانى 
دارد توانســتیم 330 پروژه ناتمام دستگاه هاى اجرایى 
استان را پس از پاالیش و برگزارى جلسات، شناسایى 
کنیم که از این تعداد، 110 پروژه به بخش خصوصى و 
ســرمایه گذاران در این همایش معرفى مى شود که بر 
اساس فهرست بهاى سال هاى گذشــته، دولت براى 
این پروژه ها، قریب 1300 میلیــارد تومان هزینه کرده 

است و این 110 پروژه بر اساس موافقتنامه هایى که تا 
امروز امضا شده، در بخش هاى مختلف قابل واگذارى 
است و براى اتمام آنها دو هزار میلیارد تومان نیاز است. 
البته براى اجراى این پروژه هاى عمرانى ناتمام، دولت 
مشوق هایى هم در نظر گرفته است، که به امضاى سران 
سه قوه نیز رسیده و توسط رئیس جمهور ابالغ شده است 
و اگر باز هم نیاز به مشوق و تسهیالت باشد که نادیده 

گرفته شده، اقدام خواهد شد.
***

مســعود صفارى پور، مشاور رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه استان اصفهان هم در ســخنانى گفت: طرح ها 
و پروژه هاى منتخب جدیــد و نیمه تمام و بهره بردارى 
طرح ها و پروژه هاى تکمیل شده یا در حال بهره بردارى 
در چارچوب انواع قرارداد از جمله واگذارى، مشارکت، 
ساخت و بهره بردارى یا برون سپارى با بخش خصوصى 
و تعاونى براى واگــذارى تمام یا بخشــى از وظایف و 
مســئولیت هاى دولت در تأمین کاالهــا و خدمات در 

چارچوب مقررات مربوطه است.
***

رئیس دبیرخانه شورایعالى برنامه ریزى استان اصفهان 
هم در این همایش با تشریح برخى از 110 پروژه احصا 
شــده گفت: این 110 پروژه هر کدام از 5 تا 90 درصد 
پیشــرفت فیزیکى دارند و از معافیت ها و مزیت هایى 

هم برخوردارند.
احمد فروزنده اظهار کرد: دســتگاه هاى اجرایى استان 
اصفهان، پروژه هاى نیمه تمام قابــل واگذارى را ارائه 
کرده اند  که بــر این اســاس اداره کل ورزش و جوانان 
47 پــروژه، آموزش و پــرورش 35 پروژه، ســازمان 
فنــى و حرفه اى هشــت پــروژه، اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى هشت پروژه و شــرکت آب منطقه اى، 
اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــى و دانشــگاه 
علوم پزشــکى کاشــان هر کدام ســه پروژه معرفى 

کرده اند.

در یک همایش با حضور استاندار اصفهان و سرمایه گذاران اعالم شد

واگذارى 110 پروژه ناتمام به بخش خصوصى
ساسان اکبرزاده

مدیر امور باغبانى ســازمان جهادکشــاورزى استان 
اصفهان گفت: پیش بینى مى شــود امسال 14هزار و 
400 ُتن محصول بِه از باغات استان اصفهان برداشت 
شود که نسبت به تولید سال گذشته 40 درصد کاهش 

نشان مى دهد. 
احمدرضا رئیس زاده اظهار کرد: برداشــت بِه ازنیمه 
مهرماه امســال در مناطق معتدل اســتان آغاز شده 
و تا اواخرآبان مــاه ادامه دارد.وى افــزود: پیش بینى

مى شود میزان برداشت محصول به در سال 97 به دلیل 
خشکسالى، شرایط  نامناسب آب وهوایى در زمان گرده 
افشانى و تلقیح گل ها، در برخى مناطق استان به 14هزار 
و 400 ُتن برسد که نســبت به تولید سال گذشته 40 
درص د کاهش نشان مى دهد. رئیس زاده گفت: سطح 
باغات بِه در استان اصفهان 2328هکتار است که از این 

میزان 306 هکتار آن به مرحله باردهى نرسیده است.

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان از دستگیرى 
دو نفــر از عوامل برهم زننده نظــم و امنیت که در 
یکى از خیابان هاى شهر اصفهان اقدام به تخریب 
خودروهــاى عبــورى و ایجاد رعب و وحشــت 
مى کردند، خبر داد. حســن یاردوســتى اظهارکرد: 
در پى اعالم مرکز فوریت هاى پلیســى 110 مبنى 
بر ایجاد رعب و وحشــت و تخریــب خودروهاى 
عبورى شهروندان توسط دو موتورسوار در یکى از
خیابان هــاى شــهر اصفهان، بالفاصله گشــت
 فوریت هــاى انتظامى وارد عمل شــد. وى افزود: 
مأموران گشت فوریت هاى پلیسى در یک عملیات 
غافلگیرانه و ضربتى هر دو موتوســوار را که برادر 
بودند، دســتگیر کردند.یاردوستى بیان کرد: در این 
رابطه پرونده تشکیل شــد و متهمان براى اقدامات 

قانونى به مراجع قضائى تحویل داده شدند.

مدیر گروه بهداشــت محیط مرکز بهداشــت اصفهان 
گفت: طرح جایگزینى کیســه هاى پارچه اى به جاى 
نایلون هاى پالستیکى در نانوایى هاى استان از زمستان 

امسال آغاز مى شود.
حسین صفارى افزود: این طرح با همکارى شهردارى، 
اتحادیه نانوایان، مرکز بهداشت و حفاظت محیط زیست 
اصفهان و با هدف حفظ مسائل زیست محیطى و ارتقاى 
سالمت جامعه اجرا مى شود. وى اظهارکرد: قرار دادن 
نان در کیسه هاى پالستیکى باعث تولید«مونومر»(مواد 
تشکیل شده از مولکول هاى واحد که از پیوستن آنها پلیمر 
به وجود مى آید) و مواد شیمیایى دیگرى مى شود که در 

کاهش کیفیت نان اثرگذار اســت و آن را به شکل فطیر 
(خمیرى) تبدیل مى کند.  

مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان گفت: امکان 
پرداخت مالیات صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان 
بخش هاى مختلف مشمول قانون مالیات هاى مستقیم، 

در قالب اقساط بلندمدت وجود دارد. 
بهروز مهدلو با بیان اینکه تعامل با فعاالن اقتصادى و 
رفع مشکالت آنان از اولویت  هاى اداره کل امور مالیاتى 
استان اصفهان اســت، اظهارکرد: بخشودگى جرایم 
و تقســیط براى فعاالن اقتصادى در دستور اداره کل 
امور مالیاتى استان اصفهان است. وى با اشاره امکان 
پرداخت مالیات صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان 
بخش هاى مختلف مشمول قانون مالیات هاى مستقیم، 
در قالب اقســاط بلندمدت وجود دارد، افزود: فعاالن 
صنعتى که بر اســاس احکام قضائى ممنوع الخروج 
شده اند، مى توانند با تقســیط بدهى، امکان خروج از 

کشور را پیدا کنند.

کارشناس مسئول پیش بینى هواى اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان از ادامه ناپایدارى جوى براى دو روز آینده 
بر روى استان خبر داد و گفت: ســامانه بارش زا امروز 

فعال خواهد بود.
زهــرا ســیدان اظهارکــرد: ناپایدارى هــاى جوى از 
بخش هاى غربى و شمال غربى کشور شروع شده است، 
ولى براى استان اصفهان این ناپایدارى ها شامل افزایش 
ابر، گاهى وزش باد و در برخى مناطق براى امروز بارش 

پراکنده مى شود.
 وى در ادامه افزود: در بخش هاى غربى و جنوبى استان 
احتمال بارش هاى پراکنده بــاران و برف وجود دارد و 
امروز از اواخــر وقت براى بخش هــاى غرب و جنوب 
بارش ها شروع مى شــود و اکثر مناطق استان را در بر 

مى گیرد.
 وى ادامه داد: بر این اســاس، سه شــنبه(امروز) تقریبًا 
همه مناطق استان ابرى است و گاهى بارش باران و در 
ارتفاعات غرب و شمال شرق و جنوب استان بارش هاى 

برف پیش بینى مى شود.
کارشناس مسئول پیش بینى هواى اداره کل هواشناسى 

استان اصفهان ادامه داد: صبح چهارشــنبه(فردا) این 
ســامانه بارش زا از اصفهان خارج مى شود، ولى باعث 
نمى  شــود که ناپایدارى ها خاتمه یابد، بــا وجود اینکه 
اصل فعالیت ســامانه در روز سه  شنبه(امروز) است ولى 
چهارشنبه و پنج شنبه هم ناپایدارى هاى ضعیفى را به 

شکل بارش هاى پراکنده خواهیم داشت.
وى افزود: دمــا امروز 5 تــا 6 درجه کاهــش خواهد 

داشت. 

رئیس جمهــور از عملکــرد ســازمان میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشــگرى در مرمت عمارت عالى قاپو 

تقدیر کرد.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى ضمن تقدیر 
از عملکرد ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 

گردشــگرى در مرمت عمارت عالى قاپــو، بر ضرورت 
همکارى استاندارى ها و شهردارى در حفظ آثار تاریخى 
تأکید کرد. رئیس جمهور بر حفظ آثار باستانى به ویژه آثار 
ارزشمند اصفهان تأکید و دستور همکارى استاندارى ها 

و شهردارى ها را در این زمینه صادر کرد.

کیسه پارچه اى جایگزین نایلون در نانوایى ها مى شود

تقدیر رئیس جمهور از میراث فرهنگى براى مرمت عالى قاپو 

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: طى عملیات بازسازى ساختمان 
بهزیستى شهرستان سمیرم، بیل مکانیکى به حفره اى 
برخورد کرد که درون آن خمره و 11 عدد سکه وجود 

داشت.
فریدون اللهیارى ادامه داد: این موارد با حضور دادستانى 
شهرستان سمیرم، ضبط و در اختیار میراث فرهنگى 

قرار گرفت.
وى در خصوص قدمت اشیاى کشف شده اذعان کرد: 

در بررسى اولیه برحسب ظاهر اعالم شده بود این اشیا 
مربوط به دوره اسالمى است ولى بعد از بررسى مجدد 
توسط باستان شناسان ، مشخص شد این سکه ها متعلق 

به دوره ایلخانى هستند.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اســتان اصفهان در پایان در رابطه با سرنوشــت این 
سکه ها عنوان کرد: ســکه هاى کشف شده در بخش 
اموال میراث فرهنگى نگهدارى مى شود و بعد از آن به 

موزه تحویل داده خواهد شد.

شهردار اصفهان گفت: خطرى همپاى زلزله، اصفهان 
را تهدید مى کند.

قدرت ا... نــوروزى در خصوص وضعیت خطرپذیرى 
اصفهان تأکیــد کــرد: اصفهان در معــرض خطر 
گســل ها نیســت اما این خطر براى استان اصفهان 
وجود دارد و با وجود این، اصفهــان از دو جهت بافت 
فرسوده و فرونشست زمین تهدید مى شود. وى ادامه 
داد: اصفهان داراى مادى هاى متعدد است و اگر آب 

در این مادى ها جریان نداشــته باشد و در زمین نفوذ 
نکند، احتمال اینکه زمین دچار فرونشســت بشــود،
وجــود دارد و چنین خطــرى از خطر زلزلــه کمتر

 نیست. 
نوروزى با بیان اینکه اصفهان داراى 2100هکتار بافت 
فرسوده است، افزود: باید این بافت ها ترمیم و اصالح 
شود و بیش از 500 هکتار از آن بافت فرسوده تاریخى 
است که نمى شود آنها را بازسازى کرد، بلکه باید آن 

را ترمیم کرد. 
شــهردار اصفهان با بیــان اینکه بــراى احیاى این

 بافت ها اقداماتى شده اســت، اظهار کرد: هر احیایى 
مشــارکت مردم را مــى طلبد و یکى از شــعارهاى 
اصلى ما نیز مشــارکت مردم بوده کــه امیدواریم با 
همکارى آنها و ســرمایه گذاران بتوانیم اصفهان را 
به عنوان یک شهر مهم تاریخى، از خطرى که آن را 

تهدید مى کند رها کنیم.

کشف سکه هاى دوره مغول در سمیرماصفهانى ها امروز چشم به راه برف و باران باشند

خطرى همپاى زلزله، اصفهان را تهدید مى کند

پیش بینى برداشت 14400 ُتن 
محصول بِه از باغات اصفهان

دستگیرى عامالن برهم زدن 
نظم و امنیت در شهر اصفهان 

مالیات فعاالن اقتصادى
 تقسیط مى شود
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«تام هنکس»، بازیگر معروف و صداپیشــه شخصیت 
«وودى» در انیمیشن «داستان اســباب بازى» اعالم 
کرد که «Toy Story 4» به یک اثر برجســته در تاریخ 

تبدیل خواهد شد.
استودیوى انیمیشن سازى «پیکسار» متعلق به کمپانى 
«دیزنى»، بخاطر توانایى اش در روایت داســتان هاى 
احساسى و تأثیرگذار معروف است و به نظر مى رسد که 
این استودیو رویه همیشــگى خود را در مورد انیمیشن 
«Toy Story 4» هم در پیش خواهد گرفت. تام هنکس، 
بازیگرى که به جاى شخصیت «وودى» در این مجموعه 
صحبت مى کند، اخیــراً درباره دیالوگ هاى پرشــور و 
احساسى که در روز پایانى ضبط صداى شخصیت هاى 

این انیمشین بر زبان آورده صحبت کرد. 
هنکس درباره اینکه آخرین دیالوگ هاى این انیمیشن 
چه تأثیرى رویش گذاشته و او را مات و مبهوت کرده اند 
حرف زد. هنکس گفت: «اولین بارى بود که مى خواستیم 

 Toy» .مکالمات مربــوط به پایان فیلم را ضبــط کنیم
Story 4» یک پایان تأثیرگذار خواهد داشت. در هنگام 

ضبط دیالوگ هاى «Toy Story» ما معموًال به همراه 
تیم سازنده داخل یک اتاق هستیم. وقتى براى آخرین 
روز ضبط صدا رفتم، مى خواســتم پشت به آنها بایستم؛ 
چون به طور معمول شما روبه روى آنها مى ایستید، به آنها 
نگاه مى کنید و مى توانید درباره اش حرف بزنید. اما من 
نمى خواســتم آنها را ببینم و مى خواستم وانمود کنم که 
آنها هم من را نمى بینند. وقتى متوجه شــدم که آنها چه 
برنامه اى در سر دارند، فهمیدم که این یک اثر برجسته و 

ماندگار در تاریخ خواهد بود.»
 هنکس گفت افرادى که در پیکســار کار مى کنند نابغه 
 Toy» هســتند و همواره در طول زمان به رشــد و بلوغ
Story» فکر مى کنند. هنکس معتقد اســت که دامنه 

عاطفى فیلم هاى این مجموعه در گذر زمان عمیق تر و 
تأثیرگذارتر شده است.

قسمت قبلى این مجموعه یعنى «Toy Story 3» که 
یک پایان احساسى و عمیق داشت، در سال 2010 اکران 
شد؛ بنابراین طرفداران این انیمیشن زمان زیادى را به 
انتظار قسمت چهارم نشسته اند و طبیعتاً انتظارات باالیى 

هم از آن دارند.
«تیم آلن»، صداپیشه شخصیت «باز» هم قبًال درباره 
پایان احساسى «Toy Story 4» صحبت کرده بود. آلن 
در مصاحبه اى چنین گفت: «نمى خواهم آن را لو بدهم اما 
داستان این فیلم فوق العاده عالى است. این بسیار عاطفى، 
جالب و بزرگ است و من از ایده اى که آنها به خرج داده اند 
شوکه شدم. من نمى توانم از صحنه آخر عبور کنم. آنها 
شخصیت هایى عالى در اختیار دارند اما گذشتن از چند 

صحنه انتهایى داستان واقعاً دشوار است.»
انیمیشــن «Toy Story 4» براى اکــران در ماه ژوئن 
2019 (اواخر بهار یا اوایل تابستان 1398) 

برنامه ریزى شده است. 

کارگردان فیلم ســینمایى «آذر» از سانســور دوباره 
فیلمش براى ورود به شــبکه نمایش خانگى خبر داده 
و از آن انتقاد کرده اســت. او گفته برخى سکانس هاى 
فیلم بدون اطالع او حذف شــده اند. این فیلم به تهیه 
کنندگى نیکى کریمى پاییز ســال گذشته در سینماها 
اکران شــد و اخیراً نســخه ویدئویى آن عرضه شده

 است.
محمد حمزه اى بــه «ایلنا» گفته اســت: بعد از ماه ها 
تالش، نســخه با کیفیت این فیلم در قالب لوح فشرده 
و وى او دى به بــازار آمد اما متأســفانه بعد از عرضه 
عمومى فیلم متوجه شــدم که ســکانس هایى از فیلم 

بدون اطالع من حذف شــده هرچند شاید تهیه کننده 
فیلم در جریان این ممیزى ها بوده اما واقعیت این است 
که حذف این سکانس ها با اعتراض تماشاگران همراه 
شده و خریداران فیلم در تماس هایى که با من یا برخى از 
عوامل فیلم داشتند، نسبت به این مسئله معترض بودند. 
به طور مثال سکانس بازى پژمان جمشیدى در نسخه 
شــبکه نمایش خانگى دچار جرح و تعدیل زیادى شده 

است.
کارگردان فیلم «آذر» درباره ایــن اتفاق توضیح داده: 
این فیلم از زمان ساخت تا نمایش در سینماها کامًال با 
مجوز وزارت ارشاد ساخته شد و اصالحات و ممیزهاى 

وزارت ارشاد اعمال شده است. به همین دلیل ممیزى 
دوباره این فیلم در زمان عرضه در شبکه نمایش خانگى 

تعجب برانگیر است.
  حمــزه اى از این شــیوه ممیزى انتقاد کــرده و گفته 
اســت: به نظر مى رســد در وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى هر گروهى براى خود قوانیــن جداگانه اى 
دارد و اداره ها و شوراهاى مختلف نظر یکدیگر را قبول

 ندارند.
این نخستین بار نیست که سازنده یک فیلم سینمایى 
از سانسور دوباره فیلم خود بعد از اکران و هنگام عرضه 

نسخه ویدئویى خبر مى دهد.

فیلم ســینمایى «معکــوس» بــه کارگردانى پوالد 
مســعودکیمیایى  کنندگــى  تهیــه  و  کیمیایــى 
با پایــان مراحل فنى آمــاده دریافــت پروانه نمایش 

شد.
کارگردان فیلم ســینمایى «معکــوس» در ارتباط با 
آخرین وضعیــت این فیلــم ســینمایى در گفتگو با 
«صبا» عنوان کــرد: مراحل فنى فیلــم به طور کامل 
به پایان رســیده و آماده دریافت پروانه نمایش شــده 

است.
پوالد کیمیایى در خصــوص حضور فیلم در ســى و 
هفتمیــن جشــنواره فیلم فجــر نیز افــزود: حضور 

«معکوس» در جشــنواره فجر قطعى نیست و باید در 
ارتباط با آن نیز تصمیم گیرى شــود. ســرمایه گذار و 
تهیه کننده  باید در خصوص این موضوع تصمیم گیرى 

نهایى را انجام دهند.
بازیگــر «گشــت ارشــاد» بــه حضــور فیلــم در 
فستیوال هاى خارجى نیز اشــاره کرد و گفت : قبل از 
اکران فیلم در ایران، «معکوس» در جشــنواره هاى 
خارجى نیز حضور خواهد داشت و باید برنامه ریزى هاى 
کافى را براى حضور فیلم در این جشنواره ها نیز انجام 

دهیم.
 وى در پایــان افــزود: افــراد زیــادى براى شــکل 

گیــرى این پــروژه زحمــت کشــیدند و امیــدوارم 
فیلمى باشــد که مخاطب هم آن را دوســت داشــته 

باشد.
گفتنى است؛ این فیلم که اولین تجربه پوالد کیمیایى 
در مقام کارگردانى اســت مضمونــى اجتماعى د ارد 
و تهیــه کنندگــى آن را مســعود کیمیایــى برعهده

 دارد.
در فیلــم «معکــوس» بازیگرانــى چــون بابــک 
حمیدیــان، علیرضا کمالــى، اکبر زنجانپور، شــهرام 
حقیقــت دوســت و لیــال زارع نقــش آفرینــى 

مى کنند.

مسعود روشن پژوه، مجرى تلویزیونى 
در گفتگو با «ایســنا» اظهــار کرد: 
مسابقاتى که در تلویزیون ســاخته شده اقتباس یا 
شبیه سازى از مسابقات خارجى است که کیفیت آنها 
به موقعیت تلویزیــون و همچنین هزینه هایى که 
براى ساخت مسابقات صرف  مى شود، برمى گردد. 
این مســابقات در کشــورهاى دیگر هم تجربه 
مى شود و مخاطبان خود را دارد. مانند مسابقاتى 
که در شبکه 3 و 5 روى آنتن مى روند. در حقیقت 
مسابقات تلویزیون با یک برداشت دم دستى از 
کارهاى خارجى ایجاد شده اند و فکر مى کنم 
شایســته تلویزیون نیســت و با فرهنگ ما 

سازگارى چندانى ندارد.
او تأکید کرد: مسابقاتى با عنوان «میلیونر شو» 
در کشورهاى دیگر به روى آنتن مى رود. اما 
اگر بخواهیم این اسم را روى مسابقات ایرانى 
بگذاریم فایده اى ندارد. باید مسابقاتى بسازیم 
که منطبق با آیین، رسوم و فرهنگ ما باشد و 
مسابقات تلویزیونى محلى که با ویژگى هاى 

ایرانى ساخته مى شود، پخش شود.
این برنامه ســاز درباره مســابقه «محله» که سال هاست 
بــه روى آنتن مى رود، اظهــار کرد: «مســابقه محله» که 
به مدت شــانزده هفده دقیقه به روى آنتــن مى رود، با این 
شــرایط اقتصادى هزینه مى برد. اما تلویزیون به هزینه ها 
نــگاه نمى کند و مى خواهــد با کمک چهره هاى مشــهور 
مخاطب را نگه دارد. در مسابقه اى که اجرا مى کنم هیچ وقت 
اسپانسر نداشــتم به دلیل اینکه نمى خواستم برنامه سازى 
کودك را فداى سیاســت هاى حامى مالى کنم. حامى مالى 
انتظــار دارد تبلیغاتى درباره مواد خوراکــى را پخش کنیم؛ 
در صورتى که ما مى گوییم کودکان باید ســالم تغذیه کنند؛ 
بنابراین مجبورم با اندك بضاعتى که دارم این مســابقه را 

بسازم. 
او ادامه داد: «مسابقه محله» در سال 69 توسط امیر سماوات  
کارگردانــى و تهیه کنندگى شــد و من هــم مجرى بودم. 
مجریان آن ســال ها اغلب با ادبیات خشــک در چارچوب 
تلویزیون با مخاطب صحبت مى کردند؛ بنابراین سعى کردم 
با ادبیات خودم این مسابقه را جلو ببرم و به دلیل اینکه در آن 

زمان برنامه ها هم کمتر بود، استقبال مى شد. 

شرح «تام هنکس»، از قسمت چهارم «داستان اسباب بازى» 

«Toy Story 4»
 یک اثر برجسته و ماندگار است

ى این انیمیشن 
 مبهوت کرده اند 
 که مى خواستیم 

Story» فکر مى کنند. هنکس معتقد اســت که دامنه 

عاطفى فیلم هاى این مجموعه در گذر زمان عمیق تر و 
تأثیرگذارتر شده است.

انیمیشــن «Toy Story 4» براى اکــران در ماه ژوئن
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برنامه ریزى شده است. 

بهرام رادان در روزهاى گذشته بازى خود را در مجموعه «رقص روى 
شیشه» به کارگردانى مهدى گلستانه آغاز کرده و همزمان اولین تصویر 
از حضور این بازیگر در کنار مهرداد صدیقیان در این مجموعه منتشر 

شده است.
بهرام رادان و مهرداد صدیقیان به تازگى در فیلم هاى سینمایى «ایده 
اصلى» به کارگردانى آزیتا موگویى و «سونامى» به کارگردانى میالد 
صدرعاملى همبازى بوده اند و این بار در سریال «رقص روى شیشه» 

همکارى متفاوتى را با هم پشت سر مى گذارند.

فیلمبردارى «رقص روى شیشه» از حدود یک ماه و نیم پیش در تهران 
آغاز شده و بازیگران بسیارى چون مهتاب کرامتى، امیر آقایى، مهرداد 
صدیقیان، میترا حجار، هدى زین العابدین، حامد کمیلى، سحر قریشى، 
بیتا فرهى، همایون ارشــادى، ترالن پروانه، ابوالفضل میرى، علیرضا 
زمانى نسب، جواد یحیوى، احسان عباسى، بیژن افشار، عباس توفیقى، 
هانى صالحى، پانته آ کیقبادى، نگار جعفرى، مجتبى واشیان، احسان 
سعادتى، دانیال کریمى و  حسین شمس رضوى مقابل دوربین رفته اند 
و در روزهاى آینده نیز بازیگران دیگرى بــه مجموعه اضافه خواهند 

شد.
فیلمبردارى این مجموعه 26 قســمتى در تهران آغاز شــده 
و بازیگران مطــرح دیگرى در روزهاى آینــده مقابل دوربین 
خواهند رفت و گروه در لوکیشن هایى خارج از تهران به ادامه 

کار خواهند پرداخت.
فیلمنامه «رقص روى شیشه» براســاس طرحى از ابوالفضل 
کاهانى و به قلم طال معتضدى نوشته شده که فضایى اجتماعى 

دارد.

آغاز بازى بهرام رادان در «رقص روى شیشه» 

مسعود روشن پژوه: مسابقاتى که در 
تلویزیون ساخته شده شبیه سازى است

محسن چاوشى در تازه ترین پست اینستاگرامى  خود، به بهانه بیان خاطرات خانه پدرى اش 
در خیابان خوش، با کنایه از تجربه فیلم «ســنتورى» و همکارى با داریوش مهرجویى یاد 

کرده است.
این خواننده موسیقى پاپ، با یادآورى شرایط خواندن قطعات فیلم «سنتورى» با ذکر عبارت 

«بعضى اوقات خنده ام مى گیرد به جویندگان مهرى که فلسفه مى دانند 
و کارى مى گرداننــد اما جاى مهر به راحتى دهانشــان را به 

بى مهرى باز مى کنند»، به داریوش مهرجویى، کارگردان 
فیلم «سنتورى» کنایه زد.

اختالف داریوش مهرجویى و محسن چاوشى به 
پیش تولید فیلم «سنتورى 2» باز مى گردد که با 
انصراف این خواننده از حضور در آن، مجادالت 

کالمى این دو هنرمند به اوج رسید.
محسن چاوشى در پست تازه اینستاگرامى اش 
نوشته است: «آن روزها زنده ها که هیچ مرده ها 

هم زنده به حســابم نمى آوردند. گذشت و صد 
البته همه را بیازمــودم، اصًال خوش ترم نیامد که 

نیامد! خوش تر کدام اســت آِخر؟ در خیابان خوش 
قدم مى زدم، منزل پدرى ام را مى گویم و هر روز ناخوش 

احوال تر، کلیــد مى انداختم بــه در و آرام به تنهــا اتاق خانه 
مى خزیدم و به المپ چهِل آویزان و ســیم مبارکش خیره مى شــدم... 

خاموشى، عیب پوش است درست اما خفه ات مى کند. هیچ چیز به اندازه کج  فهمى نمى تواند 
آزارت بدهد. آنقدر که قلبت آن لحظه با َسَقر تفاوتى نمى کند... من چهارمین نام دوزخ که هیچ، 
هزارمین نام دوزخم! زخم خورده و بى مرهم و بى محرم! تنها رفیق ســوختگى هایت خمیِر 
دندان! آه از این اَمردادى بى دندان... علِى سنتورى در همان اتاق شکل گرفت. من با تو خوشم 
تو خوشى با دل من! من با تو بى تو با شما بى شما با همه بى همه ناخوشم. بعضى اوقات خنده ام 
مى گیرد به جویندگان ِمهرى که فلسفه مى دانند و کارى مى گردانند! اما جاى مهر به راحتى 
دهانشان را به بى مهرى باز مى کنند... امیدوارم به تریج قباى کسى بر نخورد... فقط خنده ام 

مى دهید بخندم !»مى گیرد! البته اگر اجازه 

اعتراض کارگردان
 فیلم «آذر» 

به سانسور فیلمش

«معکوس» کیمیایى 
به خط پایان 

رسید

 کنایه محسن چاوشى 

یط خواندن قطعات فیلم «سنتورى» با ذکر عبارت  به داریوش مهرجویى! 
گان مهرى که فلسفه مى دانند 

تىدهانشــان را به 
ویى، کارگردان 

وشى به 
د که با 
دالت 

ى اش 
رده ها 

ت و صد 
 نیامد که 

ابان خوش 
 هر روز ناخوش

م به تنهــا اتاق خانه 
یم مبارکش خیره مى شــدم... 

ه ات مى کند. هیچ چیز به اندازه کج  فهمى نمى تواند 
قر تفاوتى نمى کند... من چهارمین نام دوزخ که هیچ، 
هم و بى محرم! تنها رفیق ســوختگى هایت خمیِر
ش خ ا ف شکلگ ا ا سنتورى در همان اتاق شکل گرفت. من با تو خوشم ا

ِ

ى شما با همه بى همه ناخوشم. بعضى اوقات خنده ام 
مى دانند و کارى مى گردانند! اما جاى مهر به راحتى 
یدوارم به تریج قباى کسى بر نخورد... فقط خنده ام 

مى دهید بخندم !»

نایه محسن چاوشى 

 به داریوش مهرجویى! 
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امید نمازى:

وقتى من آمدم 
دیگر کى روشى 

وجود نداشت!

امید نمازى در خصوص شرایط این روز هاى تیم فوتبال ذوب آهن، حضورپرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان 
آسیا و شانس قهرمانى این تیم و برنامه اش براى فصل نقل و انتقاالت و... صحبت هاى زیر را انجام داد.

شرایط این روز هاى تیم فوتبال ذوب آهن چطور است؟
خدا را شکر شرایط خوبى داریم و بچه ها روحیه باالیى دارند. من مطمئن هستم که بازیکنانم با شرایطى 
که دارند مى توانند نتایج خوبى براى تیم رقم بزنند اما در این بین برخى از مشکالت مانع از نتیجه گرفتن 
ما مى شود. ما در بازى هاى اخیر از داورى ضربه خوردیم و شاید اگر این مسائل نبود مى توانستیم امتیازات 

بیشترى بگیریم.
تیم شما مشکل گلزنى هم دارد، آیا با جذب زهیوى و مطهرى مشکل شما حل 

شده است؟
درست است تیم ما در بسیارى از بازى ها عالوه بر مشکل داورى مشکل گلزنى هم داشته و بار ها به علت 
این مسئله امتیاز از دست داده ایم. مطهرى که هنوز براى ما بازى نکرده و زهیوى هم از زمانى که به تیم ما 

پیوسته کمى از شرایط بازى دور بوده و االن روز به روز در تمرینات بهتر مى شود.
بازى با پیکان چطور بود؟

من در نشست خبرى هم گفتم که تمام بازى دســت ذوب آهن بود و به نظرم بازى یک طرفه اى را شاهد 
بودیم ولى عدم تمرکز و همان مشکل گلزنى باعث شد این بازى مســاوى شود. به نظرم این نتیجه هم 
خیلى بد نبود ولى 
نباید فرصت ها 
را از دســت داد. 
ما در هر بازى دنبال 3 
امتیاز هستیم اما باز هم 
مى گویم که برخى از مشکالت 

دست به دست هم مى دهد تا تیم ما نتیجه دلخواه را نگیرد.
امسال انتقادات زیادى به رشــید مظاهرى شده چون او عملکرد 

سال گذشته خود را نداشته است و کمى راحت گل مى خورد.
به نظرم در طول فصل و تا اینجا که ده یازده بازى انجام دادیم شاید تنها روى دو سه گل من به مظاهرى 
ایراد گرفتم و در مجموع عملکرد قابل قبولى داشته است. اول فصل ما در دفاع کمى دچار مشکل بودیم و 
رشید پشت دفاع ما را پوشش مى داد اما االن دفاع ما نظم بهترى پیدا کرده و ما از دروازه بان خود توقع داریم 
توپ هایى که مدافعان ما روى آن اشتباه مى کنند را دفع کند. در مجموع از عملکرد او راضى هستیم و به هر 

حال ممکن است اشتباه براى هر کسى رخ دهد.
این هفته با تراکتورسازى بازى دارید.

تراکتورسازى تیم پرمهره اى در اختیار دارد و در نقل و انتقاالت هزینه زیادى کرده اند اما ما هم به تیم خود 
اطمینان داریم و براى پیروزى به مصاف آنها مى رویم. نه تنها در این بازى بلکه در همه بازى ها براى پیروزى 
بازى مى کنیم. ما تراکتورسازى را آنالیز کرده ایم و مى دانیم که باید با چه برنامه اى مقابل آنها قرار بگیریم.

*ضعف اصلى تیم شما طبق گفته خودتان مشکل گلزنى است. ناراحت نیسیتد که کى روش استنلى را به 
سپاهان دادید؟

درست است که این بازیکن عملکرد درخشانى در سپاهان داشته اما قبل از اینکه من به ذوب آهن بیایم او 
تصمیم به جدایى گرفته بود و من در رفتن این بازیکن به ســپاهان دخالتى نداشتم. به هر حال باید با این 

شرایط بسازیم.  وقتى من آمدم دیگر کى روشى وجود نداشت!
براى نقل و انتقاالت نیم فصل برنامه ریزى کرده اید؟

بله، ما برنامه خود را مشخص کرده ایم و با چند گزینه داخلى و خارجى در حال مذاکره هستیم. به محض 
شروع شدن پنجره نقل و انتقاالت ما تیم خود را تقویت و بازیکنان مدنظرمان را جذب مى کنیم. تغییرات در 

تیم ما زیاد نخواهد بود اما به هر حال هر تیمى نیاز به تقویت دارد و تیم ما هم از این قاعده مستثنى نیست.
پرسپولیس قرار است روز شنبه در بازى برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا 
به مصاف کاشیما برود. فکر مى کنید با توجه به شکست شاگردان برانکو در 

بازى رفت، این تیم مى تواند قهرمان آسیا شود؟
100 درصد پرسپولیس مى تواند در بازى برگشــت فینال لیگ قهرمانان آسیا به بازى برگردد. هر چند که 
کار سختى دارند ولى اصًال غیر ممکن نیست. پرسپولیس در حضور پرشور هوادارانش روز شنبه باید بازى 
مهمى انجام دهد و به نظرم زدن گل براى شاگردان برانکو در دقایق ابتدایى بازى به شدت اهمیت دارد. 
تیم پرسپولیس در بازى رفت از نظر تغییر زمانى و شرایط آب وهوا در ژاپن به مشکل خورد اما این بار این 
مشکل براى ژاپنى هاست و پرسپولیس مى تواند از این موضوع استفاده کند. باز هم تأکید مى کنم که زدن 
گل براى پرسپولیس در اوایل بازى خیلى مهم است و امیدوارم که نماینده کشورمان قهرمانى آسیا را در 

تهران جشن بگیرد.

پیوسته کمى از شرایط بازى دور بوده و االن روز به روز در تمرینات بهتر مى شود.وجود نداشت!
بازى با پیکان چطور بود؟

بازى یک طرفه ا به نظرم من در نشست خبرى هم گفتم که تمام بازىدســت ذوب آهن بود و
بودیم ولى عدم تمرکز و همان مشکل گلزنى باعث شد این بازى مســاوى شود. به نظرم این
خیلىب
نباید
را از د

ما در هر بازى
امتیاز هستیم
مى گویم که برخى از
دست به دست هم مىدهد تا تیم ما نتیجه دلخواه را نگی
امسال انتقادات زیادى به رشــید مظاهرى شده چون او

سال گذشته خود را نداشته است و کمى راحت گل مى خورد.
طولفصلو تا اینجا که ده یازده بازىانجام دادیمشاید تنها روى دو سه گل من به به نظرم در
ایراد گرفتم و در مجموع عملکرد قابل قبولى داشته است. اول فصل ما در دفاع کمى دچار مشک
ما از دروازه بان خود رشید پشت دفاع ما را پوشش مى داد اما االن دفاع ما نظم بهترىپیدا کرده و
از عملکرد او راضى هست توپ هایى که مدافعان ما روى آناشتباه مى کنند را دفع کند. در مجموع

حال ممکن است اشتباه براى هر کسى رخ دهد.
این هفته با تراکتورسازى بازى دارید.

تراکتورسازى تیم پرمهره اى در اختیار دارد و در نقل و انتقاالت هزینه زیادى کرده اند اما ما هم
اطمینان داریم و براى پیروزى به مصاف آنها مى رویم. نه تنها در این بازى بلکه در همه بازى ها بر
قر چه برنامه اى مقابل آنها ما تراکتورسازى را آنالیز کرده ایم ومى دانیم که باید با بازى مى کنیم.
*ضعف اصلى تیم شما طبق گفته خودتان مشکل گلزنى است. ناراحت نیسیتد که کى روش اس

سپاهان دادید؟
درست است که این بازیکن عملکرد درخشانى در سپاهان داشته اما قبل از اینکه من به ذوب آه
تصمیم به جدایى گرفته بود و من در رفتن این بازیکن به ســپاهان دخالتى نداشتم. به هر حال

شرایط بسازیم.  وقتى من آمدم دیگر کى روشى وجود نداشت!
براى نقل و انتقاالت نیم فصل برنامه ریزى کرده اید؟

بله، ما برنامه خود را مشخص کرده ایم و با چند گزینه داخلى و خارجى در حال مذاکره هستیم
شروع شدن پنجره نقل و انتقاالت ما تیم خود را تقویت و بازیکنان مدنظرمان را جذب مى کنیم.
تیم ما زیاد نخواهد بود اما به هر حال هر تیمى نیاز به تقویت دارد و تیم ما هم از این قاعده مستثن
پرسپولیس قرار است روز شنبه در بازى برگشت فینال لیگ قهرما
به مصاف کاشیما برود. فکر مى کنید با توجه به شکست شاگردان ب

بازى رفت، این تیم مى تواند قهرمان آسیا شود؟
100 درصد پرسپولیس مى تواند در بازى برگشــت فینال لیگ قهرمانان آسیا به بازى برگردد.
کار سختى دارند ولى اصًال غیر ممکن نیست. پرسپولیس در حضور پرشور هوادارانش روز شنبه
مهمى انجام دهد و به نظرم زدن گل براى شاگردان برانکو در دقایق ابتدایى بازى به شدت اه
تیم پرسپولیس در بازى رفت از نظر تغییر زمانى و شرایط آب وهوا در ژاپن به مشکل خورد اما
مشکل براى ژاپنى هاست و پرسپولیس مى تواند از این موضوع استفاده کند. باز هم تأکید مى ک
گل براى پرسپولیس در اوایل بازى خیلى مهم است و امیدوارم که نماینده کشورمان قهرمانى

تهران جشن بگیرد.

پیرامون موضوع حضور پرسپولیس در فینال آســیا بحث هاى زیادى از 
طرفداران تیم هاى دیگر شنیده مى شد. عده اى معتقد هستند که همه باید 
از نماینده کشور خود حمایت کنند و عده دیگرى هم تنها طرفدارى از تیم 
خاص خود را درست مى دانند و حتى از موفقیت سایر تیم ها در مسابقات 

خارجى حس ناراحتى دارند.
در این راســتا مهرزاد خلیلیان، مدیرعامل ســال هاى گذشــته باشگاه 
سپاهان، در گفتگویى با «ورزش سه» اظهار کرد: فوتبال ملى با باشگاهى 
تفاوت هاى زیادى دارد. در سطح اروپا هم مى بینید که افراد زیادى هستند 
که ممکن است در یک کشور باشند اما باشگاهشان فرق داشته باشد. در 
کشور ما حضور در فینال آسیا کم سابقه است. بعضى ها این اتفاقات مربوط 
به طرفدارى ها را زیادى بزرگ مى کنند. ممکن است چند بچه دبستانى 
و محصل به نوعى ابراز عالقه به یک باشــگاه دیگــر بکنند اما به نظرم 
پرسپولیس یک شاهکارى داشته حتى اگر ببازد. دقیقًا مثل تیم ملى است 
که به جام جهانى رفته بود. هر باشــگاه دیگرى هم که به آسیا برود، بقیه 
نسبت به آن ابراز لطف مى کنند. فردا سپاهان هم در این موقعیت باشد، 
همه باید سپاهانى باشند چون باشگاه کشور ماست. ذوب آهن، استقالل 
یا سایپا یا هر تیم دیگرى هم که برود باید چنین نگاهى از سوى بقیه وجود 

داشته باشد.
او افزود: اما باالخره باید بپذیریم که چنین چیزهایى هست و گاهى اوقات 
برخى هوادارانى که بیش از حد به باشگاهشان حساس هستند یا از پذیرش 
موفقیت یک باشگاه دیگر ممکن اســت دلواپس بشوند، اظهارنظرها یا 
حرکاتى انجام مى دهند که این هم بخشى از فوتبال است. ما نباید خیلى 
ناراحت بشویم از اینطور اتفاقات. پرسپولیس به حد کافى هواداران خودش 
را دارد و در سطح دنیا هم هستند. همانطور که سپاهان هم دارد و استقالل 

هم دارد.
 مدیرعامل پیشین سپاهان گفت: بهتر اســت ما در این شرایط روى برد 
پرســپولیس در روز شــنبه تمرکز کنیم. بازیکنان، هواداران، رسانه ها و 
همه مردم دعا کنیم تا ان شاءا... پرسپولیس موفق شود. این تیم مى تواند 
معجزه اى کند و با سه گل حریف ژاپنى را شکست دهد یا اینکه دو گل بزند 

و در وقت اضافه یا پنالتى بازى را ببرد. 

مهرزاد خلیلیان:

امروز همه پرسپولیسى 
فردا همه سپاهانى

امیر حاج رضایــى در مورد ارزیابى اش از بازى رفت پرســپولیس و 
کاشیما آنتلرز و در مورد اینکه پرســپولیس در یکى دو سال گذشته 
از لحاظ بدنى شرایط خوبى داشــته اما در نیمه دوم بازى با کاشیما 
به نظر مى رسید از لحاظ بدنى دچار افت شــدند، خاطرنشان کرد: 
افت بدنى نبود اما تغییر شــرایط آب و هوایى بسیار تأثیرگذار است. 
بازى به وقت تهران ساعت 9 و 30 دقیقه بود و این مسئله روى تیم 
مهمان اثر مى گذارد. از سوى دیگر در فوتبال همیشه مسئله غیر فنى 
هم داشتیم، مثًال بحث ارتفاع از دریا و سفر هایى که بسیار دور بوده 
روى عملکرد تیم ها تأثیرگذار بوده اند. شــیفت بدنى در این شرایط 
به طور کامل بر هم مى خورد و به نظر مى رسد این مسئله روى کار 

پرسپولیس تأثیر داشته است. در این شرایط پرسپولیس در نیمه دوم 
دچار مشکالت جسمانى شد. به لحاظ آمادگى بدنى شرایط تیم افت 
نکرده بود اما این مسائلى که بیان کردم روى کار تیم تأثیرگذار بود. 

کارشناس فوتبال ایران در پاسخ به این سئوال که باشگاه هاى ایرانى 
با توجه به نحوه برگزارى لیگ قهرمانان آســیا خیلى کم با حریفان 
شرق آسیا رو به رو مى شــوند و در معدود مسابقاتى که این سال ها 
برگزار شده ذوب آهن، سپاهان، استقالل و پرسپولیس بازى را واگذار 
کردند و آیا این اتفاق به دلیل آشــنا نبودن با فوتبال سرعت باالى 
تیم هاى شرق آســیا رقم مى خورد، گفت: باید صبر کنیم و قضاوت 
درست در این مورد را شنبه هفته آینده داشته باشیم. در گذشته ذوب 

آهن به حریف کره اى با نتیجه 3 بر یک باخته است. سپاهان به تیم 
اوراواردز ژاپن نتیجه را واگذار کرد. یکى از دالیل این شکســت ها 
مى تواند همان موضوع تغییر شرایط آب و هوایى باشد که در ابتداى 
صحبت بیان کردم اما براى اینکه در ایــن مورد نظر قطعى بدهیم 
باید صبر کنیم و منتظر بازى برگشت در روز شنبه شویم. اگر در این 

شرایط آنها هم دچار همین مشکالت شوند آن وقت 
مى توانیم بهتر صحبت کنیــم و بگوییم آیا 
سرعت تیم هاى شرقى قاتل جان ماست؟ 
یا اینکه دلیــل دیگرى باعــث این نتایج 

شده است.

امیر حاج رضایى:

ذوب آهن و سپاهان هم به شرقى ها در فینال باخته بودند

جابه جایى مربیان لیگ برترى، در این فصل نتیجه اى بهتر از همیشه 
داشــته و انتخاب هاى جدید چهار تیم از انتخاب هاى اول فصلشان 

موفق تر بوده اند.
تغییر پرتعداد مربیان، جبران اشــتباهى است که مدیران باشگاه اول 
فصل انجام داده اند. زمانى که تعداد آنها باال برود، نشان دهنده بى ثباتى 
و انتخاب هاى عجوالنه است و هیچ باشگاهى هم، با تغییر پیاپى مربى 
نتوانسته به موفقیتى طوالنى مدت و تضمین شده برسد. سال هاى 
اخیر، آمار تغییر مربیان در لیگ برتر نسبت به قبل کمتر شده بود اما 
این فصل تا هفته یازدهم و حدود یک سوم لیگ، پنج تیم نیمکتشان 
را تغییر داده اند. خداداد عزیزى با استعفا در هفته دوم و جدایى در هفته 
سوم، یک رکورد جدید در لیگ برتر ثبت کرد و کریمى جانشین او هم 
نشان داد مثل نفت در هر باشگاه، بیشتر از یک دوره مربیگرى مى کند.

نکته متفاوت اما نتیجه این تغییرات اســت. بر خالف بیشتر اوقات، 
تغییرات این فصل لیگ تا اینجا موفق بوده اند و تا حد زیادى، به نجات 
باشگاه کمک کرده اند. بین همه آنها، فقط فوالد نتوانسته از این تغییر 
نتیجه بگیرد و اوضاعش بعد از جدایى پورموسوى و انتخاب دستیار 

او، بدتر شده است.
بهترین تغییر نیمکت هاى لیگ برترى، جدایى جان توشاك و انتخاب 
موقت تقوى بود که با این نتایج احتماًال دائمى خواهد شد. توشاك با 
تیمى پرستاره در شش بازى ابتدایى لیگ، 9 امتیاز گرفت و در رده هفتم 
جدول بود. با انتخاب تقوى، تغییرات ترکیب اصلى تراکتورسازى کمتر 
شد و آنها از پنج بازى بعدى، 10 امتیاز گرفتند و میانگین بسیار خوب 
2 امتیاز از هر بازى را ثبت کردند. تراکتور از رده هفتم، به رده ســوم 
رسیده است. حتى در صورتى که پرسپولیس بازى هاى عقب افتاده اش 
را ببرد هم تراکتور از رده چهارم پایین تر نخواهد رفت. همشــهرى 
تراکتورسازى هم یکى از موفق ترین تغییر هاى لیگ برتر بود. ماشین 
سازى به جاى فیروز کریمى، رضا مهاجرى مدیر فنى تراکتورسازى را 
انتخاب کرد. ماشین سازى تا هفته پنجم، بدون برد 4 امتیاز داشت و در 
رده سیزدهم بود. آنها بازى بعدى را هم با مربى موقت باختند. مهاجرى 
در چهار بازى، 6 امتیاز براى ماشین سازى گرفته و آنها با یک بازى کمتر 
در جدول دوازدهم هستند. گرفتن یک مساوى هم از استقالل در بازى 

دوشنبه، آن ها را تا رده دهم باال مى برد.
در پایین جدول سپیدرود و نفت مسجدسلیمان از پایین جدول نجات 
پیدا نکرده اند اما با کریمى و مرزبان، میانگین امتیازات بهترى دارند. 
سپیدرود، با خداداد تا هفته سوم یک امتیاز داشت و تیم آخر جدول بود. 
بعد از آن با مربى موقت دو بازى پیاپى را باخت. آنها با کریمى هم در 
رده شانزدهم هستند اما از شش بازى، 5 امتیاز دارند و فاصله شان را با 
منطقه نجات تا حدى کمتر کرده اند. نفت مسجدسلیمان هم با ویسى 
تیم پانزدهم بود و از پنج بازى 3 امتیاز داشــت. مرزبان از شش بازى 
4 امتیاز گرفته و همچنان در رده پانزدهــم مانده اما کمى، میانگین 

امتیازات تیم بهتر شده است.
تنها نمونه ناموفق، به اهواز و فوالد مربوط مى شــود. فوالد در شش 
بازى با پورموسوى 8 امتیاز گرفته بود و طرفدارانش از اوضاع رضایت 
نداشتند. با رفتن پورموسوى، استن دستیار پورموسوى جانشینش شد 
و از پنج بازى فقط 3 امتیاز گرفت. کارنامه اى بســیار ضعیف که یک 
رده هم فوالد را در جدول پایین تر برده و فاصله اش تا منطقه سقوط 

را کمتر کرده است.
پیشرفت چهار تیم با تغییر مربى، نشــان مى دهد حداقل به صورت 
موقت انتخاب هاى جدید مدیران، واقع بینانه تر از انتخاب هاى قبلى 
آنها بوده اند. انتخاب هایى که مثل خداداد که از پیش فصل با انتقادات 
فراوانى روبه رو بود یا توشاك که کارنامه سال هاى گذشته اش نشان 

مى داد بیشتر از یک مربى بزرگ، یک مربى بازنشسته است.

وداع با بازنشسته ها

 فارغ از نتیجه به دست آمده، شنبه براى پرسپولیسى ها و فوتبال 
ایران روزى خاطره انگیز بود؛ روزى که یک نماینده ایران پس از 
سال ها در فینال لیگ قهرمانان آسیا بازى کرد و همه فوتبال ایران 
را تحت تأثیر این موضوع قرار داد. شــاید اگر پیش از آغاز مرحله 
یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آسیا از هواداران پرسپولیس سئوال 
مى شد با توجه به مشکالت و بسته بودن پنجره نقل و انتقاالت، چه 
توقعى از تیمشان دارند، قطعاً تصور نمى کردند که این تیم بتواند در 
فینال لیگ قهرمانان آسیا به میدان برود. شاید در آن مقطع حذف 
آبرومندانه از لیگ قهرمانان نتیجه اى قابل انتظار از پرسپولیس بود 
اما حاال برانکو و شاگردانش فراتر از انتظار ظاهر شدند و نشان دادند 
گاهى در فوتبال با وجود همه مشکالت مى شود قدم ها را استوار و 

محکم به سوى هدف برداشت.
پرسپولیس در دیدار رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا، برابر کاشیما 
آنتلرز 2 بر صفر شکست خورد تا رؤیاى قهرمانى اش را به حمایت 
هوادارانش در ورزشــگاه آزادى گره بزند. با وجود اینکه در نیمه 
نخست بازى رفت، شاهد عملکرد هوشمندانه و شجاعانه اى از سوى 
شاگردان برانکو بودیم اما در نیمه دوم و در اثر اشتباهات فردى، دو 
بار دروازه پرسپولیس باز شد تا تیم با امید کمى براى بازى برگشت 

روزشمارى کند.
پرسپولیس تا همینجا هم از نظر خیلى ها بهترین عملکرد را داشته 
اما نکته اى که شــاید نگرانى زیادى براى اهالى فوتبال به وجود 

مى آورد، از دست رفتن امید و انگیزه بازیکنان است. پیش از فینال، 
بازیکنان تصور مى کردند که باید با کســب یک نتیجه معقول در 
بازى رفت، شانس خود را براى کسب عنوان قهرمانى بیشتر کنند 
اما حاال که شکست 2 بر صفر در کارنامه پرسپولیس ثبت شده، شاید 
بازیکنان هم دیگر انگیزه و امید کافى را براى بازى برگشت نداشته 
باشند. شاید با خود فکر کنند در مقطع کنونى کسب هر نتیجه اى در 
ورزشگاه آزادى براى پرسپولیس موفقیتى بزرگ محسوب مى شود 
چرا که این تیم با وجود محرومیت از نقل و انتقاالت و مشکالت 

عدیده اى که داشت، پا به فینال بزرگ آسیا گذاشته است.
امیر قلعه نویى جمله معروفى دارد که مى گوید بازیکنانم در بازى با 
«شکم سیرى» بازى کردند و نتوانستند گل هاى بیشترى بزنند. این 

جمله قلعه نویى کنایه از ایــن دارد که تیمش در یک بازى خاص، 
بى انگیزه ظاهر شــده و به نوعى پس از اطمینان از موفقیت  براى 
به ثمر رســاندن گل هاى بیشــتر تالش نکرده است. شاید االن 
پرسپولیســى ها هم با خود فکر کنند موفقیت بزرگ را به دست 
آورده اند و االن دیگر با هر نتیجه اى که روى تابلوى ورزشگاه آزادى 
حک شود، مورد تشویق هواداران قرار مى گیرند اما آنها باید بدانند 
اگر پرسپولیس در آسیا قهرمان نشود، فرصتى را که به سختى به 
دست آورده اند، به راحتى از دست داده اند و شاید سال ها حسرت آن 

را با خود به یادگار داشته باشند.
برانکو ایوانکوویچ قبل از بازى برگشت پرسپولیس و السد، نکته 
مهمى را یادآور شد. او در نشست خبرى با بیان اینکه اگر تیمش به 

فینال صعود نکند، کارى نکرده است، مى خواست به شاگردانش 
یادآورى کند که نباید بــدون انگیزه و امید به مصاف 

حریف قطرى خود بروند چــون مربى باهوش و 
با دانش کــروات، بهتر از هر کســى مى داند که 
مهمترین عنصر موفقیت یک تیم، امید و انگیزه 

است.
در شــرایط کنونى هم همــه فوتبال ایــران از 
پرســپولیس و بازیکنانش انتظار دارد که به دیدار 

برگشت به عنوان یک دیدار بزرگ نگاه کنند. همه 
قبول داریم که صعود پرســپولیس به فینال 

لیگ قهرمانان آســیا، کار بزرگى بوده 
اما مى خواهیم جملــه برانکو را به یاد 
بیاوریم و به بازیکنــان بگوییم که 
اگر قهرمان نشــوید، کارى انجام 

نداده اید.
اگر بازیکنــان با انگیــزه و امید 
مضاعف پاى به دیدار برگشــت 
برابر کاشیما آنتلرز بگذارند، قطعًا 
دستیابى به رؤیاى قهرمانى براى 
هواداران پرسپولیس نزدیک تر از 

همیشه خواهد بود.

جمله معروف قلعه نویى را به یاد آورید!

 در برخى رسانه ها خبرى منتشر شــد که از حضور على فتح ا... زاده 
در بازى برگشت پرســپولیس و کاشــیما آنتلرز در ورزشگاه آزادى 
خبر مى داد. گفته مى شود مدیرعامل اســبق آبى ها براى حمایت از 
نماینده ایران قصد دارد به ورزشــگاه آزادى برود. انتشار این خبر اما 
با واکنش منفى هواداران اســتقالل روبه رو شــده است. بسیارى از 
آنها با مراجعه به اینستاگرام فتح ا... زاده از او خواسته اند که این کار را 
انجام ندهد. بعضى ها هم با لحن تندترى واکنش نشان داده اند. یک 
کاربر نوشته: «آقاى فتح ا...زاده اگر واسه بازى پرسپولیس و کاشیما 
رفتى آزادى و از پرســپولیس حمایت کردى، دیگه اسم استقالل رو 
به زبون نیار.» دیگرى نوشته: «حاجى از یه طرف از اجحاف وزیر در 
حق استقالل میگى و از یه طرف مى خواى برى بازى پرسپولیس رو 
ببینى؟» یک نفر هم پرسیده: «حاجى راسته که مى خواى برى آزادى 
بازى پرسپولیس رو از نزدیک ببینى و حمایت کنى؟ اگه راست باشه، 
به عشقت به استقالل شک مى کنم!»  مدتى قبل هم مدیران فعلى 
استقالل در تماس تلفنى با پرسپولیسى ها در اردوى این تیم در قطر 
براى آنها آرزوى موفقیت در بازى مقابل الســد را کرده بودند که این 
اقدام آنها واکنش تند هواداران استقالل را به دنبال داشت. حاال این بار 
على فتح ا... زاده در موقعیت دشوارى قرار گرفته است و مشخص نیست 

واکنشش نسبت به این موضعگیرى ها چه خواهد بود!

حاجى به آزادى نریا!

ند، کارى نکرده است، مى خواست به شاگردانش
ه نباید بــدون انگیزه و امید به مصاف
 خود بروند چــون مربى باهوش و
ات، بهتر از هر کســى مى داند که 
صر موفقیت یک تیم، امید و انگیزه 

نونى هم همــه فوتبال ایــران از 
و بازیکنانش انتظار دارد که به دیدار

وان یک دیدار بزرگ نگاه کنند. همه 
 صعود پرســپولیس به فینال 

ن آســیا، کار بزرگى بوده
جملــه برانکو را به یاد 
زیکنــان بگوییم که 
شــوید، کارى انجام 

ن با انگیــزه و امید
ه دیدار برگشــت
تلرز بگذارند، قطعًا
اى قهرمانى براى 
ولیس نزدیک تر از 

بود.
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آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

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

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

1-رأى شــماره 139760302009001754 مورخ 1397/07/26 آقاى مهرداد زمان زاده 
فرزند ســیف اله در ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 232/85   مترمربع مجزى شده 
ازپالکهــاى 711و710فرعى از یک-اصلى بخش8 انتقالى با واســطه  از مالک رســمى 

کریمعلى کوسجى
2- رأى شماره 139760302009001292 مورخ 1397/05/28 آقاى ابراهیم جبار آقا بیشه  
فرزند حیدر در ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 194/50  مترمربع مجزى شده ازپالك 

16-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم باقریان سرارودى 
3- رأى شــماره 139760302009001474 مورخ 1397/06/27 آقاى خلیل ســلیمانى  
فرزنداسماعیل در سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 165/36مترمربع 
مجزى شــده ازپالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى امیر 

قلى ایرانپور
4- رأى شماره 139760302009001475 مورخ 1397/06/27  خانم زهرا ایرانپور مبارکه  
فرزند امیرقلى  در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک یکباب خانه  به مساحت 165/36  متر 
مربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى 

امیر قلى ایرانپور مبارکه  
5 - رأى شــماره 139760302009001296 مــورخ 1397/05/28  خانم صدیقه اکبرى 
بیشه  فرزند احمد  در ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 335 متر مربع مجزى شده از پالك 

16 - اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم باقریان سرارودى
6- رأى شــماره 139760302009001277 مورخ 1397/05/27  آقــاى حمید ضیایى  
فرزند حسین على درنیم دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 493 متر مربع 
مجزى شده از پالك 763فرعى از 19- اصلى بخش8  و با واسطه از مالک رسمى ابوالقاسم 

واحدى قهنویه 
7- رأى شــماره 139760302009001291 مورخ 1397/05/28  خانم ســهیال نجفى 
چالشترى فرزند محمد  در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 162/60 متر مربع مجزى 
شده از پالك 593فرعى از 19- اصلى بخش8  بموجب قباله عادى  از مالک رسمى فاطمه 

ایرانپور مبارکه
8- رأى شماره 139760302009001482 مورخ 1397/06/27  آقاى رضا سلیمانى  فرزند 
على اکبر   در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 170/65  متر مربع مجزى شده از پالك 96 

فرعى از چهار- اصلى بخش8  و با واسطه از مالک رسمى على درویش شیخ آبادى
9- رأى شــماره 139760302009001491 مورخ 1397/06/27  خانم زهرا شــفیع زاده  
فرزند  یداله  درسه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه    به مساحت 239/55  متر مربع 
مجزى شده از پالك 15 - اصلى بخش9  انتقالى با واسطه  از مالک رسمى مصطفى باقرى

10- رأى شــماره 139760302009001484 مورخ 1397/06/27  خانم مریم شفیع زاده  
خولنجانى فرزند اسد اله  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 239/55  
متر مربع مجزى شده از پالك 15- اصلى بخش9  با واسطه  از مالک رسمى مصطفى باقرى
11- رأى شــماره 139760302009001495 مورخ 1397/06/27  آقاى یوســف خلیلى    
فرزند  رمضان   در ششــدانگ یکباب خانه   به مســاحت 307/22  متر مربع مجزى شده از 
پالك 19- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم مردانى لنجى 

12- رأى شــماره 139760302009001489 مــورخ 1397/06/27 خانم جهان رحیمى 
کلیسانى   فرزند  حسینقلى   درسه دانگ مشاع از   ششدانگ یکبابخانه   به  مساحت 346/20   
مترمربع مجزى شده از پالك 15- اصلى بخش9  انتقالى با واسطه از مالک رسمى مرتضى 

غضنفرپور خولنجانى
13- رأى شــماره 139760302009001490 مورخ 1397/06/27  آقاى محمد علیجانى 
خولنجانى فرزند عبدالرحمن در ســه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه  به  مساحت 
346/20  مترمربع مجزى شده از پالك  15- اصلى بخش9 انتقالى با واسطه از مالک رسمى 

مرتضى غضنفرپور خولنجانى
14-رأى شــماره 139760302009001478 مورخ 1397/06/27 آقاى مرتضى کرمى 
فخرآبادى  فرزند اسماعیل در  ششدانگ یکباب خانه  به  مساحت 325/65  مترمربع مجزى 
شــده از پالك 546 - اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسینعلى 

مرادى
15- رأى شماره 139760302009000531 مورخ 1397/02/31  خانم اختر دهقانى مبارکه 
فرزند اسفندیار در ششدانگ یکباب ســاختمان  به  مساحت 178/40  مترمربع مجزى شده 

از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمدآقابابائى
16- رأى شماره 139760302009001480 مورخ 1397/06/27  آقاى جعفرقلى جعفرزاده 
مبارکه فرزند عزیزاله در سه دانگ مشاع از   ششــدانگ یکباب خانه  به  مساحت 167/55  
مترمربع مجزى شده از پالك 34فرعى از دو- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى ابوالقاسم و جعفرقلى جعفرزاده 
 17- رأى شماره 139760302009001479 مورخ 1397/06/27  آقاى ابوالقاسم جعفرزاده  
فرزند عزیزاله  در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 167/55  مترمربع 
مجزى شــده از پالك 34 فرعى از دو- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى ابوالقاسم و جعفرقلى جعفرزاده 
18- رأى شماره 139760302009001486 مورخ 1397/06/27  آقاى ابوالقاسم حاجى 
محمدى  فرزند ابراهیم در   ششدانگ یکباب خانه  به  مساحت 201مترمربع مجزى شده از 
پالك 361فرعى از19- اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى صادق 

صفائى قهنویه
19- رأى شــماره 139760302009001753 مــورخ 1397/07/26 آقاى مهدى باقرى   
فرزندحسن در   ششدانگ یکباب خانه به  مســاحت 160/80مترمربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین ایرانپور
20- رأى شــماره 139760302009001077 مورخ 1397/04/30  آقاى کریمداد دهناد  
فرزند خماس در ششدانگ یکباب خانه   به  مساحت 218/48  مترمربع مجزى شده از پالك 

15- اصلى بخش9 انتقالى وبا واسطه از مالک رسمى فتح اله باقرى
21- رأى شــماره 139760302009001492 مورخ 1397/06/27  آقاى مسیب هیبتیان  
فرزند حسینقلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه   به  مساحت 153/50 مترمربع 
مجزى شــده از پالك 10- اصلى بخش9 انتقالــى بموجب قباله عادى از مالک رســمى 

عوضعلى احمدپور مبارکه
22-رأى شــماره 139760302009001493 مورخ 1397/06/27  خانــم مریم کبیرى 
بارچانى  فرزند ناصرقلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه   به  مساحت 153/50 
مترمربع مجزى شده از پالك 10- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى 

عوضعلى احمدپور مبارکه
101,23- رأى شــماره 139760302009001262 مورخ 1397/05/27  خانم معصومه 
ملکى وینچه   فرزند عباس در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 257/20متر مربع مجزى 
شــده از پالك 51- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله باقرى 

بداغ آبــادى 
101,24-رأى شماره 139760302009001288 مورخ 1397/05/27 آقاى سعید صادقى 
فرزند  ابراهیم  در ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 202/65  مترمربع مجزى شده از 

پالك11- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان نهچیرى
101,25-رأى شــماره 139760302009001061 مورخ 1397/04/30 آقاى حمزه على 
باقرى بداغ آبادى فرزند  نصراله   در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 248/20 مترمربع 
مجزى شــده از پالك51- اصلى بخش9انتقالــى بموجب قباله عادى از مالک رســمى 
یداله باقرى بداغ آبادى تاریخ انتشــار نوبت اول :   1397/07/30 تاریخ انتشار نوبت دوم :   
1397/08/15م الف:297769 مظاهر نصرالهى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

مبارکه/ 7/701

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

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

مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شــماره 139760302007001526 مورخ 97/06/05 رضا نورى علویجه فرزند 
کریم نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 57,59  مترمربع پالك شماره 138 
فرعى از 53 اصلى واقع در شــهرك قدس بخش 9 ثبت اصفهان  کــه متقاضى خود مالک 

رسمى است.
2 - راى شماره 139760302007001687 مورخ 97/06/22 معصومه یادگارى فرزند اصغر 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 149,95 مترمربع پالك شماره 1054 فرعى از 
385 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى سید عبداله موسوى قهدریجانى فرزند سید اسداله.
3 - راى شــماره 139760302007001812 مورخ 97/07/08 خدابــس عزیزى فرزند 
محمدعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع پالك شماره 19 اصلى 
واقع در کلیشــاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى قاسم 

رحیمى کلیشادى فرزند محمدابراهیم.
4 - راى شــماره 139760302007001814 مورخ 97/07/08 مسلم عشورى مهرنجانى 
فرزند صمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 109,29 مترمربع پالك شماره 15 
اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

کریم کیانى فرزند اسداله.
5 - راى شــماره 139760302007001815 مورخ 97/07/08 اکبر اصغرزاده مرغملکى 
فرزند امیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 231,95 مترمربع پالك شماره 447 
اصلى واقع در اشترجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

عباس کیانى اشترجانى فرزند علیرضا.
6 - راى شماره 139760302007001816 مورخ 97/07/08 ام البنین عابدى فرزند رحیم 
نسبت به ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 1273 مترمربع پالك شماره 419 اصلى واقع در 
درچه فردوس بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى حیدرعلى 

رحیمى فرزند اصغر.
7 – راى شماره 139760302007001819 مورخ 97/07/08 کیامرث فرزانه وشاره فرزند 
یداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 91,35 مترمربع پالك شماره 44 فرعى 
از 24  اصلى واقع در باغ ابریشــم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى سلطانعلى نادرى باغ ابریشمى فرزند مرادعلى.
8 - راى شماره 139760302007001820 مورخ 97/07/08 رحمان مرادى فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 37,75 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در 
کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى عباسعلى اکبرى 

فرزند شکراله.
9 - راى شــماره 139760302007001822 مــورخ 97/07/08 مجتبــى هدایت فرزند 
عباسعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 274,77 مترمربع پالك شماره 19 
اصلى واقع در کلیشــاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

عباسعلى هدایت فرزند محمدعلى.
10 - راى شماره 139760302007001826 مورخ 97/07/10 حسن شفیعى فالورجانى 
فرزند غالمعلى نســبت به ششــدانگ یکباب تعمیرگاه و مغازه متصله به مساحت 264,14 
مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى حسین کشاورزیان کلیشادى فرزند محمد.
11 - راى شماره 139760302007001827 مورخ 97/07/10 حسن شفیعى فالورجانى 
فرزند غالمعلى نسبت به ششدانگ یکباب تراشــکارى و انبار متصله به مساحت 230,55 
مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى حسین کشاورزیان کلیشادى فرزند محمد.
12 - راى شماره 139760302007001829 مورخ 97/07/10 هاجر عشورى مهرنجانى 
فرزند مظاهر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 182,58 مترمربع پالك شماره 
453 اصلى واقع در کاویان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

عباس عشورى فرزند احمد.
13 - راى شــماره 139760302007001830 مورخ 97/07/10 عباسعلى اسدالهى فرزند 
اسداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 362,61 مترمربع پالك شماره 24 اصلى 
واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اسداله 

اسدالهى نجفى فرزند کرمعلى.
14 – راى شــماره 139760302007001831 مورخ 97/07/10 عباسقلى اسماعیل زاده 
قهدریجانى فرزند مرتضى نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 197,50 مترمربع 
پالك شــماره 386 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى حاجى کاظمى قهدریجانى فرزند حسن.
15- راى شــماره 139760302007001886 مورخ 97/07/15 رضا پالیزبان فرزند على 
نسبت به 184,55 سهم مشاع از 281,72 سهم ششدانگ دوباب خانه به مساحت 281,72 
مترمربع پالك شماره 1471 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن مرادى.
16- راى شماره 139760302007001892 مورخ 97/07/15 عباسعلى معینى قهدریجانى 
فرزند حسنعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 278,61 مترمربع پالك شماره 
386 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى براتعلى هادیان فرزند ذوالفقار.
17 - راى شــماره 139760302007001893 مورخ 97/07/15 زهرا زارع الرگانى فرزند 
حسنعلى نسبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب مغازه و کارگاه شیرینى پزى به 
مساحت 59,50 مترمربع پالك شماره 41 فرعى از 23 اصلى واقع در حسن آباد بخش 9 ثبت 

اصفهان که متقاضى خود  مالک رسمى است.
18 - راى شماره 139760302007001894 مورخ 97/07/15 ســید مصطفى رهنمائى 
فرزند سید على نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه و کارگاه شیرینى پزى به 
مساحت 59,50 مترمربع پالك شماره 41 فرعى از 23 اصلى واقع در حسن آباد بخش 9 ثبت 

اصفهان که متقاضى خود  مالک رسمى است.
19 - راى شماره 139760302007001895 مورخ 97/07/16 محمدرضا نوروزى باغکمه 
فرزند نعمت اله نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 199,06 
مترمربع پالك شماره 41 اصلى واقع در سهلوان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى نعمت اله نوروزى فرزند رمضانعلى.
20 - راى شــماره 139760302007001896 مورخ 97/07/16 اعظم فرهنگ سهلوانى 
فرزند یوسف نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 199,06 مترمربع 
پالك شماره 41 اصلى واقع در سهلوان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى نعمت اله نوروزى فرزند رمضانعلى.
21 - راى شــماره 139760302007001897 مــورخ 97/07/16 صفراقایى قهدریجانى 
فرزند غالمعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 319,96 مترمربع پالك شماره 
422 فرعى از 386 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک 

رسمى است.
22 - راى شماره 139760302007001898 مورخ 97/07/16 محمد صادقى قهدریجانى 
فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 207,06 مترمربع پالك شماره 396 
اصلى واقع در فران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رمضان 

شفیعى قهدریجانى.
23 - راى شــماره 139760302007001899 مورخ 97/07/16 حامد امیدى فرزند ملک 
شاد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153,51 مترمربع پالك شماره 408 اصلى 
واقع در کوپان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

محمدجواد رجائى فرزند محمدعلى.
24 - راى شماره 139760302007001900 مورخ 97/07/16 رضا نوروزى باغکمه فرزند 
على نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 291,19 مترمربع پالك شماره 41 اصلى 
واقع در ســهلوان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى على 

نوروزى باغکمه فرزند جعفر.
25 - راى شماره 139760302007001901 مورخ 97/07/16 مهرى مدحى فرزند امیراله 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 125,72 مترمربع پالك شماره 31 فرعى از 24 
اصلى واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

سلطانعلى نادرى فرزند مرادعلى.
26  - راى شــماره 139760302007001833 مورخ 97/07/10 حسین نوروزى باغکمه 
فرزند على نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 151,38 مترمربع پالك شماره 41 
اصلى واقع در سهلوان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على 

نوروزى باغکمه فرزند جعفر.
27  - راى شــماره 139760302007001818 مورخ 97/07/08 صغرى نوروزى باغکمه 
فرزند نعمت اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 209,81 مترمربع پالك شماره 
41 اصلى واقع در سهلوان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

قدمعلى نوروزى باغکمه فرزند على.
28  - راى شماره 139760302007001890 مورخ 97/07/15 رحمت اله مختارى فرزند 
على نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 178,87 مترمربع پالك 
شماره 19 اصلى واقع در جعفرآباد کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى مرتضى رضائى کلیشادى فرزند رضا قلى.
29 - راى شــماره 139760302007001628مورخ 1397/06/15قاى /خانم حجت اله 
امان الهى   فرزند مالگرد  نسبت به شش دانگ یکبابخانه به مساحت  95,41 متر مربع پالك 
شــماره  فرعى از15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهــان مالک اولیه  علیرضا 

رستگار   
30- راى شــماره 139660302007003959-96/11/14 آقاى / خانم نعمت اله آرازش 
فرزند مهدى  نسبت به 745 سهم مشاع از 1295 سهم ششدانگ یکباب ساختمان تجارى 
نیمکه کاره به مســاحت 669,45 متر مربع پالك شــماره فرعى از 497 اصلى واقع در پاوا 

(پیربکران) بخش نه ثبت اصفهان مالک اولیه عبدالکریم قاسمى
31- راى شماره 139660302007003958-96/11/14 آقاى / خانم  بیگم وجوب  فرزند 
سید محمد على نسبت به 106 سهم مشاع از 1295 سهم ششدانگ یکباب ساختمان تجارى 
نیمکه کاره به مســاحت 669,45 متر مربع پالك شــماره فرعى از 497 اصلى واقع در پاوا 

(پیربکران) بخش نه ثبت اصفهان مالک اولیه عبدالکریم قاسمى  
32- راى شماره 139760302007001625مورخ 1397/06/15قاى /خانم  سید رمضان 
عباسى پور  فرزند سید حاجى   نسبت به شش دانگ یکبابخانه به مساحت 174,5  متر مربع 
پالك شــماره  فرعى از   15  اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبــت اصفهان مالک اولیه 

قنبرعلى کیانى  
33- راى شــماره 139760302007001795مورخ 1397/07/05قاى /خانم نور محمد 
ارزانى   فرزند محمد زکى  نسبت به 1319,63سهم مشاع از 7914سهم  شش دانگ  دامدارى 
و زمین مزروعى  به مســاحت  7914 متر مربع پالك شــماره  فرعى از 434   اصلى واقع 

درکارویه بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حسین رفیع زاده 
34- راى شماره139560302007004121مورخ 1395/08/24قاى /خانم فاطمه شیرعلى 
کلیشادى  فرزندشعبان نسبت به شش دانگ یکبابخانه به مساحت  165,65 متر مربع پالك 
شــماره  فرعى از 32 اصلى واقع در آغچه بدى بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  رمضان 

محمدى 
35- راى شــماره 139760302007001627مورخ 1397/06/15قــاى /خانم قربانعلى 
احمدى کافشانى  فرزند شعبانعلى  نسبت به شش دانگ یکبابخانه به مساحت 193,59  متر 
مربع پالك شــماره  فرعى از15اصلى واقع درفالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه 

حسین قاسمى
36- راى شماره 139760302007001966مورخ 1397/07/23قاى /خانم مریم توکلى 
گارماسه  فرزندابراهیم  نسبت به شش دانگ یکبابخانه به مساحت 177,45  متر مربع پالك 
شماره  فرعى از 408 اصلى واقع درگارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  تقى توکلى      

37- راى شــماره 139760302007001968مورخ 1397/07/23قاى /خانم شهردارى 
فالورجان فرزند    نسبت به شــش دانگ یکباب کتابخانه  به مساحت 1098,97 متر مربع 
پالك شماره  فرعى از 15  اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  کلیه 

مالکین پالك 15 اصلى 
38- راى شماره 139760302007001991مورخ 1397/07/24قاى /خانم   حسن توکلى 
گارماسه   فرزند مصطفى    نسبت به شــش دانگ یکبابخانه  نیمه تمام به مساحت 290,45  
متر مربع پالك شــماره  فرعى از 408 اصلى واقع در گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مالک 

اولیه   قاسم توکلى    
39- راى شماره 139760302007002034مورخ 1397/07/25قاى /خانم محسن صادقى  
فرزند رمضانعلى   نسبت به شــش دانگ یکبابخانه به مســاحت  191,61 متر مربع پالك 
شماره  فرعى از  19 اصلى واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  محمد جعفرى 
تاریخ انتشار نوبت اول :  روز دو شنبه مـورخ 1397/07/30تاریخ انتشار نوبت دوم : روز سه 
شنبه مورخ 1397/08/15م الف: 274017 اکبر پور مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان فالورجان/7/703

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك مهردشت
1.برابــر راى شــماره 139760302177000559 مورخــه 1397/06/06 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
سعید حسین هاشــمى فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه 149 نجف آباد و شماره ملى 
1092074767 در ششدانگ یکباب مغازه احداثى برروى قسمتى از پالك 355 فرعى واقع 
در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 25/35 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

آقاى محمد صادقى محرز گردیده است.
2.برابر راى شــماره 139760302177000566 مورخه 1397/06/06 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمدتقى 
بافنده فرزند محمد مهدى بشماره شناســنامه 298 نجف آباد و شماره ملى 1091837201 
در ششدانگ یکباب خانه قدیمى احداثى برروى قسمتى از پالك 129 فرعى واقع در دهق 
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 48 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى عزت 

اله رجب پور محرز گردیده است.
3.برابــر راى شــماره 139760302177000619 مورخــه 1397/07/09 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
مهدى هاشمى دهقى فرزند ابوالقاســم بشماره شناســنامه 5272 نجف آباد و شماره ملى 
1090569874 در ششدانگ یکباب خانه احداثى برروى قسمتى از پالك 1326 فرعى واقع 
در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 204/55 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

آقاى ابوالقاسم هاشمى محرز گردیده است.
4.برابــر راى شــماره 139760302177000565 مورخــه 1397/06/06 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
کشور محمد هاشمى دهقى فرزند اســداله بشماره شناســنامه 36 نجف آباد و شماره ملى 
1091943796 در ششدانگ یکباب خانه احداثى برروى قسمتى از پالك 1326 فرعى واقع 
در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 254/72 مترمربع به ترتیب انتقالى از 

مالک رسمى آقاى ابوالقاسم هاشمى محرز گردیده است. 
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و 
یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا 
شخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى 
اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائــه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت صادر خواهد شد و صدور 
ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 
1397/07/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/08/15 م الف: 270538 ابوالفضل 

ریحانى- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت /7/680

فقدان سند مالکیت 
شــماره: 139785602030004202    آقاى  عطاءاله روحى فرزند على باستناد یک برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت سه 
و سه – هفتم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك ثبتى 166 اصلى واقع در  قطعه 
شــش نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحــه 431 دفتر 542 امالك ذیل ثبت 
126680 بنام نامبرده ثبت و سند بشماره سریال 183193 الف 85 صادر و تسلیم گردیده و به 
موجب سند انتقال قطعى مورخ دفترخانه نجف آباد به نامبرده انتقال قطعى گردیده و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: در اثر سهل انگارى مفقود شده 
است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیر 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این از آنچه در این آگهى 
ذکرشــده) آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/08/15،  

266649/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/7/531

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

شماره: 139721702023017930- 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 انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000616 مــورخ 97/07/29 آقاى على نه 
روزیان به شماره شناســنامه 1409 کدملى 1287846335 صادره از اصفهان فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 99/30 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
18 فرعى از 5486- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى 
اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/08/15 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1397/08/30 م الف: 281093 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /8/255

ابالغ افراز
شماره: 9721702015002683- 97/8/12 آگهى اخطاریه موضوع ماده 3 آئین نامه قانون 
افراز- بدین وسیله به آقاى حسن معینى فرزند رضا و آقاى بهنام شیروانى فرزند حبیب اله، 
اخطار مى شود که چون خانم صولت شیروانى باغشاهى فرزند فضل اله- احدى از مالکین- 
شریک شما در ششدانگ پالك 2 فرعى از 364- اصلى واقع در مزرعه حسین آباد کچوییه 
بخش 9 ثبت اصفهان مى باشــد و به اســتناد آیین نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع 
مصوب آذر ماه 1357 تقاضاى افراز سهم مشاعى خود از پالك فوق الذکر را نموده و از طرفى 
مدعى است که از آدرس شما بى اطالع مى باشد، لذا مراتب آگهى مى شود که عملیات افراز 
در روز چهارشنبه مورخ 1397/09/14 ساعت 9 صبح توسط نماینده و نقشه بردار اداره ثبت 
اسناد و امالك شهرستان لنجان در محل مورد تقاضاى افراز، به عمل خواهد آمد. بدین وسیله 
به اطالع مى رساند که جهت تنظیم صورت مجلس افرازى و امضاء آن در روز و ساعت مقرر 
در محل حاضر شوید. ضمنا عدم حضور شما مانع انجام عملیات افراز نخواهد گردید. تاریخ 
انتشار: سه شنبه 1397/08/15 م الف: 278628 محمدرضا رئیسى زاده- رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرستان لنجان /8/314

تحدید حدود اختصاصى
شماره صادره: 1397/08/529891 تاریخ ثبت صادره: 1397/8/9 نظر با اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یک باب مغازه پالك شــماره 1/1635 واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که 
طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى عبداالمیر صفائى خرزوقى فرزند محمدعلى در جریان 
ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز شنبه مورخ 
1397/9/10 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهى به 
کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1397/8/15 م الف: 281068 اکبرى- 

معاون اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان /8/319

((آگهى ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك مهردشت )) 
1- برابر راى شــماره ى 139760302177000598 مورخــه 1397/06/15 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
حسین ابراهیمى فرزند قاسم به شماره شناسنامه 145 نجف آباد و شماره ملى 1091865825 
درششدانگ یکدرب باغ ششــدانگ پالك 1587 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 445/95 مترمربع انتقالى از مالک رسمى ورثه قاسم ابراهیمى محرز 

گردیده است. 
2- برابر راى شماره ى 139760302177000570 مورخه 1397/06/06 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم ناهید رفیعى 
نیا فرزند عباسعلى به شماره شناسنامه 63 نجف آباد و شماره ملى 1091998426 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 4745 فرعى واقع در علویجه 
1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 157/67 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى  

عبداله قندهارى محرز گردیده است.

3- برابر راى شماره ى 139760302177000569 مورخه 1397/06/06 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مجید زمانى 
علویجه فرزند کیخسرو به شماره شناسنامه 5189 تهران و شماره ملى 0055987818 در سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 4745 فرعى واقع در 
علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 157/67 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

آقاى  عبداله قندهارى محرز گردیده است.
4- برابر راى شــماره ى 139760302177000568 مورخــه 1397/06/06 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
على قندهارى علویجه فرزند زین العابدین به شــماره شناسنامه 131 نجف آباد و شماره ملى 
1091910804 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 
4745 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 175/95 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى آقاى  زین العابدین قندهارى محرز گردیده است.
5- برابر راى شماره ى 139760302177000567 مورخه 1397/06/06 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم معصومه 
زمانى علویجه فرزند محمد به شماره شناسنامه 83 نجف آباد و شماره ملى 1091967156 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 4745 فرعى واقع در 
علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 175/95 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

آقاى  على قندهارى محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص 
یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه 
عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بــود و در صورت انقضاء مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نخواهد بود.  - تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1397/08/15 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: پنجشنبه 1397/09/01م الف: 268795 ابوالفضل ریحانى- کفیل اداره ثبت اسناد 

امالك مهردشت/ 8/104

مزایده
براساس  پرونده اجرایى کالسه 9700282 یک دستگاه خودرو سوارى سمند به شماره انتظامى 
ایران 43-185 م 53 متعلق به آقاى علیرضا گلشادى قلعه شاهى فرزند محسن که برابر اعالم 
پلیس راهور نجف آباد در سیستم شــماره گذارى بنام نامبرده میباشد و قبال در قبال قسمتى 
از طلب خانم زینب میرعباسى نجف آبادى و پنج درصد اجرایى بازداشت گردیده از ساعت 9 
صبح تا 12 روز شنبه مورخ 1397/09/03 در محل واحد اجراى اسناد رسمى اداره ثبت اسناد 
و امالك نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شــمالى از طریق مزایده حضورى به فروش مى 
رسد و مورد مزایده از مبلغ دویست و چهل میلیون ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس 
رسمى شروع و به هرکس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. طبق 
نظریه کارشناس رسمى مربوطه مورد مزایده خودرو سوارى ســمند به رنگ بژ، داراى مدل 
1391 ، به شماره موتور 32908118091 ، شــماره شاسى 81216870 ، یگانه سوز، با موتور 
معمولى، الستیک ها حدود هشتاد درصد سالم ، وضعیت بدنه نسبتا سالم و امکان بررسى موتور 
و گیربکس و زیربند فراهم نگردیده است و بدهى مالیاتى و عوارض و خالفى هاى احتمالى تا 
تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیر قطعى و سایر هزینه ها از جمله حق الحفاظه پارکینگ و غیره 
به عهده برنده مزایده مى باشد. کسانى که مایل به خرید و شرکت در مزایده میباشند مى توانند 
از مورد مزایده به آدرس : نجف آباد کمربندى جنوبى نجف آباد پارکینگ ایثار دیدن نمایند.این 
آگهى در یک نوبت در تاریخ 1397/08/15 در این روزنامه درج و منتشر مى گردد. الزم به ذکر 
است چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده 
خواهد بود. در ضمن طبق اعالم بستانکار مورد تحت پوشــش هیچ گونه بیمه اى قرار ندارد. 

281747/م الف فاتحى- مدیر واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد/8/280

مزایده
شماره مزایده : 139704302120000009 – تاریخ ثبت : 1397/08/10 -  به موجب پرونده 
اجرائى کالســه 9700122 تمامت یک دستگاه اتومبیل سوارى سیســتم رنو تیپ لوگان ال 
90 ســفید رنگ مدل 1390 بشــماره انتظامى 325 ى 92 – ایران 23 متعلق به آقاى وحید 
عطارى ریزى که در قبال طلب خانم فرزانه حســین زاده بابت مهریه توقیف گردیده اســت 
و طبق اعالم نظر کارشناس رســمى دادگســترى خودرو مذکور از نظر موتور و گیربکس و 
دیفرانسیل و داشبورد و تودوزى ، مســتعمل و فاقد عیب و نقص فنى و ظاهرى بوده و تایرها 
50٪ کارکرد و فقط لبه درب صندوق عقب ریختگى رنگ داشته و انتهاى گلگیر عقب سمت 
راســت مقدارى فرورفتگى دارد و کارکــرد آن 109062 کیلومتر و بیمه شــخصى ثالث آن 
داراى اعتبار بوده و تجهیزات ظاهرى آن کامل مى باشد و توســط کارشناس رسمى به ملغ 
350/000/000 ریال ( ســیصد و پنجاه میلیون ریال ) ارزیابى و برآورد شــد است ، از ساعت 
9 الى 12 روز شنبه مورخ 1397/09/03 در محل اداره ثبت اســناد و امالك فالورجان واقع 
در خیابان فردوســى جنب بانک کشــاورزى از طریق مزایده به فروش مى رسد . و مزایده از 
مبلغ 350/000/000 ریال قیمت ارزیابى شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته 
خواهد شــد. و کلیه هزینه هاى قانونى اعم از حق پارکینگ و خالفى اتومبیل و غیره بر عهده 
برنده مزایده است و نیم عشــر اجرائى و حق مزایده و مبلغ پایه مزایده نقداً وصول خواهد شد 
و چنانچه روز مزایده تعطیل رســمى اعالم گردد ، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان 
ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد . لذا این آگهى فقط یکبار و در تاریخ 1397/08/15 
توســط روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان منتشــر خواهد شــد الزم به ذکر است اتومبیل 
مورد مزایده در حال حاضر در پارکینگ کالنترى 15 پیربکران مى باشد لذا عالقه مندان مى 
توانند فقط یک روز قبل از جلسه مزادیه به محل پارك خودرو مورد نظر مراجعه و از آن بازدید 
به عمل آورند . م الف 281950 اســماعیل زاده مدیر واحد اجراى اســناد رسمى فالورجان/ 

8/312

ابالغ وقت رسیدگى
احضار متهم- شماره نامه-9710113732000620 شماره پرونده: 9709983732000895 
شماره بایگانى: 970986- بسمه تعالى-ریاست محترم اداره فرهنگ وارشاد شهرستان نجف 
آباد-ســالم علیکم -احتراما ، نظر به اینکه در پرونده 970986 دادیارى شعبه اول دادسراى 
نجف آباد با عنایت به شکایت آقاى یوسف رضایى و محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامى 
آقاى یعقوب رضایى فرزند على اکبر متهم اســت به افترا، با توجه بــه اینکه متهم فوق الذکر 
مجهول المکان مى باشد. لذا مراتب فوق وفق ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى یک نوبت 
آگهى دریکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج تا بدین وسیله به متهم ابالغ گردد در روز پنج 
شنبه تاریخ 97/09/29 ساعت 8:30 صبح جهت رسیدگى به اتهام خود در شعبه اول دادیارى 
داد سراى عمومى و انقالب شهرســتان نجف آباد حاضر گردد. درصورت عدم حضور و عدم 
ارایه الیحه دفاعیه اقدام به صدور تصمیم خواهد شد. 262697/م الف- مسیح ساوج-دادیار 

شعبه اول دادیارى دادسراى عمومى نجف آباد /8/315

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه:9710103730103479  شــماره پرونده: 9709983730100002 شماره 
بایگانى شعبه: 970002 آگهى ابالغ وقت رسیدگى ودادخواست وضمائم به آقاى سید محسن 
حسینى حصارى خواهان: شهردارى نجف آباد  دادخواستى به طرفیت خواندگان : منصور تار 
محمدى ومجید حاجى وند  به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى مطرح که 
به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه: 97099837330100002 شعبه 1 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان نجف آباد ثبت و وقت رسیدگى مورخ  1397/09/18 و ساعت 10:00 تعیین 
که حسب  دســتور دادگاه طبق موضوع  ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان ودر خواست  خواهان مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار  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. 282352/م الف-منشى شعبه 1 حقوقى دادگاه عمومى 

حقوقى نجف آباد-محمود دهقانى عشرت آباد / 8/316

اخطار اجرایى
شماره 1/97 به موجب راى شــماره 376 تاریخ 97/03/27 حوزه سوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه :آمنه شمالى سیزار به نشانى مجهول 
المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ:6/500/000 تومان  بابت اصل خواســته وپرداخت 
مبلغ:11/500 تومان هزینه  دادرســى وپرداخت خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید 
دادخواست 97/01/14 لغایت زمان پرداخت محکوم به که درهنگام اجراى حکم محاسبه مى 
گردد درحق خواهان مجتبى شــریفى فرزند قربانعلى ونیم عشــر دولتى  .محکوم له: مجتبى 
شریفى به نشانى: نجف آباد .خیابان شــهدا.باالتر از دبیرستان محمد باقر .روبرو مغازه - ماده 
34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 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 به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 282524/م الف-شعبه سوم حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 8/317

فقدان سند مالکیت
شــماره: 139721702023016813- 97/7/30 نظر باینکه اقاى مهدى زمانى فرزند اکبر 
با وکالت احمد یاحى فرزند مصطفى طــى وکالت نامه 24174- 97/07/25 دفتر 261 اعالم 
نموده سند مالکیت هجده حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه شش دانگ پالك 6471/1 واقع در 
بخش 2 ثبت اصفهان که سند بشماره چاپى 335169- 97- الف در شماره دفار الکترونیکى 
13972030230120723 و صادر و تسلیم گردیده باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود ان بشــماره 12119- مورخ 94/07/26 دفترخانه 261 اصفهان رسما گواهى 
شده است که سند فوق الذکر مفقود گشته است و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشود 
که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل ســند با ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 

م الف: 282385 صفائى نائینى- رئیس ثبت منطقه مرکزى اصفهان /8/320 



سالمتسالمت 07073359 سال پانزدهمسه شنبه  15آبان  ماه   1397

زمانى که شما یک روز طوالنى را پیش رو دارید، چیزى 
بهتر از یک فنجان قهوه براى رفع خســتگى و افزایش 
بهره ورى شما وجود ندارد اما این نوشیدنى محبوب چه 

تأثیرى بر پوست شما دارد؟
اگر شما مى خواهید که پوستتان را تا زمان ممکن جوان 

نگه دارید، مصرف بیش از حد قهوه ایده خوبى نیست.
نوشیدن بیش از حد قهوه منجر به ایجاد چروك پیش از 

موعد پوست و سستى بیشتر آن در طول زمان مى شود.
نتایج به دست آمده از مصرف قهوه نشان داده، افرادى که 
قهوه زیادى مى نوشند نسبت به افرادى که قهوه مصرف 

نمى کنند، پوست به ظاهر پیرترى دارند. 

آبریزش بینى در زمان ســرماخوردگى مى تواند بسیار 
آزار دهنده باشد. عالوه بر داروهاى شیمیایى همچون 
«آنتى هیستامین» براى قطع آن ، که معموًال با عوارض 
جانبى همراه هستند، درمان هاى طبیعى نیز بسیار مفید 
خواهد بود. در اینجا روش هاى طبیعى براى از بین بردن 
آب ریزش بینى پیشنهاد مى شود که امتحان کردن آن 

مفید است و مى تواند به افراد مبتال کمک کند.

مصرف زنجبیل
زنجبیــل داراى خواص آنتى اکســیدانى اســت که 
مى تواند بسیارى از بیمارى ها را درمان کند. عالوه بر 
آن، خاصیت ضد ویروســى و ضد قارچى آن مى تواند 

آبریزش را از بین ببرد. 
چاى زنجبیلى یکى از روش هاى اســتفاده از زنجبیل 
اســت. مصرف زنجبیل با نمک نیــز مى تواند روش 
دیگرى محسوب شــود که در از بین بردن آبریزش 

بینى مؤثر است.

گرفتن دوش داغ
اگر آب ریزش بینى شما را خسته کرده و حتى خواب را 
برایتان مشکل ساخته است با گرفتن یک دوش آب داغ 
مى توانید آن را از بین ببرید. باز کردن دوش داغ و تنفس 
بخارآب داغ در حمام، به قطع شدن آبریزش بینى و از 
بین بردن گرفتگى بینى کمک مى کند. عالوه بر آن، 
دوش آب گرم یا داغ باعث ایجاد احســاس تسکین و 

آرامش مى شود.

نوشیدن چاى داغ
چاى داغ براى افرادى که دچار آبریزش بینى شده اند، 
بسیار مفید اســت. در کل نوشــیدنى هاى داغ مانند 
دمنوش هــاى بابونه، زنجبیل، نعناع بــه کاهش یا از 
بین رفتن آبریزش بینى کمک مى کند. بهتر اســت 
اول بخارهاى این دمنوش ها را تنفس کنید، پس از آن 
جرعه جرعه دمنوش را بنوشید تا اثر الزم را بر بدنتان 
بگذارد. در ضمن نوشیدنى هاى گرم و داغ گلودردها را 

نیز تسکین مى دهند.

استفاده از روغن اکالیپتوس
روغن اکالیپتوس داراى خواص ضد ویروســى و ضد 
میکروبى است و مى تواند انسان را در مقابل سرما مقاوم 
سازد. عالوه بر آن، خواص ضدالتهابى و ضد درد این 
روغن مى تواند تسکین دهنده باشــد. استفاده از چند 
قطره روغن اکالیپتوس به کاهش و از بین رفتن آبریزش 
بینى نیز کمک مى کند. بخور گیاه اکالیپتوس نیز در قطع 
آبریزش بینى و خوب شدن ســریع تر سرماخوردگى 

بسیار مؤثر است.

استفاده از زردچوبه
پودر زردچوبه از خواص ضد ویروســى، ضد باکترى، 
ضد التهابى و آنتى اکسیدانى برخوردار است و مى تواند 
مخاط را کاهش دهد. به همین علت احساس تسکین 

و آرامش را در فرد بیمار ایجاد مى کند. 

انار میوه اى سرشــار از خاصیت اســت که با رسیدن فصل 
پاییز، این روزها بســیار در خانه ها و بازار مى بینیم ولى الزم 
اســت توجه کنید که مصرف بســیار انار عوارض خطرناکى 
خواهد داشــت. با عوارض بــاور نکردنى مصرف انار آشــنا 

شوید.
انارها پــر از مواد مغــذى مورد نیــاز براى ســالمت بدن 
هســتند. آنتى اکســیدان هاى مختلــف در آنهــا از قلب 
محافظــت و از ســرطان جلوگیرى مــى کند. انــار غنى از 
ویتامین C و آنتى اکســیدان هاســت و مى تواند به تأخیر 
عالیم پیــرى کمک کنــد. ایــن آنتــى اکســیدان ها با 
التهاب پوســت و درمــان آکنه و خــال هاى تیــره مبارزه 

مى کنند.

  اختالالت هضم
مصرف بیش از حد انار باعث اختالالت بسیارى مى شود. برخى 
از آنها حالت تهوع، استفراغ، درد شکم و اسهال هستند. اما این 
عالئم معموالً پس از چند ساعت فرو مى نشیند. مصرف بیش از 

حد انار نیز مى تواند دستگاه گوارش را تحریک کند.

  آلرژى
نیز باعث بروز بســیارى مصرف بسیار انار 

عالیــم  مى شود که به آلرژى از 
این منجــر  شــوند.  مــى 

عبارتند  ها  نشــانه 
از بلعیــدن دردنــاك، 

خارش، مشکالت پوســتى، تورم صورت، سختى در تنفس، 
درد و تورم در دهان.

مبتالیان به زخم معده باید از مصرف انار ترش اجتناب کنند، 
زیرا استفاده از این میوه سبب تشــدید زخم معده مى شود. 
همچنین استفاده از انار شــیرین در افراد سرد مزاج توصیه 
مى شــود. همچنین این افراد باید پس از خوردن این میوه، 

مقدارى نبات و زنجبیل مصرف کند. 
گفتنى است؛ مصرف بیش از حد انار و رب انار سبب یبوست 
مى شــود، بنابراین مصرف انار همراه با هســته هاى آن در 
مبتالیان به اســهال مفید اســت و همچنین زیاده روى در 
مصرف انار ترش ســبب کاهــش هورمون هــاى  مردانه 

مى شود.

هنگام گرسنگى، انتخاب درست غذا یکى از مهمترین نکات 
براى جلوگیرى از اضافه وزن و چاقى اســت. برخى غذاها در 
لحظه قند خون را بــاال مى برند اما پس از مدتى ســبب افت 
شدید قند خون و نیاز شدید به غذا مى شــوند که این امر خود 
سبب مصرف دوباره یک وعده غذایى و اضافه وزن مى شود. 
در انتخاب وعده هاى غذایى براى پیشــگیرى از اضافه وزن، 
ارزش غذایى و فیبر باال از فاکتورهاى مهم هســتند. در ادامه 
برخى مواد غذایى که سبب چاقى و اضافه وزن مى شوند را به 

شما معرفى مى کنیم.

آبمیوه
اگر چه آبمیــوه ها در حال حاضــر محبوبیت زیــادى دارند، 
در فراینــدى که بــراى تولید آنها انجام مى شــود، بیشــتر 
مواد مغذى و فیبرهاى ســیر کننده از مایع شــیرین آن جدا 
مى شود. این امر باعث مى شود نوشیدنى حاصل حاوى مقدار 
زیادى کالرى باشــد که موجب افزایــش ناگهانى قند خون 
و ســپس افت آن مى شود که به گرســنه تر شدن شما منجر 

مى شود.
مطالعات نشــان داده اند که بــدن ما با کالرى آبمیوه ســیر 
نمى شــود، در حالى که در مورد غذا برعکس است. بنابراین 
هنگام تشنگى بهتر است آب بنوشــید و میوه ها و سبزیجات 
را به صــورت کامل (همراه بــا فیبر موجــود در آنها) مصرف

 کنید. 

میوه خشک شده
میوه هاى خشــک داراى بســیارى از خواص مفید و غیر قابل 
شمارش هستند که مصرف روزانه آنها بسیار توصیه شده است اما با 
توجه به غلظت قندى که در آنها ذخیره شده است، مى توانند مانند 
آبمیوه در بدن عمل کرده و انرژى و قند بسیار باالیى را در مقایسه 
با همان مقدار از آن، به عنوان یک میوه تازه در بدن ذخیره کنند و 
عالوه بر این، میوه خشک شده نسبت به تازه آن فیبر و مواد مغذى 
کمترى دارد که این به دلیل آن اســت که به میوه هاى خشک 
شده مواد افزودنى بســیارى جهت دادن طعم و عطر اضافه شده

 است.

غالت صبحانه شیرین
بسیارى از غالت صبحانه هاى شیرین هیچ فیبر و پروتئینى ندارند، 
در حالى که فیبر و پروتئین دو ماده مغذى مهم براى صبحانه است 
که قند خون را تنظیم و ثابت مى کند و از افت قند و گرســنگى 
پیش از ظهر جلوگیرى مى کند. ترکیب غالت صبحانه شیرین 
با شیر بدون چربى باعث مى شود چربى هاى الزم براى سیرى 

را دریافت نکنید.

کره  بادام زمینى
کره  بادام زمینى براى ســالمتى مفید اســت البته اگر به اندازه 
مصرف شود و مواد تشــکیل دهنده   آن، بادام زمینى برشته شده و 
کمى نمک باشــد. در حقیقت، خوردن مغزها و انواع بادام زمینى  

باعث کاهش وزن مى شود و سالمت بدن را تضمین مى کند. 
کره هاى بادام زمینى صنعتى شامل شکر و چربى هاى گیاهى 

هیدروژن دار شده هستند و منجر به اضافه وزن مى شوند. این 
کره هاى بادام زمینى مطمئناً سالم نیستند. کره  بادام زمینى 

همچنین کالرى باالیى دارد و بعضى از افراد را وادار به 
پرخورى مى کند.

شیرکاکائو
شــکالت تلخ، فواید بســیارى براى 

سالمتى دارد و باعث بهبود عملکرد 
مغز و سالمت قلب مى شود اما 

شکالت  سفید و شیرى که 
به طور صنعتى تولید  شده 

است، شــکر فراوانى 
دارد. این شــکالت 
پر از چربى و شکر 
اســت و درســت 
مانند فست فود ها 
افراد را به پرخورى 
مى کشــاند، چــرا 

که خوشــمزه است 
و مقاومــت در برابر آن 

چندان راحت نیست.

بین غذا نوشــیدن آب ممنوع اســت. اگر کســى معده اش 
خیلى گرم باشد مانند کودکان، خوردن آب بین غذا مشکلى 

ندارد.
خوردن آب بالفاصله بعد از غذا، سبب کاهش حرارت 
معده و سوء هاضمه مى شود. در صورت عطش کاذب یا 
هواى گرم، وقتى فرد تشنه شود، در حین غذا نباید آب نوشید 

و باید تا بروز عطش صادق صبر کرد.
همچنین خوردن آب در حالت ناشتا ممنوع است، چرا که 
نوشیدن آب سبب رسیدن سرما به اعضاى رئیسه مى شود 
که خود باعث کاهش حرارت غریزى خواهد شد و بیمارى 

بروز پیدا مى کند.
خوردن آب در حالت ناشــتا براى اعصاب مضر است، چرا 
که آب خیلى سریع به احشا مى رود و معده آب را سریع جذب 

مى کند و به همین دلیل اســت که بعد از فعالیت ورزشى هم نباید آب 
نوشــید، چرا که پس از ورزش کردن اعضا گرم هســتند و آب را سریع 

جذب مى کنند.
■■■

وقفه دادن در خوردن آب بسیار مهم است، براى اینکه سریع آب به اعضا 
نرسد تا ناگهان دچار سستى نشــوند و حرارت غریزى هم تحلیل نرود. 
البته در طب سنتى حرارات غریزى خیلى مهم است و همه اصول بر پایه 
حرارت غریزى اســت، به همین علت ورزش در طب سنتى بسیار مهم 
است چون حرارت غریزى را حفظ مى کند. همچنین تغذیه مناسب و به 

موقع و خوابیدن حرارت غریزى را حفظ مى کند.
همینطور در حمام و بعد از اســتحمام به خصوص اگر معده خالى باشد 
نوشیدن آب ممنوع است. بعد از مصرف مســهل قوى که بدن تحلیل 
رود، نوشیدن آب ممنوع است؛ چون در تمام این موارد آب خیلى سریع 

به اعضا مى رسد.
نوشیدن آب در وقت خواب و بعد از خواب نیز ممنوع است، بنابراین بعد 
از خواب و در وقت خواب چون مصــرف آب باعث کاهش حرارت بدن 

مى شود، ممنوع است. 
بعد از خوردن میوه هاى تر مثل هندوانه و مرکبات هم مصرف آب سبب 
ضعف مى شود، زیرا مصرف آب موجب فســاد هضم در معده مى شود. 
همچنین نوشیدن آب گرم بعد از غذاهاى شور و نوشیدن آب سرد بعد از 

غذاهاى شیرین نیز ممنوع است.
فاطمه علیزاده، پژوهشگر طب سنتى در این باره گفت:  نوشیدن آب بعد 
از مصرف غذاهاى ســرد و لزج مانند ماهى تازه، به دلیل ایجاد عطش 
مضر است و اگر تشنگى زیاد است، آب گرم به میزان بسیار کم بنوشید 
یا آب و عسل خورده شود و یا هواى سرد تنفس کنید تا تشنگى بر طرف 

شود و بعد از یکى دو ساعت آب بنوشد.

وقتى نباید آب بنوشید

محافظــت و از ســرطان جلوگیرى مــى کند. انــار غنى از 
CویتامینC و آنتى اکســیدان هاســت و مى تواند به تأخیر

عالیم پیــرى کمک کنــد. ایــن آنتــى اکســیدان ها با 
التهاب پوســت و درمــان آکنه و خــال هاى تیــره مبارزه 

مى کنند.

نیز باعث بروز بســیارى مصرف بسیار انار
عالیــم  مى شود که به آلرژى از 

این منجــر شــوند.  مــى 
عبارتند  ها  نشــانه 
از بلعیــدن دردنــاك، 
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که آب

عوارض باورنکردنى مصرف انار

ویتامین هــاى گروه B به خصــوص ویتامین هــاى B6 و B12 و 
ویتامین E که یکى از مهمترین آنتى اکســیدان هاى طبیعى است، 
همه در گوشت شترمرغ به وفور یافت مى شوند. جالب است بدانید که 
میزان ویتامین B6 در گوشت شترمرغ حدود ده برابر بیشتر از گوشت 
هاى دیگر مانند گوشت مرغ است. گوشت شترمرغ خواص درمانى 
بسیارى دارد که حتى از سوى طب سنتى 

نیز مصرف آن توصیه شده است.
گوشــت شــترمرغ مزاج گرم و 
خشــک دارد و خــواص 
درمانى گوشت شترمرغ از 
دیدگاه طب سنتى عبارتند 
از: از بین برنــده بادهاى 
دســتگاه گوارش و ســایر 
نقاط بدن، دفع بلغم هاى اضافه، 
مفید براى انواع فلج، بى حسى ها و 
بیمارى هاى اعصاب ناشى از غلبه سردى و ترى 
و دردهاى مفصلى مثل سیاتیک، درد کمر و ساق پا که 
ناشى از سردى باشــد، مفید براى بیمارى هاى رحمى که 

ناشى از سردى باشد.
■■■

روغن شترمرغ نیز در طب سنتى به عنوان درمانى در سرعت تکلم 
اطفال به صورت خوراکى و از بین برنده ســردى اعضا و مفاصل و 
کاهنده درد و ورم آنها به صورت مالیدن بر پوســت معرفى شــده و 
همچنین مالیدن روغن شــترمرغ به پاهاى کودك، باعث سرعت 

حرکت اطفال مى شود.

 خواص درمانى
 چطور آب ریزش  گوشت شترمرغ

Bویتامین هــاى گروه B به خصــوص پسرها ماکارونى نخورندبینى را متوقف کنیم؟

Eویتامین E که یکى از مهمترین آنتى اک

همه در گوشت شترمرغ به وفور یافت م
6میزان ویتامین B6 در گوشت شترمرغ

مانند گوشت مرغ است. گو هاى دیگر
بسیارى دارد
نیز مص
گوش

نقاط
مفید بر
بیمارى هاى اعصا
و دردهاى مفصلى مثل س
ناشى از سردى باشــد، مفید

ناشى از سردى باشد.
■■■
نیز در طب سنتى به عن روغن شترمرغ
اطفال به صورت خوراکى و از بین برند
آنها به صورت مالیدن ورم کاهنده درد و
همچنین مالیدن روغن شــترمرغ به

حرکت اطفال مى شود.

 خواص در
 گوشت شت

ماکارونى یکى از غذاهاى مورد عالقه کودکان است اما مطالعات از مضرات ماکارونى براى کودکان خبر مى دهد. در حال حاضر کودکان 
غذا و ترفندهاى غذا دادن به آنها تالش هاى بسیارى مى به راحتى غذا نمى خورند، مــادران در انتخاب نوع 

خانواده ها مشاهده مى شــود. بیشتر غذاهایى که کنند اما معموًال بد غذایى کودکان در بیشتر 
مغذى نیستند و یا اینکه ضرر دارند. کودکان بــه آنها عالقه مند هســتند یا 

کودکان خواهیم گفت.در ادامه از مضــرات ماکارونى براى 
ماکارونــى و یــا غذاهایى که شــامل پنیر بیشــتر کودکان از غذاهایى همانند 
فست فودهاى چرب با روغن هاى ترانس هستند، لذت مى برند و یا یکسرى 
آنهاســت. یکى از مضرات ماکارونى براى باال وجود دارند کــه مورد عالقه 
غذاها معموًال «فتاالت» به وفور یافت مى شود. فتاالت کودکان این است که در این نوع 
را مختل کند. این عنصر مى تواند نقص هایى در هورمون مى تواند هورمــون هاى مردانه 
کند. در ضمن فتاالت براى زنان باردار نیز پسران حتى نوزادان پسر ایجاد 

بسیار مضر است.
از مضرات ماکارونى براى کودکان وجود فتاالت همانطور که ذکر شــد یکى 

همچنین مواد تشــکیل دهنده ماکارونى حاوى اســت. پــودر پنیــر و 
است. فتاالت بســیارى 

 مراقب گرسنگى و افزایش مضاعف وزن باشید
تأثیر قهوه 

بر روى پوست
ص مفید و غیر قابل 
صیه شده است اما با 
ت، مى توانند مانند 
االیى را در مقایسه 
ر بدن ذخیره کنند و 
ن فیبر و مواد مغذى 
ه میوه هاى خشک 
م و عطر اضافه شده

ر و پروتئینى ندارند، 
براى صبحانه است 
ت قند و گرســنگى 
ت صبحانه شیرین 
ى الزم براى سیرى 

ت البته اگر به اندازه 
زمینىبرشته شده و
 و انواع بادام زمینى

باعث کاهش وزن مى شود و سالمت بدن را تضمین مى کند.
کره هاى بادام زمینى صنعتى شامل شکر و چربى هاى گیاهى
هیدروژن دار شده هستند و منجر به اضافه وزن مى شوند. این 

کره هاى بادام زمینى مطمئناً سالم نیستند. کره  بادام زمینى 
هه به همچنین کالرى باالیى دارد و بعضى از افراد را وادار

پرخورى مى کند.

شیرکاکائو
شــکالت تلخ، فواید بســیارى براى 

سالمتى دارد و باعث بهبود عملکرد 
مغز و سالمت قلب مى شود اما 

شکالت  سفید و شیرى که 
به طور صنعتى تولید  شده 

است، شــکر فراوانى 
دارد. این شــکالت 
پر از چربى و شکر 
اســت و درســت 
مانند فست فود ها 
افراد را به پرخورى 
مى کشــاند، چــرا 

که خوشــمزه است 
و مقاومــت در برابر آن 

چندان راحت نیست.
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پس اى مردم، از خدا بترسید و آنســان که شما را به حفظ کتاب خود 
فرمان داده در حفظ آن بکوشید و حقوقى را که در میان شما به ودیعت 
نهاده رعایت کنید. زیرا خداوند سبحان، شما را به عبث نیافریده و

بى هدف وانگذاشــته و در نادانى و نابینایى رها نساخته است . آنچه 
باید به انجام رسانید معلوم کرده و به کردارتان آگاه است و مدت عمر 

موال على (ع)شما را معین کرده است.

آگهى مزایده عمومى

محسن علیخانى - شهردار کوهپایه

نوبت دوم

شهردارى کوهپایه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 30 مورخ 1397/07/15 شوراى محترم اسالمى 
شهر کوهپایه نسبت به فروش تعدادى از مستغالت خود از طریق انتشار آگهى مزایده عمومى و بر اساس 

نرخ کارشناس رسمى دادگسترى به شرح زیر اقدام نماید.
1- تعداد سیزده پالك با کاربرى مسکونى واقع در مجموعه مسکونى فرهنگیان

2 - یک واحد مسکونى مخروبه واقع در بافت قدیم شهر کوهپایه – کوچه شهید على یاریان
3 - تعداد یازده پالك با کاربرى تجارى واقع در بر بلوار امام رضا(ع) جنب رستوران مروجى

4- یک واحد کارگاهى با کاربرى کارگاهى واقع در بلوار امام رضا(ع)
متقاضیــان میتوانند جهت بازدید از محل و دریافت اســناد مزایده از تاریــخ 1397/08/09 لغایت 

23 /1397/08 به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند.
((الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى ، مالیات ،عوارض، بیمه ، کارشناسى و .....به عهده برنده 

مزایده مى باشد))

تمدید آگهى فراخوان سرمایه گذارى در پروژه

مهدى غالمى - شهردار گلدشت

نوبت  دوم
امور سرمایه گذارى و مشارکتهاى شهردارى گلدشت به استناد مصوبه هیأت عالى سرمایه گذارى مورخ 
97/06/24 در نظر دارد نسبت به احداث مجموعه خدمات رفاهى بین راهى واقع در شهر گلدشت خیابان 
معلم، کمربندى خمینى شهر، نجف آباد جنب باب الرحمه را از طریق جذب سرمایه گذار به روش ساخت، 
بهره بردارى و انتقال به روش (BOT ) به بخش خصوصى واگذار نماید. بدینوســیله از کلیه اشخاص 
حقیقى و حقوقى عالقمند دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد فراخوان از تاریخ نشر این آگهى 
به دفتر امور سرمایه گذارى و مشارکتهاى مردمى واقع در شهردارى گلدشت مراجعه و پیشنهادات خود 
را تا پایان وقت ادارى مورخ سه شنبه 97/08/29 به دبیرخانه محرمانه شهردارى گلدشت تحویل نمایند. 
ضمناً بازگشایى پاکتهاى پیشنهادى مورخ 97/08/30 خواهد بود. به درخواست هایى که از طریق دیگر 
یا پس از مهلت مقرر و یا مخدوش باشــد ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات و جزئیات مربوط 
به مشارکت در اسناد فراخوان مندرج مى باشد. هیأت عالى سرمایه گذارى در رد یا قبول پیشنهادات 

مختار است.
تلفن تماس: 7- 42232006

آگهى مزایده عمومى – نوبت اول

 روابط عمومى سازمان فرهنگى ، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر

چاپ  دوم
سازمان فرهنگى ، اجتماعى  ورزشى شــهردارى شاهین شهر با استناد مصوبه شــماره 3572/ش  مورخ 
96/12/27  شوراى محترم اســالمى شــهر در نظر دارد اجاره ماهانه واحد ادارىـ  تجارى در طبقه همکف 
نگارستان شهردارى را از طریق مزایده عمومى به صورت  اجاره به اشخاص حقیقى یا حقوقى به مدت سه سال 

واگذار نماید(شرط تمدید ساالنه رضایت سازمان از نحوه عملکرد بهره بردار مى باشد). 

افراد حقیقى و حقوقى مى توانند براى دریافت شرایط تا روز  شنبه مورخ 97/08/26 به امورقراردادهاى سازمان 
مراجعه و حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 97/08/27 نسبت به تحویل پیشنهاد خود به دبیرخانه سازمان واقع 

در شاهین شهرـ  میدان فاطمیه ساختمان نگارستان شهردارىـ  طبقه چهارم اقدام نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت   shaahinshahr.ir مراجعه فرمایید.

مساحت تقریبىموقعیت فراگیرى واحدطبقهردیف
(متر مربع)

مبلغ پایه اجاره بهاى ماهانه 
(ریال)

سپرده شرکت در مزایده
(ریال)

758/500/0005/100/000ضلع جنوبىهمکف1

شهردارى سده لنجان باستناد مصوبه شــماره 564/ش/97 مورخ 
97/07/30 در ن ظر دارد جایگاه CNG شهردارى را از طریق مزایده به 
متقاضیان واجد شرایط بصورت اجاره پایه ماهیانه 35/000/000 ریال 

واگذار نماید.
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشــنبه مورخ 
97/08/21 مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهردارى 
و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شــهردارى  به نشانى 

 www.sh-sedehlenjan.ir مراجعه نمایند.

آگهى مزایده  نوبت اول

حسین ناظم الرعایا - شهردار سده لنجان

چاپ  دوم

شهردارى زواره باستناد موافقتنامه شماره 401109 مورخ 97/07/29 سازمان محترم مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان در نظر دارد عملیات بهبود عبور و 
مرور شهرى آسفالت و زیرسازى شهر زواره را بر اساس فهرست بهاء سال 1397 بدون تعدیل و مابه التفاوت مصالح و ضرائب متعلقه قانونى با اعتبارى معادل 

7/000/000/000 ریال به شرط تخصیص و از طریق مناقصه به افراد واجد شرایط واگذار نماید.
1- پیشنهاددهندگان باید معادل 5٪ مبلغ اعتبار را به صورت ضمانت نامه بانکى ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. 2- پیشنهادکنندگان بایستى تا آخر وقت ادارى 
روز یک شنبه مورخ 97/08/20 به شهردارى زواره مراجعه و مشخصات پروژه مذکور را دریافت نمایند. 3- پیشنهاددهندگان مى بایست پیشنهادات خود را تا 
آخر وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/08/21 در سه پاکت به شرح ذیل تحویل دبیرخانه شهردارى نمایند. 4- در پاکت (الف) تضمین شرکت در مناقصه قرار 
داده شود. 5- در پاکت (ب) نقشه ها و مشخصات فنى، شرایط خصوصى تعهدنامه منع مداخله کارکنان در معامالت دولتى، قیمت واحد کار، اقرارنامه ظرفیت 
کار، دعوتنامه اسامى نامه و آخرین تغییرات شرکت و  مدارك قرار داده مى شود. 6- در پاکت (ج) شرکت کنندگان بایستى آنالیز قیمت پیشنهادى خود را 
قرار دهند. بدیهى است قیمت پیشنهادى فاقد آنالیز مردود است. 7- پاکت (الف) و (ب) و (ج) در پاکت اصلى قرار داده مى شود و پس از تحویل به دبیرخانه 
شهردارى رسید اخذ نمائید. 8- هیچگونه تسهیالت و امکانات ویژه اى در اختیار پیمانکار قرار نمى گیرد.9- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 
مختار است و به پیشنهادات بعد از موعد مقرر و یا مبهم- ناقص- مخدوش- ناخوانا- مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد داد. 10- سپرده نفر اول و 
دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبى ظرف مدت سه روز از امضاء قرارداد خوددارى نماید سپرده او 
به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد بسته خواهد شد و در صورتى که نفرات دوم و سوم نیز حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهردارى 
ضبط خواهد شد. 11- مدت انجام کار از تاریخ عقد قرارداد به مدت شش ماه مى باشد. 12- کلیه هزینه هاى مربوطه (بیمه- مالیات- عوارض و غیره) به عهده 
برنده مناقصه مى باشد.13- در صورت تأخیر غیرمجاز مبلغ 30٪ جرائم از حساب کارکرد کسر مى شود. 14- تأمین هزینه حمل آسفالت به عهده برنده مناقصه 
مى باشد. 15- پرداخت هرگونه وجه به  پیمانکار موکول به تأیید صورت وضعیت کارکرد توسط دستگاه نظارت مى باشد. 16- مبلغ 10٪ از صورت وضعیت ارسالى 
به عنوان تضمین حسن انجام کار از پیمانکار کسر مى گردد. 17- پیشنهادات رسیده در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/08/22 در کمیسیون مربوطه 
که در محل شهردارى تشکیل مى گردد باز و قرائت مى شود. 18- پیمانکار و یا نماینده قانونى وى با در دست داشتن معرفى نامه کتبى مى توانند در جلسه 

بازگشائى پاکت ها حضور داشته باشند.

آگهى مناقصه نوبت دوم

شهردارى زواره


