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چرا عمر مردها کوتاه تر از زن هاست؟زمین گیر شدن سوداگران مرگ با 290 کیلو  تریاك راز محبوبیت «زیر آسمان شهر» پس از 18 سالآیا کم فروشى بنزین حقیقت دارد؟ دلیل شکست یکى از 3 خواهران منصوریان در چین سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

این نان
2 برابر نان سفید 

ویتامین و 
موادمعدنى دارد

افزایش پیامک هاى جعلى قطع یارانه ها
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زاینده رود چشم انتظار
 یک نگاه ملى است

 پیامک دریافت رمزدوم پویا 
رایگان نیست

کاال ها گران شده 
ولى قحطى 

به وجود نیـــامد بجــاى 5
گوشت و مرغ 
تخم مرغ بخورید

مدیر غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى خراسان شمالى 
گفت: نان سبوس دار به طور میانگین دو برابر نان سفید 
ویتامین، موادمعدنى و فیبرى دارد و مصرف آن به دلیل 

غنى بودن و حفظ سالمت بدن توصیه مى شود.
وى اظهار کرد: سبوس غنى ترین منبع غذایى فیبر و...

رئیس دانشکده تغذیه دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان گفت: درست اســت که گوشت و مرغ 
و تخم مرغ پروتئین دارند، ولــى اگر خانواده ها 
نمى توانند به دلیل شــرایط اقتصادى گوشــت 
مصرف کنند، مى توانند تخم مــرغ و لبنیات را 

جایگزین این مواد غذایى کنند.
محمدحســن انتظــارى در جمــع خبرنگاران، 
اظهارکرد: خداوند قدرت زیــادى در انتخاب و 
جایگزین کردن مواد غذایى در اختیار ما قرار داده، 

درعین حال که ...

عالقه مندى مردم استان اصفهان به خاندان پیغمبر(ص) و مسئله  عاشورا فوق العاده استعالقه مندى مردم استان اصفهان به خاندان پیغمبر(ص) و مسئله  عاشورا فوق العاده است
رهبر معظم انقالب در دیدار دست اندرکاران کنگره تجلیل از رزمندگان و ایثارگران خمینى شهر: رهبر معظم انقالب در دیدار دست اندرکاران کنگره تجلیل از رزمندگان و ایثارگران خمینى شهر: 
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رئیس اداره پلیس مبارزه و عملیات ویژه فتا استان اصفهان خبر داد

راز و رمز پست هاى ابراهیم توره 
با لباس طالیى سپاهان

مهاجم سنگالى در ادامه پست هاى معنادار با انتشار تصاویرى از شادى گل هاى 
خود با پیراهن تیم هاى لیگ برترى ایران دوباره خبر از بازگشت داد.

ابراهیم توره را مى توان یکى از پر ســر و صدا و در عین حال بهترین مهاجمان 
خارجى فوتبال ایران در دهــه 80 نامید، بازیکنى که با درخشــش در ترکیب 

سپاهان با قراردادى دو میلیون دالرى ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

توصیه رئیس دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان با توجه به شرایط اقتصادى موجود:

نصب روتور توربین 
نیروگاه اصفهان 

تـــوسط
 متخصصان داخلى

کمبود نیرو، معلم 80 ساله را به کالس درس مى فرستد
انتقاد مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان از عدم جذب نیرو
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مدافع سپاهانمدافع سپاهان
 محروم مى شـــود؟ محروم مى شـــود؟

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان در نظر دارد فضاى داخل زندان نجف آباد را جهت تهیه 
و توزیع انواع غذا و فست فود از طریق مزایده عمومى واگذار نماید.

لذا متقاضیان مى توانند جهت تهیه اس ناد مزایده از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى 
روز چهارشنبه 1398/10/18 به بنیاد تعاون زندانیان اصفهان به آدرس: اصفهان- اتوبان 

ذوب آهن جنب زندان مرکزى، بنیاد تعاون زندانیان مراجعه نمایند.
تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 98/10/22 مى باشد.

پیشنهادات در روز دوشــنبه مورخ 98/10/23 در بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان 
بازگشایى خواهد شد.

متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاى 37885784- 031 
* 09133265567 تماس حاصل فرمایند.

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان در نظر دارد نســبت به تأمین خودروهاى مورد نیاز خود، جهت 
جابجایى و حمل اجناس موجود در انبار فروشگاه هاى داخل زندان مرکزى و اردوگاه کار درمانى اسدآباد 
را به مدت یک سال به شرح ذیل و بدون راننده از طریق مناقصه عمومى به واجدین شرایط واگذار نماید. 
لذا متقاضیان مى توانند جهت تهیه اسناد مناقصه تا پایان وقت ادارى 98/10/18 به بنیاد تعاون زندانیان 
استان اصفهان واقع در بزرگراه ذوب آهن- جنب زندان مرکزى بنیاد تعاون زندان- امور بازرگانى مراجعه 
و اسناد را دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 98/10/22 به صورت پلمب شده تحویل نمایند. 

پاکات در تاریخ 98/10/23 بازگشایى و قرائت خواهد شد.
ضمناً جهت کسب اطالعات بیش تر با شماره تلفن هاى 37885784، 37887308- 09133265567 

تماس حاصل فرمایید.

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهانبنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهانبنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان

توضیحاتمحل استفادهمدلتعدادنوع خودروردیف
داراى بیمه و معاینه فنىزندان مرکزى اصفهان90 به باال2 دستگاهنیسان1
داراى بیمه و معاینه فنىاردوگاه کاردرمانى اسدآباد90 به باال1 دستگاهمزدا22000
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اطالعات جدید درباره 
ساخته شدن قسمت دوم 

یک فیلم پرفروش ابرقهرمانى

ا انش آ ز

 شمالى 
 سفید 
ه دلیل 

بر و...
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سخنگوى ســتاد شناسایى مشــموالن طرح حمایت 
معیشتى درباره چگونگى محاسبه درآمد خانوار ها براى 
بهره مندى از طرح حمایت معیشتى گفت: براى شناسایى 
خانوار ها فیش حقوقى کافى نیست و تمام نقل و انتقالت 
مالى آنها بررسى مى شود. به عنوان مثال خانواده اى بود 
که سرپرست خانوار مســتمرى مى گرفت، اما واریزى 
حساب دختر خانم ایشان در سال 97 بیش از 2/5 میلیارد 
تومان بود و چون این دختر بعد از ازدواج از فهرست خانوار 

خارج نشده بود، دارایى او نیز محاسبه شده بود.
حســین میرزایى دربــاره تهدید به قطــع یارانه نقدى 
درصورت رد شدن درخواست دریافت یارانه طرح معیشتى 

گفت: طبق قانون، در صورت ارائه اطالعات نادرســت، 
دولت مى تواند نسبت به اســترداد این مبلغ اقدام کند و 
اگر محرز شــود که اطالعات فردى با آنچه اعالم کرده 

مغایرت دارد، مشمول این قانون مى شود.
میرزایى گفت: برخى مى گویند ممکن است فردى مثًال 
سه ماه پیش و در یک مقطع زمانى به دالیلى مثل فروش 
ملک یا خرید جهیزیه، مبلغ باالیى در حســابش باشد و 
به اســتناد همان رقم، جزو دهک هاى باالى درآمدى 
محاسبه شود، بنابراین ما اطالعات مالى سه  سال قبل و 9 
ماه اخیر را بررسى مى کنیم. البته قرار گرفتن در سه دهک 

باال نیز به معنى ثروتمند بودن نیست.

حجت االســالم و المسلمین حســن روحانى  گفت: از 
دوستانى که انتقاد مى کنند، مى پرسم که در این شرایط 
سخت که از ابتداى ســال 97 با اعمال تحریم ها، آغاز 
شد، آیا دولت کارى نکرده است. بسیارى از کارشناسان 
و دلسوزان نزد من آمدند و گفتند براى اداره کشور راهى 
جز کوپنى کــردن نداریم. حتى برخــى نمایندگان در 
مجلس و صاحبنظران دانشگاهى و اقتصادى نیز همین 
نظر را داشــتند اما ما بدون اینکه کشور را کوپنى کنیم، 

اداره کردیم.
رئیس جمهور یادآور شد: امروز همه کاالهاى اساسى را 
به وفور در بازار داریم و در اختیار مردم قرار گرفته است. 

این را قبول داریم که قیمت برخى کاالها گران شده اما 
هیچ کاالیى نایاب نشــد و قحطى به وجود نیامد. وى 
افزود: مى توانیم ابرقدرتى شویم و استقالل و آزادى خود 
را بفروشیم. طرح آنها را اجرا کنیم و فرد مورد نظر آنها 
روى کار بیاید. خون بهــاى قرن ها مجاهدت را بدهیم 
شاید آن وقت مردم ظاهراً شــرایط خوبى داشته باشند 
و در آن حالت ارز 13 هزار تومانى به یکباره نصف شود 
و اجناس ارزان شــود، اما همه ما اعم از رهبرى، دولت، 
مردم، فرهیختــگان و همه و همه تصمیــم نداریم، با 
هیچ قیمتى اســتقالل، جمهوریت و اسالمیت خود را 

بفروشیم./1022

تهدید به قطع یارانه نقدى 
صحت دارد؟

کاال ها گران شده 
ولى قحطى به وجود نیامد

دوباره هوس سورپرایز!
وزیر جــوان ارتباطات که     برترین ها |
قضیه سورپرایز قبلى اش حسابى جنجالى شد، 
دوباره در پیامى توییتــرى از برنامه اى براى 
فروش گوشى هاى هوشــمند با قیمت ارزان 
به مردم خبر داد! آذرى جهرمى نوشت: «دارم 
کارهایى مى کنم که یک سامانه راه بیاندازیم 
مردم بتوانند گوشى هاى هوشمند، زیبا، جذاب، 
با کیفیت و ارزان را به راحتى به صورت اقساطى 
بخرند. قیمت هم پایین باشه، زیر سه میلیون 
تومان با قسط هاى ماهانه کم. به نظرم خوب 

مى شه.»

واردات یک میلیون دالرى 
عروسک 

  میزان | آمار مقدماتى گمرك از تجارت 
خارجى سال 97 نشان مى دهد که در این مدت 
بالغ بر 260 تن انواع عروســک از کشور هاى 
مختلف وارد ایران شده است. بر اساس واردات 
این حجم عروسک بالغ بر یک میلیون و 248 
هزار و 788 دالر ارز از کشور خارج شد که رقم 
ریالى آن 52 میلیارد و 479 میلیون و 180 هزار 
و 870 ریال در آمار گمرك به ثبت رسیده است. 
این حجم عروسک از کشور هاى چین و امارات 

متحده عربى وارد ایران شده است.

تیراژ تولید «کوییک آر» 
اعالم شد

  ایسنا| تولید «کوییک آر» که از آبان 
ماه امسال در شرکت پارس خودرو آغاز شده، 
مرز روزانه صد دســتگاه را پشت سر گذاشت. 
تاکنون بیش از 2400 دســتگاه از این خودرو 
به تولیــد رســیده و در آخریــن پیش فروش 
انجام شده، تحویل این خودرو به سال 1399 
موکول شده است. در حال حاضر کوییک آر با 
رنگ هاى بدنه سفید و سقف قرمز، بدنه سفید 
با رنگ مشکى، بدنه مشــکى با سقف قرمز و 
بدنه قرمز با سقف مشکى تولید مى شود که به 
زودى رنگ هاى شیرى با سقف مشکى و آبى 
فیروزه اى با سقف مشکى هم به برنامه تولید 

این خودرو اضافه خواهد شد./1014

تأمین کدام داروها 
سخت است؟

   خبر آنالین | وزیــر بهداشــت ضمن 
محکوم کــردن اقدام آمریکایى هــا در ایجاد 
محدودیت براى تأمین داروهــاى بیماران به 
ویژه بیمــاران خاص، گفت: تهیــه داروهاى 
بیماران خاص این روزها به شدت سخت شده 
 اما خوشبختانه اکنون کمبودهاى دارویى یک 

سوم زمان مشابه سال گذشته است.

مسئولیت اجتماعى باید 
دغدغه شود

  روابط عمومى بانک ایران زمین |
مدیر عامــل بانک ایــران زمیــن، همزمان 
با کلنگزنى دومین مدرســه ایــن بانک با نام 
فرزندان ایران زمین در شــهرهاى سیل زده 
اســتان خوزســتان گفت: بانک ها به عنوان 
نهادهایى اجتماعى همواره در کنار مردم هستند 
و اجراى مسئولیت اجتماعى همسو با خواست 
جامعه و مخاطبــان را از اولویــت هاى خود 
مى دانند.  عبدالمجید پورسعید افزود: در سال 
جارى یکى از تصمیمــات هیئت مدیره بانک 
ایران زمین ســاخت دو مدرســه و یک خانه 
بهداشت در مناطق سیل زده بود که به زودى در 
اختیار دانش آموزان و مردم منطقه قرار خواهد 
گرفت. وى گفت: امروز مســئولیت اجتماعى 
سازمانى و فردى در قبال جامعه و افراد آن باید 
به یک دغدغه تبدیل شود. این دغدغه کمک 
خواهد کــرد تا فرهنگ مســئولیت پذیرى در 

جامعه رشد یاب د.

طعنه روحانى 
به مجمع تشخیص 

رئیس جمهور در جلسه شوراى     برترین ها |
ادارى اردبیل و در حضور مســئوالن آن اســتان به 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام کنایه زد. روحانى 
گفت: ممکن است شما خواســته اى داشته باشید. 
به عنوان نمونه منطقــه آزاد مى خواهید، من الیحه 
آن را تقدیم مجلس مى کنــم. مجلس تصویب کند 
و شــوراى نگهبان رد کند، چــاره اى نداریم. حاال 
یکجایى بود که دعواى مجلس و شــوراى نگهبان 
را رســیدگى مى کرد که امروز روغــن کارى الزم

 دارد./1015

0/5 درصد رشد کردیم!
فرهاد دژپسند،    باشگاه خبرنگاران جوان |
وزیر امــور اقتصــادى و دارایى گفتــه: این روزها 
سخن هاى زیادى در خصوص شــرایط اقتصادى 
حال حاضر ایــران گفته مى شــود اما بــا واقعیت 
متفاوت است. رشد اقتصادى ایران حدود 0/5 درصد 
مثبت شده اســت و همین موضوع تعجب برانگیز 

است./1016

خبرى شده؟!
دنیــاى سیاســتمدارها پس از     برترین ها |
گســترش رســانه ها دنیاى ظریف تر پیچیده ترى 
شده، آنها دائمًا باید مطابق خواست الگوهاى رسمى 
رفتار کنند و به قولى آن هنجارهایى را ارائه کنند که 
مطابق میل عموم جامعه اســت. وفادارى به عنوان 
یک هنجار در جوامع مختلف پذیرفته شده و درباره 
فردى مثل «ترامپ» که کارنامه اخالقى باثباتى هم 
نداشته، انتشار تصویر دست بدون حلقه او روى جلد 
«تایم» مى تواند یک اتفاق باشد. کما اینکه از مدت ها 
پیش هم رابطه «مالنیا» و «ترامپ» را مثبت ارزیابى 

نمى کردند./1018

آن مقطع و این مقطع
   خبر آنالین | محمد غرضى دربــاره احراز 
صالحیتش براى انتخابات 92 و ردصالحیتش براى 
انتخابات 96 گفت: البته در سال 96 به من نگفتند رد 
صالحیت شدید تنها گفتند تأیید نشدم. یعنى جوابى 
که آقاى کدخدایى به مــن داد این بود که: «ترکیب 
شــوراى نگهبان تغییر کرده بود و بــه همین دلیل 
صالحیت شما در آن مقطع تأیید شد و در این مقطع 

تأیید نشد»./1019

خبرنگار خبرساز تقدیر شد
آمنه ســادات ذبیح پور که پیش     برترین ها |
از این توسط ســپیده قلیان (فعال کارگرى) متهم 
شده که «بازجو» اســت و در روند بازجویى پرونده 
برخى فعاالن کارگرى حضور داشته، در خبرگزارى 
«فارس» مورد تقدیــر قرار گرفت کــه در فضاى 
مجازى بازتاب زیادى داشته اســت. در لوح تقدیر 
او آمده اســت: تالش مخلصانه و هنرمندانه شــما 
خواهر گرامى و خبرنگار ارجمند در مقطع حســاس 
سال هاى اخیر به ویژه در حوادث ناگوار آبان 1398 
براى افشاى چهره واقعى دشمنان قسم خورده مردم 
ایران و برمال کردن طرح هاى شوم اتاق فکر غربى، 
عربى و عبرى علیه انقالب اسالمى شایسته تحسین

 است.../1020

اداره الکچرى کشور!
علیرضا زاکانى، فعال سیاسى اصولگرا   تابناك|
که در مجلــس نهم رئیس کمیســیون ویژه برجام 
بــود و هم اکنون عضو شــوراى مرکــزى ائتالف 
نیروهاى انقالب اســالمى اســت دربــاره الیحه 
بودجه ســال 99 گفت: دولت مى خواهد کشــور را 
الکچرى اداره کند آن  هم به نفع و بر محور خودش. 
ادعــاى آقاى روحانى این اســت که مــا در جنگ 
هســتیم اما این بودجه هیچ تناسبى با شرایط فعلى 

ندارد.

خبرخوان

بیانات رهبــر معظم انقالب در دیدار دســت اندرکاران 
کنگره تجلیل از رزمندگان و ایثارگران خمینى شهر که 
25 آذر 98 برگزار شده بود، شامگاه چهارشنبه یازدهم دى 
ماه در محل برگزارى این همایش منتشر شد. در ابتداى 
این دیدار -که در چارچوب دیدارهاى دسته جمعى برگزار 
شد- حجت االسالم و المســلمین سیدمحمد موسوى 
(امام جمعه  خمینى شهر) و ســردار مجتبى فدا (فرمانده 
سپاه اســتان اصفهان) مطالبى بیان کردند. متن بیانات 
حضرت آیت ا... خامنه اى را به نقل از پایگاه اطالع رسانى 

مقام معظم رهبرى مى خوانید.
بسم ا... الّرحمن الّرحیم

 اوًال به مردم عزیز خمینى شهر سالم عرض مى کنم، به 
خصوص به خانواده هاى شهدا و به خصوص به رزمندگان 
برجسته اى که از آن منطقه -از اصفهان و از همین منطقه  
خمینى شهر و نجف آباد- برخاستند. همانطور که اشاره 
کردید منطقه  خمینى شــهر و نجف آباد و این شهرها و 
روستاهاى حول  و  حوش اینها یک برجستگى ویژه اى در 
حضوِر در میدان دفاع مقدس و در زمان جنگ تحمیلى 
و دفاع مقدس دارند؛ حقیقتًا همینجور اســت و ما هم از 
همان زمان به این معنا توجه داشتیم؛ یعنى همه  کسانى 
که دست اندرکار مسائل دفاع مقدس بودند، به این توجه 
داشــتند که این منطقه یک منطقه  ویژه است از لحاظ 

عالقه مندى به حضور در میدان هاى جهاد و دفاع.
 خب کنگره  شهدا و بزرگداشت شــهیدان را در خیلى از 
شهرهاى کشور و استان هاى کشــور انجام مى دهند 
و نمونه هایش را مى شناســید و مى دانیــم و مى دانید، 
لکن ابتکارى که شــماها به خرج داده اید عبارت است 
از بزرگداشــت رزمندگان؛ این بســیار کار خوبى است. 
رزمندگانى که مجاهدت کردنــد، مبارزه کردند، بعضى 
جانباز شدند، بعضى مشکالت فراوانى را تحمل کردند 
و صبر کردند؛ خیلى از اینها مورد توجه جامعه نیســتند؛ 
یعنى فداکارى اى که این رزمنده کرده، با فداکارى اى که 
آن شهید کرده تفاوتى ندارد؛ هر دو رفتند، منتها خمپاره 
منفجر شــده، ترکشــش به این نخورده، به آن خورده؛ 
فرقشان فقط همین اســت. خب البته شهدا مورد لطف 
ویژه  پروردگار قرار گرفته اند؛ این لطف به کســانى که 
شهید نشده اند تاکنون داده نشــده، ممکن است بعداً به 
پاس زحماتشان به شهادت برسند، کما اینکه بعضى از 
رزمندگان دوران دفاع مقدس بعد از سال ها بر اثر عوارض 
دفاع مقدس به شهادت رســیدند، ولیکن رزمنده داراى 

ارزش رزمندگى است و خود رزمندگى یک ارزش است؛ 
این ارزش را بایستى بزرگ داشت.

 در یک کشور، در یک جامعه اگر روحیه  آمادگى شخصى 
براى ایستادن در مقابل باطل و استقامت در راه حق وجود 
نداشته باشد، آن جامعه نابود خواهد شد؛ نابود خواهد شد 
معنایش این نیســت که از بین مى رود و به کلى نیست و 
نابود مى شود، [بلکه] معنایش این است که شرف خودش 
را، عزت خودش را، اســتقالل خودش را و اتــکا به اراده  

خودش را از دســت خواهد داد و دیگران بر آن مســلط 
مى شوند؛ یا استبدادها، یا دخالت هاى بیگانه و خارجى. این 
روحیه  ایستادگى و مقاومت خیلى روحیه  مهمى است و 
رزمندگان ما این روحیه را از خودشان نشان داده اند، منتها 
توصیه  ما این است که این را در خودشان حفظ کنند و این 
روحیه را براى خودشان نگه دارند؛ این ذخیره  الهى است 
و حیف است که این را از دست بدهند. بعضى ها در دوره  
دفاع مقدس که خب جوان بودند، پرشور بودند، با نشاط 

بودند، در میدان هایى حرکت کرده اند، ولى بعد جاذبه هاى 
گوناگون، اینها را به ســمت دیگرى کشاند؛ این حیف 
است؛ یعنى این واقعًا از دســت دادن یک ارزش حقیقى 
است، از دست دادن یک ذخیره است، از دست دادن یک 
گنج اســت. اینکه خداى متعال کسى را موفق کند یک 
کار بزرِگ خوبى انجام بدهد، او باید دائمًا شکرگزار این 
توفیق الهى باشد؛ این شکرگزارى با تداوم این راه حاصل 
مى شــود و بدون آن حاصل نمى شــود. بنابراین ما به 
رزمندگان عزیز که در دوران دفاع مقدس تالش کرده اند
 احترام مى گذاریم، تکریمشــان مى کنیم، تعظیمشان 
مى کنیم، لکن توصیه هم مى کنیم که ســعى کنند آن 
روحیه را در خودشان حفظ کنند؛ این روحیه  دفاع از حق 
را، مجاهدت در راه خدا را، روحیه  مایه  گذاشتن از جان و از 
هستى و از فرصت هاى زندگى در راه حق را در خودشان 
حفظ کنند و نگه بدارند. امیدواریم ان شاء ا... خداوند متعال 

برکاتش را بر مردم شما نازل کند.
 بله، همانطور که گفتید واقعًا اینجور است؛ در واقع کل 
خمینى شهر حسینیه  اســت؛ البته به یک معنا خب همه  
اصفهان اینجور اســت. بنده آن قدیم ها یک ســفرى 
اصفهان رفتم؛ ایام محرم نبود؛ من دیدم این تیمچه هایى 
که در بازار هســتند روضه دارند؛ بله، در مشــهد خب 
معمول بود که ما دیده بودیم در ماه محرم بعضى از این 
تیمچه  هاى بازار و کاروانســراهاى بازار را ســیاه پوش 
مى کردند و در آنجا روضه مى گرفتنــد، اما مال محرم 
بود، [ولى] دیدم این در غیر محرم اســت؛ تعجب کردم؛ 
نه یکى، نه دو تا، [بلکه] چند تا. به رفیقمان -که همراه 
بودیم- گفتم که اینها چیســت، این چه وضعى است؟ 
گفت: «اینجا همه اش همینجور است؛ از ماه رمضان تا ماه 
محرم و بعد از ماه محرم، یکسره اینجا روضه است»؛ یعنى 
اینجور است؛ عالقه مندى مردم استان اصفهان به مبانى 
شرع و خاندان پیغمبر(ص) و به مســئله  عاشورا و مانند 
اینها یک عالقه مندى فوق العاده و برجسته اى است؛ خب 
خمینى شــهر هم از این جهت ممتاز است و در بعضى از 
شهرستان هاى دیگر اصفهان هم ما این را دیده ایم؛ بنده 
چون رفته ام از نزدیک بعضى از شهرهاى آنجا را دیده ام، 
مشاهده کرده ام که مردِم واقعاً عالقه مندى دارد. ان شاءا... 
که خداوند برکاتش را بر شماها نازل کند و توفیقاتش را 
زیاد کند و همه  ما را توفیق بدهد که بتوانیم در راه شهدا 
و در راه رزمندگان ان شــاءا... حرکتمان را ادامه بدهیم. 

والسالم علیکم و رحمه ا... و برکاته./1023

رهبر معظم انقالب در دیدار دست اندرکاران کنگره تجلیل از رزمندگان و ایثارگران خمینى شهر: 

عالقه مندى مردم استان اصفهان به 
خاندان پیغمبر(ص) و مسئله  عاشورا فوق العاده است

ماجراى «هلیم پنبه اى» را حتمًا شنیده اید؛ چند روزى 
اســت که فیلمى با عنوان هلیم نخورید در شبکه هاى 
اجتماعى دســت به دست مى شــود؛ فیلمى که در آن 
ادعا مى شود که هلیم فروشان در هلیم به جاى استفاده 
گوشت از پنبه اســتفاده مى کنند! موضوعى که مسئول 
یک مغازه فروش هلیم مذکــور رد مى کند و مى گوید 
موضوع جدیدى نیست و چندسالى است که صنف هلیم 
فروشان با این شایعات دست به گریبان است اما عجیب 
این است که معموًال این شایعات در ماه رمضان شدت 
مى گرفت اما این بار در زمســتان این شایعه دست به 

دست مى شود.
آنطور کــه این فــرد مى گوید هر بار که شــایعه وجود 
پنبه و پشــم در هلیم مطرح مى شــود وزارت بهداشت 
آزمایش هایــى را انجام مى دهــد، اما به ایــن نتیجه 

نمى رســد؛ علت این سوءتفاهم هم شــباهت گوشت 
به پنبه و الیاف اســت؛ از هر هلیم فروشــى که خرید 
کنید بعد از شستشــوى آن دقیقًا همــان تصویرى را 
مشــاهده مى کنیــد کــه در آن فیلــم نشــان داده 

مى شود.
مسئول این مغازه هلیم فروشى در ادامه مى افزاید هلیم 
از گوشت و گندم تهیه مى شــود و از این رو با توجه به 
اینکه تنها به دو محصول وابســته اســت امکان تقلب 

وجود ندارد.
عالوه بر این رئیس اتحادیه کبابى، هلیم و آشپزندگان 
نیز پیش تر در مصاحبه اى گفته بود: «ممکن است مغازه 
داران حجم گوشت هلیم را کم کرده یا به جاى گندم از 
آرد استفاده کرده یا از روغن هاى صنعتى استفاده کنند، 
اما در هر صورت مواردى مانند اینکه افراد بخواهند پشم 
یا پنبه داخل هلیم بریزند به هیچ عنوان منطقى به نظر 

نمى رسد.»
پیش تر نیز سید رضا غالمى، رئیس اداره بهداشت مواد 
غذایى و بهسازى اماکن عمومى مرکز سالمت محیط 
و کار اینگونه وجود پنبه در هلیــم را تکذیب کرده بود: 
«تحت هیچ شرایطى پنبه یا پشم گوسفند با هیچ گونه 
مواد غذایى ترکیب نخواهد شد حتى در درجه حرارت باال 
بنابراین انجام این امر از لحاظ فنى امکانپذیر نیســت؛ 
اولین بار که این شایعه مطرح شد فیلمى پخش شد که 
در آن فیلم فردى هلیم را چند بار مى شوید که در نهایت 
فقط تار هایى باقى مى ماند و مطرح شد که این تار ها پنبه 
است در صورتى که تار هاى باقی مانده تار هاى پروتئین 

گوشت بوده است.»/1021

معاون وزیر ارتباطات درباره کسر هزینه پیامک دریافت 
رمزدوم پویا از مشترکان موبایل، به رغم وعده رایگان 
بودن این سرویس از سوى بانک مرکزى گفت: تاکنون 

توافقى براى رایگان بودن این سرویس نداشتیم.
در حالى که بانک مرکزى در اطالعیه هاى مکرر اعالم 
کرده بود که رمز دوم پویا براى مشــتریان بانکى هیچ 
هزینه اى ندارد و بابت پیامک رمز دوم پویا نباید مبلغى 
از مشتریان بانکى کسر شود، اما در حال حاضر اپراتورها 
هزینه هر عملیات و یا تراکنشــى که از سوى مشتریان 

صورت مى گیرد را از حساب مشترك کسر مى کنند.
حسین فالح جوشقانى گفت: تراکنش هاى پیامکى در 
شــبکه اپراتورها هزینه دارد و تاکنون نیز در خصوص 

اینکــه این هزینه نباید از مشــترکان کســر شــود و 
بانک ها این هزینه را پرداخت کننــد، توافقى با بانک 

مرکزى انجام نشده است.
وى گفت: هر بانــک بایــد در چارچــوب توافقات با 
اپراتورهاى موبایل کار کند و هر مبلغى که از مشترکان 
بابت پیامک دریافت رمزدوم کسر شده، قانونى بوده و 
تخلف اپراتور محسوب نمى شــود؛ چرا که هر پیامک 
هزینه دارد و مشــترك بایــد هزینــه آن را پرداخت

 کند.
هزینه ارســال پیامک در اپراتورهــاى مختلف براى 
ســیمکارت هاى دائمــى حــدود 9 تومــان و براى 

سیمکارت هاى اعتبارى حدود 11 تومان است.

مدیر برنامه ریزى شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 
درباره شایعه کم فروشــى بنزین در جایگاه ها گفت: به 
لحاظ تکنیکى اگر هوا در دســتگاه هاى تلمبه و توزیع 

کننده وجود داشــته باشد امکان فرســتادن فرآورده به 
بیرون وجود ندارد. 

شــهرام رضایى افزود: آنچه باعث ایجاد شائبه شده این 
است که گاهى ممکن است کســى به جایگاه مراجعه 
کرده و درخواست 40 لیتر بنزین داشته باشد اما مشاهده 
کند 50 لیتر وارد باك شده است و این تصور براى عامه به 
وجود مى آید که هوا در بنزین وجود دارد اما ممکن است 
در سوختگیرى قبلى نازل سرجاى خود قرار نگرفته باشد. 
به عنوان مثال یک موتورسیکلت 10 لیتر بنزین دریافت 
کرده، نازل سر جاى خود قرار نگرفته، اتومبیل بعدى که 
مراجعه مى کند براى 40 لیتر بنزینى که وارد باك شــده 
هزینه 50 لیتر را پرداخت مى کند و ایجاد اشکال مى کند. 

باالخره ماجراى هلیم هاى پنبه اى واقعیت دارد؟  پیامک دریافت رمزدوم پویا رایگان نیست

آیا کم فروشى بنزین حقیقت دارد؟
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فراخوان جایزه جمالزاده 
فراخــوان دومین دوره ایــن جایزه به همت ســازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان به 
دبیرى ادبى مجیــد قیصرى و دبیــرى اجرایى محمد 
معماریان، در زمستان 1398 اعالم شد. جایزه جمالزاده در 
راستاى ارتقاى فرهنگ شهروندى و جایگاه اصفهان در 
داستان نویسى در بخش هاى آزاد و اصفهان برنامه ریزى 
شده که در بخش اصفهان این جایزه مانند سال گذشته 
شامل دو بخش داستان کوتاه اصفهان و ناداستان اصفهان 
است. عالقه مندان مى توانند براى دریافت فرم ثبت نام 
جایزه جمالزاده و دریافت اطالعات بیشتر به نشانى سایت 

Jamalzadehaward.ir مراجعه کنند.

استقرار میز خدمت
 در مجتمع شهید قندى کاشان

مدیریت مخابرات شهرستان کاشــان با هدف جلب 
رضایت مشتریان تحت عنوان «مشــترى مدارى و 
مشــترى محورى» عالوه بر یکپارچه ســازى ارائه 
خدمات و توســعه خدمــات غیرحضــورى، اقدام به 
استقرار واحد امور مشــترکین ADSL در مجتمع 
مخابراتى شهید قندى به منظور پاسخگویى حضورى به 
مشترکین کرده است و در این راستا براى رفاه مراجعان 
اصالحات ساختمانى الزم را انجام داده و مبلمان ادارى 
مورد نیاز را تأمین کرده و با استفاده از سیستم فراخوان، 
حداکثر تسهیالت را براى مشتریان فراهم کرده است. 

کسب 9 رتبه
 توسط دانشگاه نجف آباد

على  اکبر حســین رضا، معاون فرهنگى دانشــجویى 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد گفت: دانشجویان 
و استادان دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد با 
تالش دانشــجویان و کارکنان فرهنگــى، موفق به 
کســب هفت عنوان برتر در ســه بخش از مسابقات 
کشورى دانشگاه هاى آزاد اسالمى و دو رتبه برتر بین 

دانشگاه هاى دولتى و غیردولتى شدند.

فراخوان نجات یک میدان
علیرضا نصر اصفهانى، رئیس شــوراى شهر اصفهان 
در مالقات مردمى شهردار اصفهان و مدیران شهرى 
با ساکنان منطقه 3 شهر اصفهان در پاسخ به شهروندان 
این منطقه در مورد طرح میدان امام على (ع) تصریح 
کرد: در رابطه با میدان امــام على(ع) آن چیزى که در 
دوره هاى قبل پیش بینى می شــد محقق نشد و این 
میدان آنطور که باید تجلى، بــروز و ظهور پیدا نکرد. 
مردم باید به مدیریت شــهرى براى نجات میدان از 

وضعیت فعلی کمک کنند تا رونق بگیرد.  

مرمت 79 رشته قنات 
79 رشــته قنات در اســتان اصفهان با 9  میلیارد و صد 
میلیون تومان هزینه مرمت و بازســازى شد. مدیرآب و 
خاك، امورفنى مهندسى سازمان جهادکشاورزى استان 
اصفهان با اشاره به اهمیت حفظ 4500 رشته قنات  موجود 
در استان به عنوان منابع آبى ارزشمند گفت: از سال 1390 
تاکنون 995 رشته قنات در استان مرمت و بازسازى شده 
اســت. حمیدرضا باقرصاد، بزرگ تریــن چالش اجراى 
طرح هاى مرتبط با آب و خاك در استان اصفهان را نبود 

ثبات قیمت  تجهیزات و وسایل مورد نیاز بیان کرد.

ارزآورى از راه تعاونى 
مدیرتعاون اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعى استان 
اصفهان رشــد 27 درصدى فروش محصوالت تولید 
تعاونى در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در استان 

اصفهان خبر داد.
 علیرضا تیغ ســاز گفت: صادرات محصوالت تولیدى 
تعاونى هاى اســتان اصفهان بیش از 46 میلیون دالر 
ارزآورى داشته اســت. وى بیان کرد: از ابتداى امسال 
تاکنون صادرات محصوالت کشــاورزى، صنعتى و 
فرهنگى 25 واحد تعاونى استان به کشورهاى روسیه، 
هند، لهســتان، ترکیه، عراق، آذربایجان، پاکستان و 
حاشــیه خلیج فارس بیش از 46 میلیون ارزآورى به 

همراه داشته است.

خبر

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اصفهان در جمع 
کارکنان بیمارستان کاشانى گفت: مأموریت کمیته امداد 

استان اصفهان توانمندسازى مددجویان است. 
محمدرضا متین پور با بیان اینکه از ســال گذشــته تا 
کنون قریب 30 درصد به تعداد خانوارهاى تحت حمایت 
کمیته امداد در استان اصفهان افزوده شده است، اظهار 
کرد: این تعداد در حال حاضر به بیش از 110 هزار خانوار 
افزایش یافته اســت. وى افزود: این جمــع 110 هزار 
خانوارى عالوه بر مستمرى ماهیانه، 43 خدمت حمایتى 
دیگر نیز دریافت مى کنند که خدمات مربوط به بهداشت 

و درمان از جمله مهمترین آنهاست.

متین پور جلوگیرى از موروثى شدن فقر در خانوارهاى 
نیازمند را از چشــم اندازهاى مهم کمیته امداد توصیف 
کرد و گفت: برنامه هاى این نهاد با توجه به این چشــم 
انداز اساسى تدوین مى شــوند و حضور ایتام و فرزندان 
تحت حمایت این نهاد در ســال هاى گذشته در میان 
نخبگان، کارآفرینان و مســئوالن کنونى کشور، مؤید 
موفقیت کمیته امداد در پیگیرى این سیاســت کالن 
است. وى با تأکید بر اینکه مأموریت کمیته امداد استان 
اصفهان توانمندســازى مددجویان است، گفت: تحقق 
این  مهم در این نهاد از دو مســیر فرهنگى و اقتصادى 

دنبال مى شود.

استاندار اصفهان با تأکید براینکه زاینده رود، چشم انتظار  
یک نگاه ملى است، گفت: امروز صداى العطش اصفهان 
بلند است و از سویى دیگر فرونشســت هاى متعدد در 
مناطق مختلف اصفهان زنگ خطر را براى اســتان به 

صدا درآورده است.
عباس رضایى در نشست معاونان آبفاى وزیر نیرو اظهار 
کرد: حسن نیت وزارت نیرو براى حل مسائل آب کشور 
جاى تقدیر و تشکر دارد و بیان کننده این است که نگرش 
و تفکر این وزارتخانه علمى، جهادى و مثبت است. وى 
افزود: استان اصفهان برنامه سازگارى با کم آبى را تهیه و 
تدوین کرده و منتظر ابالغ وزارت نیرو براى اجراى دقیق 

و کارشناسى است. رضایى یادآورشد: استان اصفهان در 
تغییر الگوى کشت پیشگام بوده و اقدامات مهم و مؤثرى 
براى کشت هاى جایگزین از ســوى جهاد کشاورزى 
استان صورت گرفته است، به همیل دلیل بر اساس آمار، 
کمترین میزان کشت برنج را نسبت به استان هاى دیگر 

داشته ایم.
قاسم تقى زاده خامسى، معاون آبفاى وزیر نیرو هم گفت: 
بارندگى ها تنش آبى در کشور را حل نکرده و با توجه به 
اینکه وضعیت بارش ها را نمى تــوان دقیق پیش بینى 
کرد و افقى از سال آینده نداریم باید مصرف بهینه آب به 

صورت جدى پیگیرى شود. 

زاینده رود چشم انتظار
 یک نگاه ملى است

مأموریت کمیته امداد 
توانمندسازى مددجویان

رئیس اداره پلیس مبــارزه و عملیات ویژه فتا اســتان 
اصفهان در خصوص افزایش پیامک هاى جعلى حذف 

یارانه و افزایش سهمیه بنزین گفت: متأسفانه زمانى که 
مردم اینگونه پیامک ها را دریافت مى کنند به سر شماره 

این پیام ها که اکثر آنها از سرشــماره ها و اپراتورهاى 
عادى ارسال مى شود توجه نمى کنند.

ســرهنگ علــى شــکراللهى در گفتگو بــا «صاحب 
نیوز» اظهار کرد: تعداد زیــادى از افرادى که متحمل 
برداشــت غیرمجاز اینترنتى شــدند اعالم مى کنند از 
شماره هاى عادى اپراتورها ارسال شده است، درصورتى 
که هیچ سازمان دولتى از یک سیمکارت عادى پیامک 
ارســال نمى کند. وى افزود: پیامکــى در حال حاضر 
از طرف دولت مبنى بر قطع یارانه ارســال نمى شــود 
و این یک فریب براى به دام انداختن مردم است؛ مردم 
باید بیشــتر توجه کنند که اگر بعد از واریز یارانه در هر 
ماه، یارانه آنها واریز نشده اســت، آن موقع مى توانند 
به دفاتر خدمــات دولتى مراجعه و پیگیــرى دلیل آن 

باشند.
سرهنگ شــکراللهى بیان کرد: هیچ راه ارتباطى بین 
دولت و مردم در خصوص قطــع یارانه از طریق پیامک 
و سایت اینترنتى وجود ندارد؛ یک اکیپ ویژه پلیس فتا 
در حال فعالیت اســت که اگر قرار بر ارســال پیامک و 
آدرس اینترنتى از طرف دولت براى قطع یارانه باشــد

 مشــکالت کنونــى ماننــد پیامک هــاى جعلى رخ 
ندهد. وى با بیان اینکه ســر منشــأ تعداد متعددى از 
پرونده هاى غیرمجاز برداشت اینترنتى آن پیامک قطع 
یارانه هاســت، تصریح کرد: پیامک هــاى جعلى قطع 
یارانه ها در یکى دو هفته گذشته جهش خاصى و روزانه 
حدود تا 40 تا 50 درصد افزایش داشته است؛ این جهش 
بعد از تالش فتا اصفهان کاهش پیدا کرد اما مقدار  قابل 
توجهى از آمار را جهش داد و اما اکنون در حالت نرمال 

قرار دارد.

رئیس اداره پلیس مبارزه و عملیات ویژه فتا استان اصفهان خبر داد

افزایش پیامک هاى جعلى قطع یارانه ها معاون عمران شهرى شهردار اصفهان گفت: بر 
اساس برنامه پیش بینى شده محور میانى چهارباغ 
عباسى تا پایان ســال جارى به شرایط اینکه در 
مســائل میراث و مجوزها مشکلى خاصى وجود 

نداشته باشد، مورد بهره بردارى قرار مى گیرد.
ایرج مظفر در گفتگو با «ایمنــا» اظهار کرد: در 
منطقه 3 به دلیل موقعیت خاصى که دارد، اقدامات 
عمرانى خاصى انجام مى شــود که بیشــتر آنها 
در قالب پروژه هاى مرمتــى و گذرهاى تاریخى

 است. 
وى افــزود: مهمترین پروژه اى که در راســتاى 
بازسازى فضاى شــهرى، پروژه محور چهارباغ 
عباسى است که حدود 7/5 میلیارد تومان اعتبار 

براى آن در نظر گرفته شده است.
معاون عمران شهرى شــهردار اصفهان با بیان 
اینکه در پــروژه محور چهارباغ عباســى پس از 
اجراى پیــاده راه، عملیات عمرانــى محورمیانى 
آن آغاز شــده اســت، ادامه داد: بر اساس برنامه 
پیش بینى شــده تا پایان ســال جارى به شرایط 
اینکه در مسائل میراث و مجوزها مشکلى خاصى 
وجود نداشته باشــد، محور میانى چهارباغ مورد 

بهره بردارى قرار مى گیرد. 
وى اظهار کرد: برنامه ریزى هایى براى بدنه محور 
چهارباغ عباسى انجام شــده که پس از تکمیل 
محور چهارباغ اجرا خواهد شد.  مظفر با بیان اینکه 
کف ســازى بازار تا بازار از دیگر پروژه هاى مهم 
منطقه 3 است که با همکارى سازمان نوسازى و 
بهسازى انجام مى شود، گفت: این پروژه على رغم 

سختى هاى خاص در دست اقدام است.

فرماندار اصفهان با تأکید بر اینکه بسیارى از پیمانکاران 
مطالبات زیادى دارند گفت: با این شیوه کار پیمانکاران 
عالقمند به ادامه کار نیستند و زیربار هزینه ها نمى روند 
به همین دلیــل فعالیت در ســازمان هاى خدماتى کار 

سختى است.
حسین سیستانى در نشستى با شهرداران شرق اصفهان، 
اعضاى شــوراهاى اســالمى شــهرها و بخشداران

 بخش هاى شش گانه شهرستان اصفهان  با بیان اینکه 
وضعیت اعتبارات استانى چندان مناسب نیست، تصریح 
کرد: با وجود بودجه انقباضى ســال آینده هم وضعیت 

چندان بهترى در بودجه ها نخواهیم داشت اما باید تالش 
کرد با مشارکت دستگاه ها بتوانیم پروژه ها را به سرانجام 

برسانیم.
سیستانى با اشاره به اینکه همکارى اداره راه و شهرسازى 
با مدیریت جدید و راهدارى از سطح مشکالت محورها 
مى کاهد، اظهار کــرد: در ادامه کار همت شــهرداران، 
بخشداران و اعضاى شــوراهاى شــهر و روستا منشأ  
اثرات خیر خواهد بود و باید با کمبود اعتبارات مشارکت 
دستگاهى را افزایش داد تا بتوان با کار مشترك در همه 

عرصه ها حاضر بود.

رئیس دانشکده تغذیه دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: درست است که گوشت و مرغ و تخم مرغ پروتئین 
دارند، ولى اگــر خانواده ها نمى توانند به دلیل شــرایط 
اقتصادى گوشــت مصرف کنند، مى توانند تخم مرغ و 

لبنیات را جایگزین این مواد غذایى کنند.
محمدحســن انتظارى در جمع خبرنگاران، اظهارکرد: 
خداوند قدرت زیادى در انتخاب و جایگزین کردن مواد 
غذایى در اختیار ما قرار داده، درعین حال که ما محدودیت 
شرعى، اخالقى و علمى داریم، اما مى توانیم مواد غذایى 

را با مواد سالم و مغذى جایگزین کنیم.
وى با بیان اینکه خیلى از مواد غذایى که به عنوان مواد 
غیرپروتئینه شناخته مى شوند، پروتئینه هستند، تصریح 
کرد: از جمله این مواد غذایى نان و برنج اســت، درست 
است که گوشت و مرغ و تخم مرغ پروتئین دارد، ولى اگر 
خانواده ها نمى توانند به دلیل شرایط اقتصادى گوشت 
مصرف کنند، مى توانند تخم مرغ و لبنیات را جایگزین 
کنند. تخم مرغ تمام اسیدهاى امینه، امالح و ویتامین ها 
را دارد و حتى از گوشت قرمز بهتر است. نگران کلسترول 

تخم مرغ هم نباید بود چون جزء در موارد استثنایى براى 
همه مفید است.

این متخصص تغذیه با بیان اینکه ارزش میوه ها به مراتب 
از آبمیوه بیشتر است، افزود: میوه به صورت مالیم وارد 
سیستم گوارش شده و جذب مى شود. سبزیجات هم به 
صورت مطلق مى توان مصرف کرد به خصوص مواردى 

که نسبتا ارزان هستند.
وى با بیان اینکه میوه گران به هیچ عنوان مزیتى بر سایر 
میوه ها ندارد، تصریح کرد: میوه هاى با قیمت متوســط 
و ارزان در دسترس است، در عین حال که نباید خیلى به 

میوه هاى درشت و گران اعتماد کنید.
وى خاطرنشان کرد: ما ایرانى ها مواد نشاسته اى زیادى 
مى خوریم که منجر به چاقى مى شود، درحالى که گاهى 
مى شود ارزش غذایى را تا 20 برابر افزایش داد، مثال اگر 
برنج با تخم مرغ یا عدس خورده شود، ارزش باالترى پیدا 
مى کند، بنابراین مى توانیــم از جایگزین هاى متنوعى 
اســتفاده کنیم که لزوما گران نیســت و ارزش غذایى 

باالیى دارد.

روتور توربیــن واحد اول 320  مگاواتــى بخارى نیروگاه 
اصفهان، توسط کارکنان متخصص شرکت مدیریت تولید 

برق اصفهان، نصب شد. 
به گفته امیر نریمانى، مدیرعامل شــرکت مدیریت تولید 
 HIP برق اصفهــان، با توجه بــه اینکه روتــور توربین
واحد اول 320مگاواتى بخارى نیــروگاه اصفهان جدید 
بود و ممکن بــود بعد از نصب باعث درگیرى ســیل ها و 

پره هاى ثابت و متحرك شــود، اقدام به کشــیدن سیم
 پیانو شد. 

  مدیرعامل شــرکت مدیریت تولید برق اصفهان در ادامه 
گفت، مراحل کارى شامل نصب پوسته داخلى نیمه زیرین 
و کریرهاى نیمه زیرین ، کشــیدن سیم پیانو و تنظیم آن 
و انجام انــدازه گیرى هاى مربوطه، نصــب نیمه باالیى 
کریرهاى توربیــن و محکم کردن پیچ هــاى آن، انجام

 اندازه گیرى هاى مربوط پس از تنظیم مجدد سیم پیانو، 
نصب پوسته داخلى نیمه باالیى و محکم کردن پیچ هاى 
آن، نصب پوســته خارجى نیمه باالیــى و محکم کردن 
پیچ هاى آن، نصب یاتاقان ها و نصب روتور و اندازه گیرى 
وضعیت روتور  و نهایتاً  انجام محاسبات مورد نیاز و تغییرات 
در جهت اصالح افقى و عمودى پوسته ها و کریرها توسط 

متخصصان این شرکت انجام شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت:  مجبور 
شده ایم از معلمى با 80 سال سن که با عصا راه مى رود در 

ناحیه 4 آموزش و پرورش اصفهان استفاده کنیم.
محمد اعتدادى در جلســه شــوراى آموزش و پرورش 
شهرســتان لنجان اظهار کرد: درباره نظــام زیربنایى 

آموزش و پرورش در این کشــور کوچک انگارى شده 
است، اگر برنامه ها و اقدامات از آموزش و پرورش شروع 

نشود نتیجه چیزى بهتر از شرایط فعلى نخواهد بود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: روش جذب نیرو در آموزش و پرورش مطلوب بنده 

نیست اما به من امر مى کنند این نیرو را باید جذب کنى و 
در نتیجه کیفیت آموزش کاهش پیدا مى کند.

وى تصریح کرد: در همین شهرستان لنجان جوانانى با 
تحصیالت عالى زندگى مى کنند که ساختار اجازه جذب 
آنان را نمى دهد و مجبور مى شویم از معلمى با 80 سال 
سن که با عصا راه مى رود در ناحیه 4 آموزش و پرورش 

اصفهان استفاده کنیم.
اعتدادى متذکر شــد: آموزش و پرورش استان اصفهان 
پیش از آغاز سال تحصیلى 16 هزار نفر کسر نیرو داشت 
و بســیارى تصور نمى کردند با 7 هزار بازنشســته و به 
کارگیرى نیروهاى موجود بیشتر از ساعت موظف بتوانیم 

معلم تمامى کالس ها را تأمین کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: بهترین ر وش تأمین نیرو در این شــرایط، نیروى 
جوان خرید خدمات است که بعد از طى دوره هاى الزم 
وارد کالس مى شود، البته وضعیت پرداخت حقوق آنان 
مناسب نیست و حقوق یک میلیون و 200 هزار تومانى 
آنان را 7 ماه بعد مى دهیم چرا که تأمین اعتبار آموزش و 

پرورش ملى است.

فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) اصفهان گفت: در زمان 
جنگ در استان اصفهان از هر 144 نفر یک نفر شهید شده 

و در خمینى شهر از هر 93 نفر یک نفر شهید شده است.
سردار مجتبى فدا در اولین اجتماع بزرگ 15 هزار نفرى 
رزمندگان شهرستان خمینى شهر اظهار داشت: در زمان 
جنگ در استان اصفهان از هر 144 نفر یک نفر شهید شده 
و در خمینى شهر از هر 93 نفر یک نفر شهید شده است و 
برگزارى کنگره شهدا موجب همدلى مردم شد و به این 
واســطه فعالیت هاى فرهنگى و جهادى نیز برگزار شده 
اســت.  وى اضافه کرد:  به نیت از هر شهید سرپرستى 
یکى از کودکان بى سرپرست به افراد مختلف داده شده 
است؛ محبت مردم به اهل بیت(ع) مردم خمینى شهر را 

به حسینیه ایران تبدیل کرده است.

بهره بردارى از محور میانى 
چهارباغ تا پایان سال

جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان از دستگیرى 
دو سوداگر مرگ که در حال انتقال محموله مواد مخدر 
تریاك به وزن 290 کیلوگــرم بودند در عملیات ضربتى 
مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهى خبر 

داد.
سرهنگ حسین حسین زاده اظهار داشت: مأموران پلیس 

مبارزه با مواد مخدر فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با 
اشرافیت اطالعاتى خود مطلع شدند دو نفر از قاچاقچیان 
مواد مخدر قصد انتقال یک محموله تریاك از مرزهاى 
شرقى کشور به ســمت اصفهان را دارند که بالفاصله 

رسیدگى به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وى افــزود: در این راســتا مأموران با رصــد و کنترل 
خودروهاى عبورى در منطقه شرق استان موفق شدند دو 
دستگاه خودروى پژو 405 حامل مواد افیونى را شناسایى 
و در یک اقدام هوشمندانه آنها را متوقف کردند. در این 
عملیات طى بازرسى به عمل آمده از  این خودروها 290 
کیلوگرم تریاك کشف و دو قاچاقچى حرفه اى و سابقه دار 
که این مقدار مواد را از مرزهاى شــرقى کشور بارگیرى 
کرده بودند دستگیر و همراه با پرونده به مراجع قضائى 

تحویل داده شدند.

نصب روتور توربین نیروگاه اصفهان توسط متخصصان داخلى

کمبود نیرو، معلم 80 ساله را به کالس درس مى فرستد

در استان اصفهان از هر 144 نفر 
یک نفر شهید شده است

مطالبات پیمانکاران در اصفهان زیاد استزمین گیر شدن سوداگران مرگ با 290 کیلو  تریاك 

بجاى گوشت و مرغ، تخم مرغ بخورید 
توصیه رئیس دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با توجه به شرایط اقتصادى موجود:
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«کوین فایگى»، رئیس استودیوى «مارول» به 
تازگى اطالعات جدیدى از فیلم «دکتر اســترنج؛ 
در قلمرو بى  پایان دیوانگى» را به اشتراك گذاشته 

است.
در نمایشگاه «کامیک کان ســن دیگو 2019 » 
که تابستان امسال برگزار شد، استودیوى «مارول» 
ساخت دنباله  فیلم «دکتر استرنج» را رسماً تأیید و اعالم 
کرد که این فیلم قرار اســت «دکتر اســترنج؛ در قلمرو 
بى پایان دیوانگى» نام داشته باشد. حاال اطالعات جدیدى از 
این فیلم منتشر شده است. همانطور که پیش از این اعالم شده 
بود، فیلم «دکتر استرنج2» قرار اســت اولین فیلم ترسناك دنیاى 

سینمایى «مارول» باشد.
کوین فایگى، رئیس استودیوى «مارول» در ستایش از فیلم، آن را بزرگ ترین 
فیلم از نظر وسعت، قلمروها و تعداد دنیاهاى در فیلم، معرفى کرد. فایگى در ادامه 

شفاف سازى کرد که فیلم «دکتر استرنج؛در قلمرو بى پایان دیوانگى» قرار نیست 
یک فیلم کامًال ترسناك باشد، اما همانطور که پیش از این اعالم شده بود، حاوى 

تصاویر ترسناك در طول فیلم خواهیم بود.
فایگى توضیح داد: زمانى که من در دهه 80 یک بچه بودم، «اســپیلبرگ» کار 
شگفت انگیزى را انجام داد. منظورم صحنه هاى وحشتناك فیلم «ایندیانا جونز» 
بود که زمانى که صورت شخصیت ها در حال ذوب شــدن بود، من باید جلوى 
چشمان خودم را مى گرفتم یا فیلم هاى دیگرى که باعث شدند رتبه بندى سنى 
PG-13 ایجاد شود. ترساندن از این راه جالب و سرگرم کننده است، نه از یک 
راه وحشتناك و شــکنجه آور. از آنجایى که کار «اسکات دریکسون» در ساخت 
چنین فیلم هایى بسیار خوب است، این فیلم به یک فیلم با صحنه هاى ترسناك 
تبدیل شده، اما صحنه هاى ترسناك فیلم در خدمت یک احساس هیجان انگیز 

در فیلم هستند.
اسکات دریکسون، کارگردان و نویسنده دنباله فیلم «دکتر استرنج» بیشتر براى 
کارگردانى آثار ترسناك شناخته مى شــود. او پیش از این گفته بود که آنها قرار 

است وارد قلمروهاى ترس و وحشــت در فیلم «دکتر استرنج؛در قلمرو بى پایان 
دیوانگى» شــوند. فایگى در ادامه به حضور شخصیت هاى جدید در دنباله فیلم 

«دکتر استرنج» اشاره کرد که مى تواند طرفداران را غافلگیر کند.
فایگى گفت: در قسمت بعدى «دکتر استرنج» شاهد حضور چند شخصیت جدید 
خواهیم بود که انتظار حضور آنها را در فیلم ندارید یا حتى نمى توانید حدس بزنید 
که چه کسانى هستند. اما ما یک روش جالب پیدا کردیم تا این موضوع جواب دهد؛ 
ما مى خواهیم نوع خاصى از فیلم را در اینجا بسازیم و شخصیتى وجود داشت که ما 
همیشه مى خواستیم از آن در دنیاى سینمایى «مارول» استفاده کنیم و همیشه به 

دنبال پروژه اى بودیم که براى ورود این شخصیت مناسب باشد.
فیلم «دکتر اســترنج؛در قلمرو بى پایان دیوانگى» براى اکــران در تاریخ 7 ِمى 
2021 (17 اردیبهشت 1400) برنامه ریزى شده است. همچنین تاکنون حضور 
«بندیکت کامبربچ» در نقش «دکتر استرنج»، «الیزابت اولسن» در نقش «واندا 
ماکسیمف (اسکارلت ویچ)» و «بندیکت وانگ» در نقش «وانگ» در این فیلم 

تأیید و اعالم شده است./1012

«کوی
تازگى
در قلم
است.
در نمای
که تابستا
ساخت دنباله
کرد که اینف
بى پایان دیوانگى
این فیلم منتشر شد
بود، فیلم «دکتر استرنج

سینمایى «مارول» باشد.
رئیس استودیوى «م کوین فایگى،
فیلم از نظر وسعت، قلمروها و تعدادد

اطالعات جدید درباره ساخته شدن قسمت دوم یک فیلم پرفروش ابرقهرمانى 

ورود به «قلمرو بى  پایان دیوانگى» 
با «دکتر استرنج»

الهام طهورى، بازیگر نقش «وارش» درباره این نقش و 
نظر مردم درباره این سریال توضیحاتى ادائه داد.

بازیگر نقش جوانى و میانسالى «وارش» با اینکه تا به حال 
در سریال هاى «بى قید  و شرط»، «پدر»، «پرستاران» و 
«نفس گرم» بازى کرده است، اما براى اولین بار نقشى 
محورى را در این سریال ایفاگر شده است. او که اصالتًا 
اصفهانى است و هنوز مادر هم نشــده، براى ایفاى این 
نقش با چالش هایى مواجه بوده اســت، اما با همه این 
احوال هنوز نقش «وارش» را دوست دارد و آرزو دارد تا 

این سریال ادامه داشته باشد. 
او درباره مشابهت هاى این سریال با مجموعه «پس از 
باران» و «ستایش» مى گوید: فضا، لوکیشن و لباس ها 
تقریبًا شبیه به پس از باران است، فضاى ارباب و رعیتى، 
حضور فردى مظلوم و فردى ظالم همه مشترك هاى بین 
این دو ســریال بود. اما به نظر من تفاوت هاى بسیارى 
بین این دو سریال وجود دارد و نمى توانم بگویم از لحاظ 
فیلمنامه و کاراکترها به هم شباهت دارند چراکه در این 
دو مورد کامًال با یکدیگر متفاوت هستند، اما خب در یک 
فضا کار شده بود و هر دو به تاریخ گذشته برمى گشت و 

یک کار تاریخى به شمار مى آمد.
این بازیگر سینما و تلویزیون  افزود: مسلمًا هر چقدر هم 

فیلمنامه نویس فیلمنامه اى را بنویســد در بعضى جاها 
مى گویند شبیه به فالن کار شده است. جالب است بدانید 
خیلى ها در این مدت به من مى گویند اینکه «وارش» دو 
بچه را بدون پدر و به تنهایى بزرگ مى کند، او را شبیه به 
«ستایش» کرده است و این به این معنى است که همه 
داستان هایى که نوشته مى شــوند ممکن است در یک 
جاهایى شبیه به هم شوند. این نقد اصًال منفى نیست و 
اتفاقى است که شاید در زندگى هر فردى رخ دهد و خیلى 

عجیب نیست.
طهورى درباره هماهنگى با نسرین بابایى در بخش سوم 
سریال که به زمان حال مرتبط است و او نقش «وارش» 
را در ســنین پیرى ایفا مى کندگفت: خانم بابایى اصالتًا 
شمالى هستند. زمانى که هنوز بازى من تمام نشده بود و 
بازى او هم شروع نشده بود تعدادى از سکانس هاى من 
را دیده بودند و بعد از آن با هم صحبت کردیم و من درباره 
حس هایى که حین بازى در نقش «وارش» داشتم برایش 
گفتم و میزان لهجه اى که براى این نقش به کار بردم را 
توضیح دادم و سعى کردم هر آنچه خودم حس کرده بودم 
را به وى انتقال دهم. خانم بابایى بازیگر حرفه اى شمالى 
است که کار خود را به خوبى بلد است. بعد از این سریال 

هم با همدیگر دوست شدیم.

 بازیگر نقش «وارش»: 
به من مى گویند شبیه «ستایش» شدى!

بنابر تازه ترین گزارش ها، برنامه در دســت پخش 
شــبکه نمایش خانگى اعالم شــده و قرار اســت 
در دى ماه 98 شــاهد این فیلم هــاى پر مخاطب 
باشیم: «سامورایى در برلین»، «زهرمار»، «قسم»، 

«غالمرضا تختى» و «رقص پا». 
«ســامورایى در برلیــن» قطعــًا در رده بهترین و 
جذاب ترین فیلم دى ماه جــاى مى گیرد. این فیلم 
به تهیه کنندگى ابوالفضل صفارى، نویســندگى و 
کارگردانى مهدى نادرى در تابســتان ســال 97 در 
آلمان و شهر برلین جلوى دوربین رفت و سپس در 18 
اردیبهشت 98 به سینماها آمد و در نهایت با فروشى 
بالغ بر هفت میلیارد تومان به کار خود پایان داد و هم 
اکنون به پخش در شبکه نمایش خانگى رسیده است. 
در این کمدى ایرانى- آلمانى، حمید فرخ  نژاد (در نقش 
«جمشید ســامورایى»)، امیرمهدى ژوله، میرطاهر 
مظلومى، هومن حاجى عبداللهى، سامان صفارى، نادر 
مشایخى، محسن حسینى، احمد سمنار به همراه «رنه 
اشتولز» (بازیگر زن آلمانى)، آزاده اسماعیل خانى و با 
حضور گوهر خیراندیش و میترا حجار بازى مى کنند.

در خالصه داستان «سامورایى در برلین» آمده است 
که: «ســه آدم بدبخت و مفلوك (حمیــد فرخ نژاد، 
میرطاهر مظلومى و امیر مهدى ژوله) که کارشان زنده 
کردن چک و مسائلى از این دست است، براى یک 

مورد کارى درباره سند زمین به برلین مى روند و...» 
«زهرمار» نیز فیلم دیگرى است که در دى ماه پخش 
مى شود. این فیلم با موضوعى جنجالى که به زندگى 
خصوصى و شــخصى یک مداح مى پردازد تا مرز 
توقیف نیز پیش رفت. «زهرمار» را جواد رضویان با 
کمک جواد نوروزبیگى (تهیه کننده) و به قلم پیمان 

عباسى ساخته است. 
در خالصه داستان فیلم «زهرمار» با سیامک انصارى، 
شبنم مقدمى، شقایق فراهانى، سیامک صفرى، نسیم 
ادبى، على استادى، رضا رویگرى، حسین محب اهرى 
و سیامک ادیب مى خوانیم که: «رضا مردى که امروز 
به عنوان یک فرد ارزشى شناخته مى شود گذشته اى 

دارد که او را رها نمى کند و همین گذشته براى او ایجاد 
دردسر مى کند.»

فیلم «زهرمار» که از تاریخ 29 خرداد 98 به روى پرده 
سینما رفته بود موفق شد که به آمار قابل قبول 6/2 

میلیارد تومانى برسد.
فیلم «قسم» به نویســندگى و کارگردانى محسن 
تنابنــده و تهیه کنندگــى الهام غفــورى از دیگر 
فیلم هاى مهم این روزهاســت کــه عالقه مندان 
بسیارى در انتظار پخش آن بودند. این فیلم که از 9 
مرداد 98 اکران شده بود به 2/6 میلیارد تومانى رسید 
که با توجه به درونمایه جدى و غیرطنزى که داشت، 
آمار خوبى بود. مهناز افشار، ســعید آقاخانى، حسن 
پورشیرازى، حسین ملکى، مجتبى طباطبایى و گیتى 

معینى لیست بازیگرانش را تشکیل داده اند.
«غالمرضا تختى» ساخته بهرام توکلى فیلم تماشایى 
دیگرى اســت که قطعًا مخاطبین خاص خودش را 
دارد. این فیلم در رثاى این کشــتى گیر پرافتخار و 
بااخالق کشورمان اســت که در ژانر بیوگرافى و به 
تهیه کنندگى سعید ملکان و نویسندگى اصغر نعیمى 

ساخته شده است.
آتیال پسیانى، حمیدرضاآذرنگ، پریوش نظریه، ستاره 
پسیانى، بانیپال شــومون، مجتبى پیرزاده، علیرضا 
گودرزى، معصومه قاســمى پور، در حالى بازیگران 
«غالمرضا تختى» را تشکیل داده اند که توانستند 
این فیلم را به آمار فروش دو میلیاردى برسانند که باز 
هم رقم قابل توجهى بود براى یک فیلم مستندگونه.

و سرانجام فیلم آخرى که براى پخش در نظر گرفته 
شده است «رقص پا» است. یک فیلم ماجراجویانه به 
نویســندگى و کارگردانى مزدك میرعابدینى است: 
«محمد على وندى، بازیگر، فیلمســاز و معلم تئاتر، 
نا امید از مهاجرت به زادگاهش تهران بازگشــته تا 
به همراه همســرش میترا صدرى، نقاش، زندگى 
تازه اى را شــروع کنند، اما جستجو براى پیدا کردن 
خانه اى مناســب و کنجــى آرام غیرممکن به نظر 

مى رسد. کودکى در راه است...»

 فیلم هاى «تختى»، «سامورایى در برلین»، «زهرمار» و «قسم» به شبکه نمایش خانگى مى آیند

معصومه کریمى را هنوز بسیارى از ما با سریال «زیر آسمان شهر» و در 
نقش همسر مهران غفوریان مى شناسیم، سریالى که در حدود 18 سال 
پیش ساخته شــد و یکى از ماندگارترین سریال هاى تلویزیون است.  
این بازیگر متولد ســال 1353 در تهران است وکار بازیگرى را از سال 
1369 و زمانى که 16 ســاله بود، از تئاتر آغاز کرد. کریمى با مجموعه 
«پرواز 57» به کارگردانى مهران مدیرى به عرصه تلویزیون پا گذاشت 
اما شهرت وى را باید مدیون سریال «زیر آسمان شهر» دانست. کریمى 
در سریال «زیر آسمان شــهر» به کارگردانى مهران غفوریان جلوى 
دوربین رفت و در نقش «سارا» حضور یافت. هم اکنون این سریال از 
«آى فیلم 2 » در حال پخش است، به همین بهانه خبرگزارى «فارس» 

با معصومه کریمى گفتگویى را ترتیب داده که بخشى از اظهارات او را 
در این مصاحبه مى خوانید.

  «سارا» یک نقش بسیار ساده و روان بود و پیچیدگى خاصى نداشت. 
در این سریال بر اساس چیزى که نوشته شده بود، نقش را بازى کردم 
و تأثیر خوبى هم روى مخاطب داشت و بازخورد خیلى خوبى از طرف 
مردم گرفتم. از آنجا که این نقش بازخورد خوبى برایم داشت، در ذهنم 
به یادگار مانده است. آن زمان ســریال «زیر آسمان شهر» بین مردم 

خیلى گرفته بود و آن را دنبال مى کردند.
  به نظرم مهمترین و جذاب ترین موضوع در ارتباط با «زیر آســمان 
شهر» این بود که متن هاى خوبى به دست ما مى رسید، یعنى هر کدام 

از قسمت هاى این ســریال داراى یک فراز و فرود مناسب بود. در هر 
قسمت از ســریال گره هایى وجود دارد که باز مى شود و بسیار روان و 
ساده به آنها پرداخته مى شود. ترکیب خوب بازیگرانى که در آن زمان 
کنار یکدیگر قرار گرفته بودند در جذابیت این سریال بسیار تأثیرگذار 
بود. فکر مى کنم بخاطر تک تک این موارد بود که در نهایت ســریال 

موفقى را شاهد بودیم. 
   هنوز هم خیلى از افراد مرا با نقش «ســارا» در «زیر آسمان شهر» 
مى شناســند. البته من قبل از این ســریال هم در کارهایى همچون 
«در پناه تو» و «ســاعت خوش» کار کرده بودم که خیلى خوب بود، 
اما مجموعه 90 قسمتى که هر شــب پخش مى شود، بیشتر در ذهن 

مخاطب مى ماند. این ســریال در آن زمان خیلى موفق بود و همین 
باعث شــد که یکى از ماندگارترین کارهاى مــن در عرصه بازیگرى

 باشد.
  «زیر آسمان شهر» حداقل در سرى اول که من در آن حضور داشتم، 
نمره خوبى به لحاظ پشــت صحنه مى گیرد، به ویژه تا اواسط کار که 
فشار زیاد نبود. اواخر پروژه اما کمى فشار روى ما زیاد بود و گاهى تا 18 

ساعت کار مى کردیم.
  طى دو سه سال گذشته کًال کار تئاتر کرده ام و روى صحنه بوده ام. 
از این بابت بسیار هم خوشحالم که توانستم در سى و ششمین جشنواره 

تئاتر فجر جایزه بهترین بازیگر را دریافت کنم./1010

 معصومه کریمى توضیح مى دهد

راز محبوبیت «زیر آسمان شهر» پس از 18 سال

منتقدان «لس آنجلس تایمز» لیست منتخب خود از ده فیلم برتر جهان در دهه 
گذشته (از 2010 تا 2019) را منتشر کردند و «جدایى نادر از سیمین» یکى از 
ده فیلم انتخابى این لیست است. آنها درباره این فیلم نوشتند: «فیلمى که اصغر 
فرهادى در سال 2011 ساخت، داستانى اســت درگیرکننده درباره خانواده و 
اجتماعى که به مرور از هم جدا مى شوند و گره اى که به شکلى ویرانگر، در بطن 
یک درام داستانى و کارآگاهى، گشوده مى شود؛ به پیچیدگى و تعلیق فیلم هاى 
هیچکاك، به همدلى برانگیزى و چند الیه بودن فیلم هاى ژان رنوار (کارگردان 
فرانسوى)، همراه با هوش و زیرکى موشکافانه اى که مختص فرهادى است و 

در همه فیلم هایش دیده مى شود.»
این روزها نام فیلم «جدایى نادر از سیمین» دراغلب لیست هاى مختلف برترین 
فیلم هاى دهه به چشم مى خورد. این فیلم در لیست  فیلم هاى منتخب مجله 
«رولینگ استون» ،«ایندى وایر» ،«پلى لیست»، «بى بى سى»، «اینسایدر» و 

«راجر ایبرت» دیده مى شود. 
همچنین فیلم «گذشــته» اصغر فرهادى در میان 40 فیلم منتخب دهه اخیر 
«مایک السال»، منتقد آمریکایى نشــریه «سان فرانسیسکو کرونیکل» قرار 

گرفته است./1013

 «جدایى نادر از سیمین» در لیست 
منتخب بسیارى از منتقدان جهان
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باشــگاه پارس جم فســخ قرارداد یک طرفه ترکمان را غیر قانونى 
مى داند.

مهدى ترکمان، مدافع چپ نیم فصــل اول پارس جنوبى جم بعد از 
فسخ یک طرفه با این تیم راهى ســپاهان اصفهان شد و قراردادى 
یکســال و نیمه را با این تیم امضا کرد. با وجود این مسئوالن پارس 

جنوبى این انتقال را غیرقانونى مى دانند.
مراد مرادى، مدیرعامل موقت پارس جنوبى در این باره عنوان کرد: 
کار ترکمان غیرقانونى است و به همین دلیل به سازمان لیگ اعتراض 

کردیم و تا آخرین لحظه این موضوع را پیگیرى مى کنیم.
وى ادامه داد: من از رفتار باشگاه ســپاهان تعجب مى کنم، چون به 
صورت تلفنى، هم با مســعود تابش و هم با امیرقلعه نویى صحبت 
کردم. تابش به من گفت هر بازیکنى را بخواهیم بگیریم به شــما 
مکتوب اعالم مى کنیم و قلعه نویى هم به من گفت که ترکمان به ما 
گفته که بازیکن آزاد است. در این خصوص پیگیرى هاى الزم را انجام 
مى دهیم. این در حالى است که مدیربرنامه هاى ترکمان بندى که در 
قرارداد این بازیکن وجود دارد و باعث شده او قراردادش را یک طرفه 
فسخ کند، منتشر کرده اســت. طى این بند اگر ترکمان تا نیم فصل 
رقابت هاى لیگ برتر 50 درصد از مبلغ قراردادش را نگیرد، مى تواند 
جدا شود که چون ترکمان 30 درصد دریافت کرده با حضور در سازمان 

لیگ رسماً فسخ قرارداد کرده است.
در این خصوص مدیران پارس جنوبــى مدعى اند که او باید تا بعد از 
دیدار معوقه با پیکان صبر مى کرد و بعد اگــر 20 درصد باقیمانده را 

نمى گرفت قراردادش را به پایان مى رساند. 
مدافع پارس جنوبى جم تخلف کرده است

اینها همه در حالى است که به گزارش بانک ورزش، مهدى ترکمان 
در حالى پیش از بازى با پیکان اقدام به فسخ قرارداد کرده است که 
آخرین بازى نیم فصل اول براى پارس جنوبى بازى با پیکان ( 3 دى 

ماه ) بوده است.
پس از این موضوع، باشگاه پارس جنوبى جم به این بازیکن اخطار 
داد چون نیم فصل براى پارس تمام نشده و بازى با پیکان مانده، اگر 
به اردوى تیم برنگردد به کمیتــه انضباطى و کمیته تعیین وضعیت 

فدراسیون شکایت خواهد کرد.

ترکمان به حرف هاى مسئوالن باشگاه پارس جنوبى جم اعتنایى 
نکرد و با عقد قراردادى یکسال و نیمه به عضویت سپاهان در آمد. 

ضمن اینکه با پیگیرى هاى صورت گرفته از سوى وبسایت هواداران 
پارس جنوبى جم در خصوص قرارداد مهدى ترکمان مشخص شد که 
در هنگام عقد قرارداد با پارس جم هیچ گونه بندى با موضوع دریافت 
50 درصد قرارداد تا نیم فصل ثبت نشــده و طى روزهاى بعد توسط 
شخص خاصى و با خودکار در برگه قرارداد قید شده است. در این اقدام 
هیچیک از مدیران باشگاه دخالتى نداشته اند و اصًال دست خط آنها 

نیست که این موضوع پیگرد قانونى خواهد داشت.
حال اگر مبناى نیم فصل را تا پایان هفتــه پانزدهم و بازى با نفت 
مسجد ســلیمان لحاظ کنیم چرا ترکمان در هفته شانزدهم مقابل 
پرســپولیس که بازى اول نیم فصل دوم محسوب مى شده حضور 

داشته است؟
مورد دوم اینکه زمانى که برنامه کامل لیگ از ســوى سازمان لیگ 
اعالم شد، پایان نیم فصل تا هفته هفدهم یعنى بازى پارس و ذوب 
آهن ( 6دى ماه) بود که بخاطر تیم ملــى امید تمامى بازى هاى آن 
هفته لغو و به جاى آن با دو سه روز زودتر بازى هاى معوقه هفته هاى 

یازدهم و دوازدهم انجام شد.
آخرین بازى نیم فصل اول براى پارس جنوبى بازى با پیکان ( 3 دى 
ماه ) بوده است پس اقدام مهدى ترکمان براى فسخ قرارداد یک طرفه 

غیرقانونى و دستکارى در قرارداد نیز تخلفى دیگر است.
 گفتن این مسئله الزم است که باشــگاه پارس جنوبى جم تا قبل از 
عقد قرارداد ترکمان با سپاهان به دنبال حل و فصل قضیه به صورت 
دوستانه بود. حال با توجه به شرایط پیش آمده و شکایت از این بازیکن 
و باشگاه سپاهان و همچنین دستکارى در قرارداد، اتفاق رخ داده وارد 

فاز جدیدى خواهد شد.
کارت بازى ترکمان را صادر نمى کنیم

رئیس کمیته نقل و انتقاالت سازمان لیگ نیز درباره شکایت باشگاه 
پارس جنوبى از ترکمان گفت: درباره بحث فسخ قرارداد یک طرفه 
مهدى ترکمان با باشگاه پارس جنوبى باید بگویم طبق قانون به دلیل 
اینکه بازیکن بدون توافق با باشگاهش اقدام به فسخ مى کند و از آن 
باشگاه جدا مى شود، یعنى ریسکى را پذیرفته است و اگر شاکى داشته 

باشد، این شــکایت در ارکان قضایى فدراسیون فوتبال 
بررسى مى شود.

فریبرز محمودزاده افزود: با وجود اینکه باشگاه پارس 
جنوبى درباره اقدام مهدى ترکمان در دو مرحله با 
سازمان لیگ مکاتبه کرده است، این بازیکن با 
پذیرفتن ریسک، قراردادش را به صورت یک 
طرفه با پارس جنوبى فسخ کرد. وى ادامه داد: 
وقتى فسخ یک طرفه در سازمان لیگ ثبت 
مى شود به معنى تأیید این اقدام نیست بلکه 
تأییدیه آن بایــد در کمیته تعیین وضعیت 
فدراسیون فوتبال به عنوان یکى از ارکان 

قضایى فدراسیون بررسى شود. 
محمودزاده تصریح کرد: باشگاه پارس 
جنوبى از ترکمان به دلیل فسخ قرارداد 
شکایت کرده و با توجه به اینکه فسخ 
قرارداد شــاکى دارد، این پرونده طبق 
قوانین نقــل و انتقاالتى فدراســیون 
فوتبال و فیفا قابلیت رسیدگى دارد. در 
حال حاضر ما نگاه نمى کنیم که ترکمان 
به کدام تیم رفته است و به اخبارى که در 
رسانه ها براى ثبت قرارداد این بازیکن با 
سپاهان دیده مى شود هم کارى نداریم. 
طبق قانون تــا زمانى که باشــگاهى به 

صورت رســمى قرارداد را به ما ارائه نکند، 
نمى توانیم درباره آن اظهار نظر کنیم.

محمودزاده گفت: البته با توجه به اینکه فسخ 
یک طرفه قــرارداد ترکمان شــاکى دارد، هر 

باشگاهى براساس این فســخ با بازیکن مذکور 
قرارداد ببندد براى ترکمان کارتى صادر نمى کنیم و 

قراردادش هم در سازمان لیگ ثبت نمى شود. به همین 
دلیل پرونده براى رسیدگى بیشتر در اختیار کمیته تعیین 

وضعیت فدراسیون فوتبال قرار مى گیرد.

مدافع سپاهان محروم مى شود؟

پیشکسوت صاحبنام تیم فوتبال ذوب آهن به دلیل بیمارى درگذشت. 
اصغر فروتن که منشأ خدمات بســیارى در ورزش این مجموعه بود 
پس از تحمل مدتها بیمارى، چهارشنبه شــب هفته پیش دارفانى را 

وداع گفت.
باشــگاه فرهنگى ورزشــى ذوب آهن اصفهان در پیامى درگذشت 
سرپرست سابق تیم فوتبال ذوب آهن را به خانواده وى، جامعه ورزشى 

اصفهان و به ویژه هواداران ذوب آهن تسلیت گفت.
مرحوم اصغر فروتن از نخستین سال هاى تشکیل باشگاه ذوب آهن به 
عنوان سرپرست، مدیریت تیم فوتبال ذوب آهن را در دهه هاى 70 و 
80  عهده دار بود. وى سابقه همکارى با مربیانى همانند مرحوم ناصر 
حجازى، بهرام عاطف، رسول کربکندى، منصور ابراهیم زاده و محمود 

یاورى را در کارنامه دارد.

مدیر تیم بانوان ذوب آهن گفت: اگر بازیکنى تمایل ندارد که در تیم باشد مى تواند کتبى اعالم 
کند، زیرا ما بر اساس گفته ها و شنیده ها چیزى را اعالم نمى کنیم و تصمیم گیرى نمى کنیم.
فرزانه نصرى، کاپیتان و سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن روز چهارشنبه هفته پیش با انتشار یک 
پست اینستاگرامى از هواداران و بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن خداحافظى کرد. در همین 
راستا میترا چین سرى اظهار کرد: تیم فوتبال بانوان ذوب آهن دیر و با شرایط خاص بسته شد، 
زیرا نمى خواستند تیمدارى کنند اما بعد تصمیم بر این شد که تیم بانوان ذوب آهن را براى 
لیگ برتر فوتبال بانوان تشکیل دهند که براى گرفتن مربى و بازیکن زمانى نداشتیم. فرزانه 
نصر بازیکن تیم بود و قبول کرد که مربى تیم باشد و زحمت آن را تا به اینجاى کار کشید، اما 
سیاست هاى باشگاه بر این اساس است که همه باید تک پستى کار کنند، پس تصمیم گرفتند 

تیم سرمربى جدا داشته باشد. 
مدیر ورزش بانوان ذوب آهن اضافه کرد: با فرزانه نصر تماس گرفتم و گفتم براى جدایى باید 
در خواست کتبى به باشگاه بدهد. چین سرى خاطر نشان کرد: وقتى یک کشتى داریم، یک 
نفر نمى تواند هم سکان دار باشد هم پارو بزند به همین دلیل باتوجه به اینکه ذوب آهن یک 

باشگاه نامدار است قصد داریم همه چیز طبق شرایط که مى خواهیم پیش برود. 
وى در خصوص جدایى دیگر بازیکنان تیم فوتبال بانوان ذوب آهن گفت: اگر کسى تمایل 

ندارد در تیم باشد مى تواند کتبى اعالم کند، زیرا ما بر اساس گفته ها و شنیده ها چیزى را اعالم 
نمى کنیم و تصمیم گیرى نمى کنیم.

پیشکسوت تیم فوتبال ذوب آهن 
درگذشت

ملى پوش اصفهانى، سابق واترپلو با بیان اینکه شرایط بد اقتصادى 
براى همه است، اما رفتارهاى متفاوت در فدراسیون چیز دیگرى نشان 
مى دهد اظهار کرد: من به عنوان یک ورزشکار حرفه اى 15 سال از 
زندگى خود را وقف ورزش کرده ام، اما در اوج آمادگى خود به این نتیجه 
رســیدم که اى کاش از ابتدا ورزش را دنبال نمى کردم، زیرا از لحاظ 
اقتصادى در فشار هستم. در سن 27 سالگى حرفه دیگرى بلد نیستم 
که بتوانم از راه آن گذران زندگى کنم زیرا تمام زمانم را در راه ورزش 

قهرمانى گذاشته ام.
امیر دهدارى در گفتگو با «ایمنا» در خصوص خداحافظى از تیم ملى 
واترپلو، اظهار کرد: دوســت نداشــتم خدا حافظى کنم و به خواست 
خودم از تیم ملى خارج شوم، اما بخاطر اتفاقاتى که رخ داد و شرایط بد 
اقتصادى مجبور به این کار شدم و در حال حاضر در اصفهان مربیگرى 

تیم آبى المپیک را برعهده دارم.
دهدارى با اشاره به نبود امکانات در تیم ملى واترپلو تصریح کرد: یک 
یا دو ماه قبل از مسابقات با منت امکاناتى در اختیار بازیکنان تیم ملى 
قرار مى دادند. مسئوالن در قبال این امکانات رفتارهایى داشتند که 
فکر و تمرکز ما به هم مى ریخت. وى ادامه داد: یکى از ســاده ترین 
نیازهاى هر تیم یک پزشک اســت. تقریبًا هشت سال است که کل 
رشته هاى شنا شیرجه و واترپولو  بدون پزشــک وارد استخر شده و 
تمرین مى کنند! فدراسیون پزشــک دارد اما تمرینات همیشه بدون 

پزشک انجام مى شد.
دهدارى افزود: به عنوان ورزشــکار حرفه اى بــا لوبیا پلو نمى توانم 
قهرمان شــوم، 100 در صد به تغذیه مناســب نیازمندم. اگر دغدغه 

توانم همــه توانــم را در مالى داشته باشم نمى 
عرق بــه وطن و غرور مســابقه بگــذارم. 
دارد، اما ورزشکارى ملى ارزش خود را 

بــه طــور مــداوم کــه ده ســال 
کــم کم مســائل و تمرین مى کند 
او تأثیر مــى گذارد و اتفاقات بر روى 
کمتر احساسى به این باعث مى شود 

موضوعات نگاه کند.

با لوبیا پلو
 نمى شود قهرمان شد!

توانم همــه توانــم را در مالى داشته باشم نمى 
عرقبــه وطن و غرور مســابقه بگــذارم. 
دارد، اما ورزشکارى ملى ارزش خود را 

بــه طــور مــداوم کــه ده ســال 
کند  کــم کم مســائل وتمرین مى
او تأثیر مــى گذارد و اتفاقات بر روى 
شود اینباعث مى کمتر احساسى به

موضوعات نگاه کند.

نساجى که سه بازیکنش را در نیم فصل از دست داده به دنبال جذب 
چند بازیکن اسم و رسم دار اســت تا در نیم فصل دوم نتایج خوبى به 

دست بیاورد.
از قائمشهر خبر مى رسد که باب مذاکره با دو بازیکن مطرح لیگ برتر 
را باز کرده اند. محسن مسلمان، هافبک سابق پرسپولیس و حال حاضر 
سپاهان که در این فصل نتوانســته براى تیمش به میدان برود یکى 
از گزینه هاى تیم نساجى است. نســاجى قبل از این علیرضا حقیقى 

پرســپولیس را جذب کرده دروازه بـــان سابق 
مسلمان مى تواند تعداد بـــود و حضـــور 
این تیم را افزایش بدهد.پـرسپولیسى هاى 

مذاکره نساجى با مسلمان

پرســپولیس را جذب کردروازه بـــان سابق 
تواند تعدــود و حضـــور  مسلمان مى
این تیم را افزایش بدهدـرسپولیسىهاى

بانوى لژیونر ووشــو گفت: وقتى دست «لین» به عنوان 
برنده مبارزه با من باال رفت بسیارى از چینى هاى حاضر 

در سالن مسابقات تعجب کردند.
سهیال منصوریان در خصوص مبارزه خود در رقابت هاى 
سلطان رینگ اظهار کرد: مسابقه قهرمان قهرمانان براى 
چینى ها از بازى هاى آسیایى و قهرمانى جهان مهمتر است 
و در این رقابت ها سانداکارانى از قاره هاى مختلف آمده 
بودند و من با یکى از بهترین بازیکنان چین مبارزه کردم. 
به جرأت مى گویم «لى لین» رقیب نامدار من در مبارزه اى 
که داشتیم حرفى براى گفتن نداشت اما به هر حال مبارزه 
یک طرفش برد و یک طرف باخت است و با رأى داوران 
من بازنده شدم. نکته جالب این است که وقتى دست لین 

به عنوان فرد پیروز باال رفت بسیارى از چینى هاى حاضر 
در سالن مسابقات تعجب کردند.

منصوریان در خصوص تأثیر حضور خواهر بزرگ ترش 

الهه منصوریان در کنار خود تصریح کــرد: در راند اول 
مبارزه کمى سردرگم بودم و این توصیه هاى الهه بود که 
باعث شــد خودم را پیدا کنم و مبارزه خوبى داشته باشم. 
به هر حال الهه سال ها در چین مبارزه کرده و همیشه به 
من کمک کرده و باید از تجربیات خواهرانم استفاده کنم.

بانوى لژیونر ووشو در پایان خاطرنشان کرد: تمام هدفم 
این است که روز به روز بهتر شوم و بتوانم در رقابت هاى 
قهرمانى آسیاى ســال آینده بهترین عملکرد را داشته 
باشم. فقط به دلیل شکستى که مقابل قهرمان پرافتخار 
چینى داشتم و اینکه نتوانستم کاپ قهرمانى را به دست 

عذرخواهى مى کنم.بیاورم از مردم 

مهاجم ســنگالى در ادامه پســت هاى معنادار با انتشــار 
تصاویرى از شادى گل هاى خود با پیراهن تیم هاى لیگ 

برترى ایران دوباره خبر از بازگشت داد.
ابراهیم توره را مى توان یکى از پر سر و صدا و در عین حال 
بهترین مهاجمان خارجى فوتبال ایران در دهه 80 نامید، 
بازیکنى که با درخشش در ترکیب سپاهان با قراردادى دو 
میلیون دالرى سر از النصر امارات سپس با قراردادى هشت 

میلیون دالرى سر از موناکو فرانسه در آورد.
توره که در تمام ســال هاى حضــور در ایــران پیراهن 
تیم هایى همچون پیکان، پرســپولیس و سپاهان را به تن 
کرد و در قهرمانى هاى زردپوشان اصفهانى در لیگ برتر 
نقش مهمى ایفا کرد حاال با گذشــت نزدیک به یک دهه 
در سن 33 سالگى دوباره هواى حضور در فوتبال ایران را 

در ســر دارد. این بازیکن که چند روز پیش هم 
پستى منتشر و گمانه زنى ها در خصوص پیوستن به 
تیم هاى ایرانى را افزایش داد حاال در جدیدترین 

پست با انتشار تصاویر شادى گل هایش در لیگ 
برتر به تجدید خاطره با لیگ ایران پرداخت.

توره با پیراهن پرســپولیس و سپاهان گالرى 
تصاویرى منتشر کرد و با قرار دادن پرچم هاى 
ایران این پیام را به طرفدارانش داد که فاصله 
زیادى تا ورود دوباره لیگ برتر ندارد، بازگشتى 

که مى تواند به جذابیت هاى نیم فصل دوم لیگ 
برتر اضافه کند. حال با این تفاسیر باید منتظر ماند و 

دید کدام باشگاه با این مهاجم سنگالى پا به سن گذاشته اما 
گلزن قرارداد خواهد بست؟

مدیر تیم بانوان ذوب آهن در پى اعالم جدایى بازیکن- مربى این تیم:

یک نفر نمى تواند هم سکان دار باشد، هم پارو بزند

راز و رمز پست هاى ابراهیم توره 
با لباس طالیى سپاهان

 تعجب کردند.
صوص تأثیر حضور خواهر بزرگ ترش 

عذرخواهى مى کنم.بیاورم از مردم 

ین بازیکن که چند روزد روز پیش هم 
 گمانه زنى ها درى ها در خصوص پیوستن به 
ى را افزارا افزایش داد حاال در جدیدترین 

 تصاویر شادى گل هایش در لیگ 
 خاطره با لیگ ایران پرداخت.

 پرســپولیس و سپاهان گالرى 
شرکرد و با قرار دادن پرچم هاى 
 را به طرفدارانش داد که فاصله 
 دوباره لیگ برتر ندارد، بازگشتى 

ه جذابیت هاى نیم فصل دوم لیگ 
حال با این تفاسیر باید منتظر ماند و  د.

با این مهاجم سنگالى پا به سن گذاشته اما  اه
خواهد بست؟

علیرضا جهانبخش، فوتبالیست متشخص و با کالس فوتبال ایران در اولین روز سال 2020 میالدى در 
نقش بابانوئل یک سوپرگل به هم تیمى ها و هوداران برایتون هدیه داد.

صبورى و نجابت او در مقابل سختگیرى هاى فنى معتبرترین و جذاب ترین لیگ فوتبال باشگاهى 
دنیا یعنى لیگ جزیره انگلستان ستودنى است، ریش قرمز محجوب و محبوب فوتبال ایران در حالى 
که فشار سنگین عنوان گران ترین عضو مجموعه برایتون را با خود از ابتداى شروع کارش در لیگ برتر 
انگلستان حمل مى کرد به علت عدم آمادگى فنى او در کنار نبودن اعتماد از جانب کادر فنى برایتون 

عمًال به یک بازیکن نیمکت نشین و گاهى سکونشین تبدیل شد.
بازگشــت جهانبخش بهترین اتفاق ممکن براى تیم ملى فوتبال ایران است، غیبت یک جهانبخش 

آماده در تیم ملى ایران در دو بازى حساس مقابل بحرین و عراق به قیمت دو شکست تلخ تمام شد.
علیرضا جهانبخش قطعًا یک الگوى مناسب وطنى براى فوتبالیست هاى ایرانى است، او هیچوقت 
دســت از تالش در جهت رشد و شــکوفایى اش نکشید، علیرضا به جاى حســادت و بهانه گیرى و 
واکنش هاى احساسى با حرفه اى گرى محض، در کشور وینستون چرچیل معروف که سمبل سیاسیون 

مکار و سیاس بود، درس سیاست داد.
تسلط مثال زدنى او به زبان انگلیســى کمک دو چندانى به استمرار او در سطح اول فوتبال باشگاهى 
اروپا مى کند، آیا ریش قرمز فوتبال ایران روزى پیراهن یکى از بزرگ ترین تیم هاى باشگاهى فوتبال 

اروپا را به تن مى کند؟

رئیس اسبق فدراسیون فوتبال گفت: قلعه نویى بهترین گزینه براى سرمربیگرى تیم ملى است هر چند 
که مسئوالن سپاهان با حضورش در تیم ملى مخالفت خواهند کرد.

داریوش مصطفوى در مورد انتخاب سرمربى براى تیم ملى فوتبال تصریح کرد: ویلموتس مربى بود 
که دنبال زیاده خواهى بود. باید آدمى مثل تاج در رأس کار قرار مى گرفت که ابعاد فوتبال را بلد باشد. 
اشخاصى که خیلى موضوعات ریز فوتبال را بلد باشند در فدراسیون کم هستند. در نهایت معتقد هستم 
در شرایط فعلى قلعه نویى بهترین گزینه براى سرمربیگرى تیم ملى است هر چند که مسئوالن سپاهان 

با حضورش در تیم ملى مخالفت خواهند کرد.

قلعه نویى بهترین گزینه براى تیم ملى است

کریسمس مبارك ریش قرمز!
دلیل شکست یکى از 3 خواهران منصوریان در چین
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 آگهی تحدید حدود عمومى امالك قسمتى از بخش هاى 8 و 9 
ثبت اصفهان واقع در حوزه ثبتى شهرستان مبارکه

اول : امالك و ابنیه واقع در بخش 8 ثبت اصفهان
1- امالك واقع در دهنو پالك یک - اصلى و فروعات ذیل :  

1906 فرعی:  آقاى محمد رضا محبى دهنوى فرزند محمد ششــدانگ یکباب خانه 
بمساحت 219/60 متر مربع

روز شنبه مورخ 1398/11/05
2- امالك واقع در طالخونچه پالك 40- اصلى و فروعات ذیل:

1894 فرعى : آقاى حمید سید نا فرزند رمضان ششدانگ یکبابخانه در حال ساخت به 
مساحت 333/60  متر مربع 

 1895 فرعی : آقاى  محمد صادق شــواخى  فرزند شــکراله ششــدانگ یکبابخانه 
بمساحت 197/57  مترمربع  و مجزى شده از پالك 169 و170  فرعى

1896 فرعی : آقاى  محمد صادق شواخى  فرزند شکراله ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
213  مترمربع  و مجزى شده از پالك 169 و170  فرعى

روز یکشنبه مورخ 1398/11/06
دوم : امالك و ابنیه واقع در بخش 9 ثبت اصفهان

1- امالك واقع در مبارکه پالك دو- اصلى و فروعات ذیل :
3939 فرعی : اداره اوقاف وامور خیریه شهرســتان مبارکه ششدانگ یکباب مسجد 

بمساحت 234/65  مترمربع  و مجزى شده از پالك 1404 فرعى
3940 فرعی : اداره اوقاف وامور خیریه شهرســتان مبارکه ششدانگ یکباب مسجد 

بمساحت 439/50  مترمربع  و مجزى شده از پالك 1152 و1153 فرعى
3941 فرعی : اداره اوقاف وامور خیریه شهرســتان مبارکه ششدانگ یکباب مسجد 

بمساحت 464/30  مترمربع  و مجزى شده از پالك 1305 فرعى
3945 فرعى :آقاى سید بهرام موسوى نسب مبارکه فرزند سید اسداله ششدانگ یکباب 

خانه بمساحت 255/64 مترمربع و مجزى شده از پالك 1403 فرعى
3947 فرعی : آقاى امین خلیلــى  مبارکه فرزند رمضانعلى  ششــدانگ یکباب خانه 

بمساحت 221/25  مترمربع  و مجزى شده از پالك 886 فرعى
3948 فرعی : آقاى داود رفیعى اشــیانى فرزند فضل اله  ششدانگ یکباب ساختمان 

بمساحت 14/90  مترمربع  و مجزى شده از پالك 111/1  فرعى
روزدو شنبه مورخ 1398/11/07

2- امالك واقع درقلعه میر زمان  پالك 381- اصلى و فروعات ذیل :
313 فرعى:  آقاى  محســن خلیلى قلعه میر زمانى فرزند یداله ششدانگ یکباب خانه  

بمساحت  139/23  مترمربع  
روزسه شنبه مورخ 1398/11/08

بترتیب از ساعت 8/5 صبح به بعد در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب ماده 
14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین اعـالم مى شود که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضـور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالك یا نماینـده قـانونى 
آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مذکور ملک آنها با حدود 
اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد . اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالك که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تعیین حدود فقط تا سى روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت ، معترض ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستى با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضایى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید . تاریخ انتشار  : شنبه  
14 /10 /1398 م الف: 714185 مظاهر نصرالهى- رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 

شهرستان مبارکه/10/192   
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 960806 ج/1 له 1- بهجت 2- حسین 3- افســانه 4- على 5- پریسا 
6- عصمت 7- بتول شهرت همگى امین ســیچانى و علیه 1- مهین کامرانى دستجردى 
2- فاطمه 3- موســى 4- منیژ ه 5- عزت 6- مجتبى 7- مرضیه شهرت همگى نجفى با 
وکالت آقاى دکتر الشریف، 8- محمدحســین 9- محمدحسن 10- محمدکاظم همگى 
شهرت نجفى 11- حورا مالباشى مبنى بر فروش پالك ثبتى 4809/8 بخش 5 اصلى در 
تاریخ 1398/11/2 ســاعت 8:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 18 جهت فروش شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره فوق با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسى که ذیل درج شده است ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه 
طرفین میباشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل 
از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 
درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه 
هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. مابقى ثمن را ظرف حداکثر یکماه پرداخت واال 
ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: آدرس ملک: 
چهارراه نظر- ابتداى خیابان میر مســاحت 3395/75 مترمربع که عبارتست از یک قطعه 
زمین، یک باب مغازه به همراه سرقفلى به مساحت 21 مترمربع بر خیابان میر جمعًا به مبلغ 
476755000000 ریال ارزیابى مى گردد. مطابق استعالم ثبتى انجام شده چهار دانگ از 
ششــدانگ بنام آقاى مرتضى نجفى که بموجب سند انتقال 500 سهم مشاع آن به آقایان 
حسن امین- حسین امین هر کدام به میزان 220 و هفت دهم و خانم بتول امین به میزان 59 
و سه هفتم سهم منتقل و بموجب گواهى حصر وراثت آقاى مرتضى نجفى فوت نموده اند 
و میزان دو دانگ دیگر بنام خانم مهین کامرانى دستجردى بوده که مقدار 271 سهم مشاع 
آن به خانم ها عصمت و بهجت امین و بتول امین انتقال اجرایى شده است. مالکیت اشخاص 
فوق و تقسیم وجوه حاصل از فروش وفق نظریه کارشــناس مطابق تقسیم دادگاه شعبه 

چهارم مى باشد. م الف: 706037 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/10/160
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139804002003001960/1 شــماره بایگانى پرونده: 9802716/1 
شــماره آگهى ابالغیه: 139803802003000511 تاریخ صدور: 1398/10/09 آگهى 
ابالغ اجرائیه پرونده شماره 139804002003001960/1- بدین وسیله به ورثه مرحوم 
محمد اسمعیل اسمعیل پورششده فرزند عبدالجبار که عباتند از: نبى اله اسماعیل پورششده 
فرزند محمداسمعیل، زهرا اسماعیل پورششده فرزند محمداسمعیل، محمد ولى اسمعیل 
پورششدهى فرزند محمداسمعیل، محمد اسمعیل پورششده فرزند محمداسمعیل، ساکنین 
اصفهان خیابان دســتگرد خیار کوچه چهل توت پالك 152 بالغ مى شود که خانم زهره 
رضائى دهقى جهت وصول مهریه خود (تعداد 50 عدد سکه ازادى کامل مقوم بمبلغ شش 
میلیون ریال) به استناد سند ازدواج 4641 مورخ 1370/11/15 دفترخانه 99 ازدواج اصفهان 
علیه مورث شما محمد اسمعیل اسمعیل پورششده فرزند عبدالجبار اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرائى به کالسه فوق در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور پست، امکان 
ابالغ واقعى اجراییه به شما میسر نگردیده است لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 و 
19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان امروز آگهى مى شود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد ، نسبت 
به پرداخت بدهى مورث خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائــى جریان خواهد یافت. م الف: 

715319 قویدل- کفیل اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /10/214
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 

در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000862 مــورخ 98/09/28 بنیاد خیریه 
فرهنگى المهدى به شماره شناســه ملى 10260134330 نسبت به قسمتى از ششدانگ 
یکباب داالن به مساحت 19/35 مترمربع مفروزى از پالك اولیه شماره 1 فرعى از 3521- 
اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف آقاى ســید ابوالحســن 
مهدوى به خیریه اهدا گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1398/10/14 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 10/29 /1398 م الف: 718820 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /10/234
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000346 تاریخ آگهى: 1398/10/11 شماره پرونده: 
9204002004000177 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9200457- تمامى 
ششدانگ یک باب دکان پالك 1 فرعى از 1708 اصلى مجزى شده از اصلى واقع در بخش 
یک ثبت اصفهان به مســاحت 24/04 مترمربع به آدرس: اصفهان چهارسوق اول خیابان 
طالقانى جواهرى امین کدپستى 8135943641 که سند مالکیت آن در صفحه 433 دفتر 
امالك جلد 33 ذیل شماره 1447/1568 و شماره چاپى 082455 به میزان چهار دانگ و در 
صفحه 32 و دفتر امالك جلد 168 ذیل شماره 30541 به شماره چاپى 079005 به میزان 
دو دانگ به مالکیت آقاى حبیب راه خدا فرزند احمد ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال: 
به طول 2/95 متر درب و دیوارى است به خیابان طالقانى شرقًا: به طول 8/10 متر دیوارى 
است اشــتراکى با پالك 1708 باقیمانده جنوبًا: به طول 2/95 متر دیوارى است اشتراکى 
با پالك 1722 غربًا: به طول 8/20 متر دیوارى است اشتراکى با پالك 1722/2 که طبق 
نظر کارشناس رسمى پالك فوق ساختمانى اســت در یک طبقه و نیم شامل همکف به 
مساحت 24/04 مترمربع و با کد 10+ از پیاده رو، ارتفاع مفید 3 متر و ارتفاع کل 4/2 متر و 
بالکنى به مساحت 7 مترمربع با ارتفاعى تا زیر ســقف 2/10 متر، ساختمان از دیوار باربر  و 
سقف تیرآهن و طاق ضربى، بدنه اندود گچ و روکوب پى وى سى و سقف روکوب پى وى 
سى، پله فلزى ایستاده، کف سرامیک، درب چوبى و ویترین چوبى با شیشه و درب کرکره 
آهنى، کانتر ام دى اف با شیشه به طول 2/86 متر و ارتفاع 1 متر، سرمایش کولر و گرمایش 
بخارى، داراى انشــعابات آب به شماره اشــتراك 302010500، برق به شماره شناسایى 
2/3/08/01/26/12/6000 و ضمنًا انتقال لوله کشــى گاز از همسایه مجاور مى باشد که 
طبق سند رهنى شماره 150359- 91/6/20 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 64 
اصفهان در رهن خانم معصومه صفوى واقع مى باشد و از ساعت 9 الى 12 روز یک شنبه 
مورخ 98/11/06 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى 
چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى 
شود. مزایده از مبلغ پایه 8/654/400/000 ریال (هشت میلیارد و ششصد و پنجاه و چهار 
میلیون و چهارصد هزار ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى 
فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى 
هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد 
ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/10/14 درج و 
منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت 
شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه پس از اخذ شناسه واریز از این اداره طى فیش سپرده 
در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه 
کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت 
ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م 

الف: 718365 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /10/236
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000868 مورخ 98/09/28 خانم مهرى 
نجارزادگان به شماره شناســنامه 1433 کدملى 1288068018 صادره از اصفهان فرزند 
مرتضى نسبت به یکدانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 163/60 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 8 فرعى از 5288- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى 

مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139860302023000870 مــورخ 98/09/28 خانم زهره 
نجارزادگان به شماره شناسنامه 2751 کدملى 1288134118 صادره از اصفهان فرزند رضا 
نسبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/60 مترمربع مفروزى از 
پالك شماره 8 فرعى از 5288- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت 

رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است.
ردیف 3- برابر رأى شماره 139860302023000872 مورخ 98/09/28 آقاى محمدرضا 
نجارزادگان به شماره شناسنامه 553 کدملى 1287946283 صادره از اصفهان فرزند رضا 
نسبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/60 مترمربع مفروزى از 
پالك شماره 8 فرعى از 5288- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت 

رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است.
ردیف 4- برابر رأى شماره 139860302023000874 مورخ 98/09/28 خانم بتول خمسه 
عشرى به شماره شناسنامه 1259 کدملى 1287573681 صادره از اصفهان فرزند عبدالعلى 
نسبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/60 مترمربع مفروزى از 
پالك شماره 8 فرعى از 5288- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت 

رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است.
ردیف 5- برابر رأى شــماره 139860302023000876 مورخ 98/09/28 خانم رضوان 
نجارزادگان به شــماره شناســنامه 770 کدملى 1288014988 صادره از اصفهان فرزند 
مرتضى نسبت به یکدانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 163/60 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 8 فرعى از 5288- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى 

مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است.
ردیف 6- برابر رأى شماره 139860302023000878 مورخ 98/09/28 آقاى سعید رضا 
نجارزادگان به شماره شناسنامه 1548 کدملى 1287999816 صادره از اصفهان فرزند رضا 
نسبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/60 مترمربع مفروزى از 
پالك شماره 8 فرعى از 5288- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت 
رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1398/10/14 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 10/29 /1398 م الف: 718175 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /10/237
فقدان سند مالکیت 

شماره: 139885602030010698      آقاى محمد على مطهرى فرزند غالمرضا باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره یک فرعى مجزى شده از 479 اصلى واقع در قطعه 
هفت نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحــه 14 دفتر 415 امالك ذیل ثبت 

99829 بنام نامبرده صادر و تسلیم گردیده است ، سپس بموجب سند انتقال شماره 4041 
مورخ 1392/8/15 دفترخانه 343 نجف آباد تمامت ســه دانگ مشاع از ششدانگ پالك 
ثبتى از طرف نامبرده به على بهارلوئى فرزند رحیم انتقال گردیده است  و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى 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 (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 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 سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1398/10/14 – 
712271/ م الف- - مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن 

نساج نجف آبادى/ 10/165
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شــماره پرونده : 98 / 454 ش5 ح   شماره دادنامه 530 – 27 / 9 / 98 
درخصوص دادخواست آقاى حسین سلیمانى فرزند محمد بنشانى شاهین شهر خ مدرس 
خ کاشــانى فرعى 3 غربى پ 6 طبقه 2 به طرفیت خوانده آقاى علیرضا قاسمى راد فرزند 
احمد رضا مجهول المکان  به خواســته مطالبه مبلغ 000 / 000 / 60 ریال به استناد یک 
فقره چک موسسه مال و اعتبارى عسگریه حواله به شماره 1175292 – 10191 به تاریخ 
8/6 / 95 خسارت هزینه دادرسى و تاخیر تادیه گردشکار خواهان دادخواستى بخواسته فوق 
بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى 
تشریفات قانونى در وقت مقررر حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل است و با توجه 
به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نمایدخوانده با وجود ابالغ نشر آگهى در جلسه مقرر حاضر نگردیده نظر با 
اینکه مستندات یاد شــده و گواهى عدم پرداخت وجه حواله مذکور بر اشتغال ذمه خوانده 
به میزان خواسته داللت دارد  شورا با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان  بابت اصل 
خواسته ثابت تشخیص داده و مســتندا به ماده 1301 قانون مدنى و ماده 198 قانون آیین 
دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 60 ریال بابت 
اصل خواسته و به استناد  مواد 519 و 522 و 515 قانون ایین دادرسى مدنى مبلغ 840/000 
ریال بابت هزینه دادرســى ابطال تمبر و هزینه نشــر آگهى طبق تعرفه و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 18 / 8 / 98 لغایت زمان پرداخت وفق شاخص اعالمى 
بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد و هزینه 
نشر آگهى برابر با تعرفه در حق خواهان صادرو اعالم  مى دارد راى صادره غیابى و ظرف 
مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت 
قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم تجدیــد نظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى 
دادگسترى شاهین شهر مى باشد. 714245 /م الف مجتبى رضوانى - قاضى شعبه پنجم 

شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 10/218 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 98 / 98 ش 4 ح  شــماره دادنامه 566 تاریخ رسیدگى : 
7 / 98/10 درخصوص دعوى خواهان میالد گوجانى فرزند حســن على بنشانى خ حافظ 
جنوبى 3 غربى پ 24 ط 2 بطرفیت خوانده امیر عسگرى فرزند محمد على و محمد على 
عسگرى فرزند رحیم هردو مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ 000 / 500 / 119 ریال 
بابت خسارت و افت قیمت به خودروى پژو پارس به شماره انتظامى 136 ج 27 ایران 34 و 
مبلغ 000 / 500 / 1 ریال هزینه کارشناسى و مبلغ 000 / 000 /1 ریال هزینه دادرسى در 
مرحله تامین دلیل به انضمام هزینه دادرسى گردشکار خواهان دادخواستى بخواسته فوق 
بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى 
تشریفات قانونى در وقت مقررر حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل است و با توجه 
به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رســیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید  با بررســى محتویات و اوراق پرونده و نظریه کارشــناس رسمى 
دادگســترى راجع به میزان افت قیمت و خواب ایام توقف اتومبیل فوق االشاره که نظریه 
مذکور مصون از اعتراض خواهان و خوانده باقى مانده و با توجه به نظریه افسر کاردان فنى 
تصادفات که خوانده ردیف اول را بعنوان راکب خودروى پژو پارس به شماره انتظامى 822 
ب 66 ایران 41 مقصر تصادف مورخ 2 / 5 / 98 با خودروى خواهان با مشخصات فوق الذکر 
اعالم نموده و با توجه به تصویر مصدق مدرك خــودروى خواهان و با عنایت به اظهارات 
خواهان در جلسه مورخ 24 / 7 / 98 شــورا و نظر به اینکه خوانده ردیف اول علیرغم ابالغ 
قانونى از طریق نشر آگهى در جلسه مزبور حاضر نشده و الیحه اى ارسال ننموده و بالطبع 
ایراد و دفاعى در قبال خواسته خواهان به عمل نیاورده است لذا دعوى خواهان را محمول 
بر صحت دانسته و مستندادبه ماده 331 قانون مدنى و مواد 519 و 522 و 198 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به 
پرداخت مبلغ 000 / 000 / 85 ریال بابت خسارت وارده به خودروى مزبور و مبلغ 000 / 000 
/ 30 ریال به عنوان افت قیمت و مبلــغ 000 / 500 /4 ریال به عنوان هزینه ایاب و ذهاب 
خواهان در مدت 15 روز توقف مورد نیاز جهت باسازى و مرمت خودرو  و مبلغ 000 / 500 
/ 1 ریال بابت هزینه کارشناسى مرحله تامین دلیل و پرداخت هزینه دادرسى و الصاق تمبر  
به اوراق پیوست دادخواســت پرونده حاضر به مبلغ 000 / 678 / 2 ریال به انضمام هزینه 
نشــرآگهى در حق خواهان صادر و اعالمى میدارد و نسبت به خوانده ردیف دوم که مالک 
خودرو و مقصر حادثه بوده به لحاظ عدم توجه دعوى و مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین 
دادرســى مدنى قرار رد  دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف 
مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت 
قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم تجدیــد نظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى 
دادگسترى شاهین شهر مى باشد.  م الف – 714164 . سعید مهدى پور - قاضى شعبه 4 

شوراى حل اختالف  شاهین شهر /10/219 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان منوچهر پدیدار دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبنى بر انتقال سند پژوelx به 
شماره 43-475 م 49 به طرفیت خوانده 1- علیرضا سمیعى 2- محسن ملک محمدى به 
شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
907/98 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 98/11/23 ســاعت 3/15 عصر  تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که 
با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 714823/ م 

الف شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 10/220
 اخطار اجرایى

شــماره 448/98 به موجب راى شــماره 448/98 تاریخ98/6/15 حوزه امیر آباد شوراى 
حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- امین کاظمى 
2- آروین بختیارى به نشانى1- امیرآباد خ طالقانى نبش کوى شب بو کافه تریا 2-  مجهول 
المکان محکوم است به خوانده ردیف دوم به انتقال ســند با حضور در یکى از دفاتر اسناد 
رسمى و انتقال سند رسمى ماشین به شماره ى انتظامى 464 س 31 ایران 93 بنام خواهان 
ومحکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ سیصد و شصت و هفت هزار و پانصد تومان 
بابت هزینه هاى دادرسى و پرداخت هزینه هاى نقل و انتقال سند اتومبیل فوق الذکر در حق 
خواهان .محکوم له: اکبر داودى به نشانى: نجف آباد یزدانشهر خ اول غربى کوى ولیعصر پ 
40 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 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 نماید715674/م الف-شعبه 

پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد /10/221
 حصروراثت 

فرهاد شهبازى داراى شناسنامه شماره 376 به شــرح دادخواست به کالسه 1559/98 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفر 
شهبازى  بشناســنامه 678 در تاریخ 98/9/26 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. غالمرضا شهبازى ش ش 367 ، 2. فرهاد 
شهبازى  ش ش 376 ، 3. زهرا شهبازى ش ش 1216 ، 4. محمد صادق شهبازى ش ش 
60 ، (فرزندان متوفى)، 5. گوهر منجزى ش ش 729 (همســر متوفى)، متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 715765/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 10/222
 اخطار اجرایى

شماره 514/97 به موجب راى شماره 858 تاریخ97/7/26 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه پرداخت مبلغ 73/000/000 
ریال  بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/050/000 ریال  بعنوان هزینه دادرســى  و 
پرداخت حــق الوکاله و پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررســیدچکها لغایت 
اجراى حکم و همچنین محکوم علیه محکــوم به پرداخت مبلغ 3/650000 ریال بعنوان 
نیم عشر دولتى حکوم له: مهدى محمدى با وکالت آقاى مجید محمدى به نشانى: نجف 
آباد جوزدان خ امام پالك 43 - 8585117939مــاده 34قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید716412/م الف-شعبه دوم شوراى حل اختالف 

نجف آباد /10/223
 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شــماره 139860302007012707 مورخه1398/10/05  هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى محمود 
شیربخت زازرانى فرزند عبدالرحیم بشماره شناسنامه 45 صادره از فالورجان نسبت به یک 
باب انبار به مساحت 447,4 مترمربع ژالك فرعى از اصلى مفروز و مجزى شده از ژالك 
فرعى از 405 اصلى واقع در گارماسه خریدارى مع الواســطه از مالک رسمى آقاى احمد 
شیشه فروش محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود و در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید , ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض , 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .  م الف: 717732 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 98/10/14 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 98/10/29 حسین زمانى 

علویجه رئیس ثبت اسناد و امالك فالورجان /10/239 
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 980979 ج/3 له خانم زهرا علوى علیه خانمهــا معصومه حبیبى و لیال 
حاصلى مبنى بر مطالبه مبلغ 392352939 ریال بابت محکــوم به و هزینه هاى اجرایى 
و حق االجراى دولتى در تاریخ 1398/10/29 ســاعت 11 صبــح در محل اجراى احکام 
دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش یکدســتگاه پراید به شماره 
انتظامى 568 ق 18 ایران 53 که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى 
شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى 
توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان پارکینگ امین مراجعه و از اموال 
بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10٪ درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده 
بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شــرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. 
و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخــت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده: اینجانب در پارکینگ امین از اتومبیل سوارى پراید 
سفید رنگ به شماره 568 ق 18 ایران 53 مدل 1382 شماره موتور 13449104 (ام) شماره 
شاسى 1412282912117 بازدید نمودم. بدنه ســمت چپ آن نیاز به صافکارى و نقاشى 
دارد. الستیکها و باطرى آن فرسوده و نیاز به تعویض دارند. سپر عقب آن شکسته. تودوزى 
آن پاره شده است. لذا در حال حاضر میزان قیمت پایه آن مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال 
معادل (شــانزده میلیون) تومان تعیین و برآورد مى گردد.  م الف: 697128 مدیر و دادورز 

اجراى احکام حقوقى اصفهان/9/505
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه ششــم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالسه 981513 ج 6 له آقاى علیرضا فتاحى و علیه آقاى امیدعلى عسگرى 
مبنى بر مطالبه مبلغ 10016401686 ریال بابــت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق 
االجراى دولتى در تاریخ 98/11/5 ســاعت 11 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقــه زیرزمین اتــاق 18 جهت فروش اموال توقیفى که توســط کارشــناس 
رسمى دادگسترى به شــرح ذیل ارزیابى شــده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى 
اصفهان – شهرك صنعتى سروش بادران فوق مراجعه و از اموال بازدید و در روز مزایده و 
با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى 
احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود تســلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت 
و مابقى ثمن ظرف حداکثر یکماه واریز واال ده درصــد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد 
شد. اوصاف مال مورد مزایده: 1- تعداد یکدستگاه بسته بندى 4 توزینه همراه با 4 خط نوار 
نقاله جمیعًا مســتعمل قیمت کل 1/350/000/000 ریال 2- تعداد یکدستگاه بوجارى و 
یکدستگاه پولیشیر حبوبات و آجیل و خشکبار جمیعًا مستعمل قیمت کل 500/000/000 
ریال 3- تعداد یکدستگاه بسته بندى شرینگ بکث و یکدســتگاه بسته بندى خشکبار و 
آجیل جمیعًا مستعمل قیمت کل 550/000/000 ریال 4- تعداد یکدستگاه دیزى و دقت 
سنج- خطاسنج- ترازو (وسایل آزمایشگاهى) توجیهًا نو قیمت کل 700/000/000 ریال 
5- تعداد یکدستگاه جک پالت دستى AMIS و تعداد سیزده پالت پالستیک 1 × 1 جمیعًا 
مستعمل قیمت کل 30/000/000 ریال 6- تعداد یکدســتگاه مبلمان چوبى رویه پارچه 
7 نفره با یکعدد میز پذیرایى جمیعًا مســتعمل قیمت کل 3/000/000 ریال 7- تعداد یک 
کارتن انواع اســباب بازى و توپ بچگانه جمیعًا مســتعمل قیمت کل 5/000/000 ریال 
8- تعداد یک عدد نردبان 4 پایه فلزى 6 مترى و تعداد 4 عدد میز فلزى کار با رویه نئوپان 
جمیعاً مستعمل قیمت کل 25/000/000 ریال 9- تعداد 100 حلقه سلفون 22 کیلوئى بسته 
بندى خشکبار با مارك پیالنه جمیعًا مســتعمل قیمت کل 44/000/000 ریال 10- تعداد 
60 حلقه سلفون 30 کیلوئى بسته بندى تخمه آفتابگردان با مارك پیالنه جمیعًا مستعمل 
قیمت کل 36/000/000 ریال 11- تعداد 40 حلقه سلفون 30 کیلوئى بسته بندى حبوبات 
با مارك پیالنه جمیعًا مســتعمل قیمت کل 24/000/000 ریال 12- تعداد 170 بســته 
کارتن مقوائى 30 عددى 15 کیلوئى سایز بزرگ با مارك پیالنه جمیعًا مستعمل قیمت کل 
43/350/000 ریال 13- تعداد 50 بسته کارتن مقوائى 50 عددى 15 کیلوئى سایز کوچک 
با مارك پیالنه جمیعًا مستعمل قیمت کل 12/750/000 ریال 14- تعداد یکعد تابلو ویژه 
سردرب کارخانه با عنوان شرکت جوان خوشه پارتاك فلزى و پالستیک جمیعًا مستعمل 
قیمــت کل 10/000/000 ریال جمع کل ارزیابى اموال توقیفى شــرکت جوان خوشــه 
پارتاك 000 /3/333/100 ریال. م الف: 698457 مدیر اجراى احکام مدنى دادگســترى 

اصفهان/9/507
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بعضى از وســایل مانند کفش، بالش و حوله به 
صــورت روزانه مورد اســتفاده افــراد قرار 
مى گیرند و باید بعــد از مدتى تعویض 

شوند. 
گردن درد ممکن اســت در نتیجه 
تصادف یا آسیب دیدگى، مشکالت 
استخوانى و عضالنى و یا حتى وجود 
تومور بروز کند اما اغلب اوقات قرار 
گرفتن در یک وضعیت نامناســب و 
غیراستاندارد مثل وضعیت غیر صحیح 
بدن به هنگام خواب مى تواند منجر به بروز 
گردن درد شود. متخصصان در این باره مى گویند 
که حتى شکل و نوع بالش هم مى تواند در بروز درد گردن 
تأثیر داشته باشد؛ لذا به منظور جلوگیرى از این 
قبیل درد ها در ناحیه گردن، توصیه مى شود 
که اگر سابقه بیمارى خاصى ندارید که 
علت اصلى گردن درد شما باشد، باید 
مطمئن شوید بالشــى که روى آن 
مى خوابید در یک وضعیت نامناسب 
به سر شما فشار نیاورد و یا ارتفاع آن 
خیلى بلند یا کوتاه نباشد.  بالش پر به 
مراتب بهتر از بالش اســفنجى است؛ 
چرا که اغلب بدون اینکه فشارى به سر 
و گردن فرد وارد کند و موجب بروز درد شود، 

متناسب با وضعیت این اعضا تغییر شکل مى دهد.
بالش خوب از آن دست وسایلى است که هیچکس تمایلى به تعویض 
آن ندارد. چون این احساس وجود دارد که با بالش جدید شاید احساس 
راحتى وجود نداشته باشد. حتى خیلى از افراد در مسافرت ها نیز بالش 

شخصى خود را به همراه مى برند. 
بالش هاى فومى با توجه به نوع مواد و نوعى برندى که آن را ســاخته 
است به طور میانگین تا سه ســال قابل استفاده هستند. براى بررسى 
بالش فومى خود بهتر است آن را از وسط خم کنید اگر مجدداً به حالت 
اول بازگشت به این معناست که بالش شما براى استفاده مناسب است. 
اما اگر به سختى به حالت ابتدایى خود برگشــت به این معناست که 
تاریخ انقضاى بالش شما منقضى شده و بهتر است به دنبال یک بالش 

دیگر باشید.
مسواك نیز جزو لوازمى است که خیلى از افراد به آن عادت کرده و به 
سختى اقدام به تعویض مى کنند. اما خاطرتان باشد که مسواك را باید 
هر ســه ماه یکبار عوض کنید. زیرا نه تنها برس آن فرسوده مى شود 
بلکه بعد از مدتى نمى تواند به طور مؤثرى دندان هاى تان را تمیز کند، 
با استفاده طوالنى مدت از یک مسواك خطر آلوده شدن آن نیز وجود 
دارد. حتى ممکن است به دلیل قارچ ها یا باکترى هایى که بعد از طوالنى 
مدت روى مسواك رشد مى کنند دچار مشکالت مربوط به لثه شوید؛ 

بنابراین هر سه تا شش ماه حتماً مسواکتان را عوض کنید.
کفش هاى ورزشى که براى دویدن و ورزش کردن استفاده مى کنید، 
نیز تاریخ انقضا دارند. عالوه بر اینکه ظاهر آن دیر یا زود خراب مى شود. 
اگر اهل دویدن هستید باید بدانید که بعد از 400 تا 500 کیلومتر دویدن، 
کفشتان شروع به از دست دادن کیفیت و راحتى خود مى کند. در این 

صورت حتى خاصیت ارتجاعى و استحکام آنها 
نیز کاهش پیدا مى کند. این مسئله نیز یک 

بار اضافى روى مفاصــل مى گذارد. 
به این ترتیب توصیه مى شــود که 
بعد از یکسال استفاده از هر کفش 

ورزشى، آن را عوض کنید.
حوله ها به خصوص حوله دست و 
صورت عمرى به اندازه یک تا سه 

سال دارند. از بین رفتن قدرت جذب 
یا زبر شــدن تنها عالمت فرسودگى 

و غیرقابل اســتفاده بودن آنها نیست. از 
آنجایى که حوله ها همیشه به مدت طوالنى 

مرطوب و خیس مى مانند محل مناســبى براى هر 
نوع باکترى هســتند. توصیه مى شــود بعد از 

مدتى استفاده، زمانى که احساس کردید 
حوله تان بو گرفته است، حتماً نسبت به 

تعویض آن اقدام کنید.
تمام وســایلى که روزانه استفاده 
مى شوند زیســتگاه مورد عالقه 
براى بســیارى از قارچ ها است. 
آسپرژیلوس از جمله قارچ هاى مهم 

آلرژى زا ست که مى تواند در صورت 
تماس مداوم با بدن منجر به مشکالت 

تنفسى، سرطان ریه و آسم شود.

اگر شــما هم اضافه وزن دارید و به دنبال راهى براى الغرى هســتید و احیانًا با 
پیشنهادهایى مانند خوردن میوه به جاى صبحانه  مواجه شده اید، بهتر است بدانید 

آنطور ها هم که مى گویند میوه الغرکننده نیست.
جایگزین کردن هیچ نوع خوراکى خاصى به جاى خوردن صبحانه معمول و 
مرسوم یا حذف صبحانه براى کاهش وزن، توصیه نمى شود. فاصله  بین شام 
و صبحانه، بیشترین فاصله زمانى بین دو وعده اصلى غذایى است که حدود 

12 تا 10 ساعت طول مى کشد.
بدن ما بعد از این مدت طوالنى،  احســاس گرسنگى مى کند و این گرسنگى 

باید با خوردن صبحانه اى کامل، برطرف شود. یک صبحانه خوب و کامل و البته 
معمولى، مى تواند شامل دو کف دست نان (نان سبوس دار مانند سنگک براى افراد 
چاق)،  مقدارى لبنیات (مانند پنیر کم چرب، ماست چکیده کم چرب یا شیر کم چرب) 

یا یک تخم مرغ (تخم مرغ آب پز به جاى نیمرو براى افراد چاق) باشد.
میوه ها، انتخاب هاى مناسبى براى میان وعده ها هستند و خوردن پنج تا 9 وعده از 
انواع رنگى آنها در میان وعده ها مى تواند سالمت بدن را تضمین کند. این در حالى 

است که جایگزین کردن صبحانه با میوه، شاید بتواند در کوتاه مدت باعث کاهش 
وزن شود اما این کار در درازمدت، عوارضى مانند ابتال به چاقى و اضافه وزن 

که اصًال مطلوب افراد چاق نیست، خواهد داشت.
زمانى که فردى به مقدار کافى صبحانه نمى خورد یا موادغذایى نامناسبى 
براى این وعده غذایى مصرف مى کند، بدن احساس کمبود مى کند و به 
اندازه کافى سیر نمى شود. در نتیجه،  به صورت خودکار عمل ذخیره سازى را 
انجام مى دهد و در کنار آن، ولع فرد براى خوردن وعده بعدى که همان ناهار 

باشد، افزایش مى یابد بنابراین شرایط ابتال به اضافه وزن و چاقى، به سادگى 
به  وجود مى آید. ضمن اینکه میوه سرشار از قندى است که مى تواند بالفاصله 

به چربى تبدیل شود! میوه سرشــار از قند فروکتوز است که در مقادیر باالتر از حد 
مدیر غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى خراسان شمالى گفت: نان سبوس دار به طور موردنیاز بدن مى تواند بالفاصله به چربى تبدیل شود.

میانگین دو برابر نان سفید ویتامین، موادمعدنى و فیبرى دارد و مصرف آن به دلیل غنى 
بودن و حفظ سالمت بدن توصیه مى شود.

دکتر حسن براتى زاده اظهار کرد: سبوس غنى ترین منبع غذایى فیبر و قوى ترین ماده 
در تنظیم سیستم گوارشى و درمان طبیعى یبوست است.

وى مصرف سبوس را در کاهش بیمارى هاى قلبى عروقى مؤثر دانست و افزود: نان 
سبوس دار سرشار از امالح معدنى نظیر آهن، منیزیوم، کلسیم، فسفر و... است و طبق 
تحقیقات انجام شده از 44 ماده مورد نیاز بدن 40 مورد آن در نان سبوس دار وجود دارد.

براتى زاده مصرف نان ســبوس دار را براى حفظ ســالمت بدن مفید و مؤثر اعالم و 
اظهارکرد: نان سبوس دار داراى انواع ویتامین ها به ویژه ویتامین هاى گروه B است 

که در تمرکز و دقت عمل تأثیر بسزایى دارد.
وى مصرف آب و مایعات فراوان همراه با سبوس را توصیه و خاطرنشان کرد: با توجه به 
آنکه یبوست بر سیستم عصبى و رفتارى افراد تأثیرگذار است و سبب بروز پرخاشگرى، 
عصبانیت و افسردگى مى شود، مصرف ســبوس به دلیل خاصیت ضد یبوست و ... به 

افراد توصیه مى شود.

عواملى مانند اضافه وزن، شرایط شغلى و... باعث به 
 وجود آمدن ترك هاى کف پا مى شــوند. افرادى که 
مشــکل اضافه وزن دارند به دلیل فشارى که روى 

پوست کف پا تحمیل مى شــود پاشنه پاى شان 
مستعد به وجود آمدن ترك هاى عمیق مى شود. 

به عالوه شــغل هایى وجود دارند که باعث 
خشکى پوســت کف پا مى شوند مانند 

شغل هایى که به طریقى 
پوست کف پا در معرض

 رطوبت (پا به  طور مکرر در
 معرض خیس شدن و خشک شدن قرار مى گیرد) یا مواد شوینده قرار مى گیرد همچون مربیان 

شنا یا افرادى که در کارخانه هاى قالیشویى کار مى کنند.

چرا عمر مردها کوتاه تر از زن هاست؟ بحث بر سر مقایســه طول عمر مردان و زنان همیشه به شوخى 
تمام مى شود اما جمعیت شناسان با ارائه آمارى عمر مردان را از 

زنان کوتاه تر مى دانند.
جمعیت شناســان علت هاى زیادى را بــراى کوتاه تر بودن عمر 
مردها در مقایســه با زن ها بیان کرده اند که برخــى از آنها جنبه 

فیزیولوژیکى و برخى هم محیطى دارد.
مردها درمقایسه با زن ها که بیش از اندازه محتاط هستند، جسارت 
بیشترى در برخوردهایشان به خرج مى دهند. موضوعى که دلیل 
توانمندى بیشتر آنها در انجام کارهاست و یک ویژگى بیولوژیکى 
در جنس مذکر هم به حساب مى آید. لوب پیشانى مغز که مسئول 
قضاوت و بررسى عواقب تصمیمات در ماست، در مردان آهسته تر 
از زنان تکامل مى یابد و همین موضوع باعث مى شــود تا مردها 

بیش از زن ها دست به رفتارهاى مخاطره آمیز بزنند.

براســاس نتایج پژوهش ها، احتمال مرگ در افرادى که روابط 
اجتماعى قوى ترى دارند 50 درصد کمتر از افرادى است که روابط 
اجتماعى ضعیف ترى دارند  و از آنجایى که بیشتر مردها برخالف 
زن ها عادت دارند ناراحتى هایشان را در دل خود نگاه دارند و آن 
را باکسى درمیان نگذارند، احتمال ابتال به بیمارى هاى روحى در 
آنها افزایش مى یابد. همین عامل باعث مى شود تا مردان متأهل 

سالم تر و از عمر طوالنى ترى برخوردار باشند. 
حوادث کار و آسیب هاى جسمى و روحى، بخش جدایى ناپذیرى 
از اشتغال هستند و از آنجایى که بیشتر شــغل ها هم مردانه اند، 
پس طبیعى اســت که مردها بیش از زن ها درمعرض این آسیب 
باشند. گذشته از این موضوع برخى از شغل ها مانند آتش نشانى، 

کارهاى نظامى و پلیســى، ساخت وســاز و رانندگى درجاده که 
خطر بیشــترى دارند و همه ســاله قربانیان زیادى مى گیرند در 
بیشــتر جوامع ازجمله کشور خودمان شــغل هایى کامًال مردانه 

محسوب مى شوند.
احتمال مرگ در اثــر ابتال بــه بیمارى هــاى خطرناکى مانند 
بیمارى هاى قلبى و مغزى یا HIV و سل در مردان بسیار بیشتر از 
زنان است. گذشته از اینکه مردان براى درمان و مراقبت هم کمتر 
به مراکز درمانى مراجعه مى کنند و به مقوله اى به نام پیشگیرى 
نیز اعتقاد کمترى نســبت به زنان دارند. همچنین تمایل بسیار 
کمترى هم براى دانستن درباره بیمارى هایشــان دارند. بیشتر 
مردها کار زیاد و خستگى بیش ازحد را بهانه اى براى فرار از این 

موضوع قرار مى دهند.
میزان مرگ ومیر جنس مؤنث در سال هاى مختلف عمر، کمتر از 
جنس مذکر در همان سنین است. این اتفاق دقیقًا از دوره جنینى 
شروع مى شود و احتمال مرگ جنین هاى پســر در رحم مادر را 

بیشتر از جنین هاى دختر مى کند .
پزشکان مى گویند بین سطح استرس و ابتال به بیمارى ها رابطه 
مستقیمى وجود دارد و از آنجایى که برخالف تصور ما مردها بیشتر 
از زن ها گرفتار استرس هستند و کمتر هم آن را گزارش مى کنند، 
بیشتر تحت فشار هستند. وقتى میزان ترشح هورمون هاى استرس 
همچون آدرنالین و کورتیزول در بدن براى مدت طوالنى افزایش 
مى یابد فشارخون و کلسترول هم باالتر مى رود و بدن در معرض 
بیمارى هایى مانند حمله قلبى، ســکته و بیمارى قلبى-عروقى 

بیشتر قرار مى گیرد.

ف عمر، کمتر از
 ز دوره جنینىى
در رحم مادر ررا

مارى ها رابطهه
ما مردها بیشترر
رش مى کنندد،
ن هاى استرسس
والنى افزایشش
دن در معرضض
 قلبى-عروقىى

بحث بر سر م
تمام مى شودت

زنان کوتاه تر
جمعیت شناسج

مردها در مقای
فیزیولوژیکى
مردها درمقایس
بیشترى در بر

توانمندى بیشت
جنس مذک در
قضاوت و برر
از زنان تکامل
زن ها بیش از

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه یازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 961385 ج/11 له خانم ســمیرا رحیمى و علیه آقاى کریم رحیمى مبنى بر 
مطالبه مبلغ 150 عدد سکه بهار ازادى و 50 مثقال طال که در روز مزایده ارزیابى مى گردد 
و مبلغ 763164078 ریال بابت سایر مطالبات و حق االجراى دولتى و محکوم به و هزینه 
هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 1398/11/1 ساعت 12 صبح در محل اجراى 
احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 1/1745 سهم مشاع از 72 
حبه شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 446 فرعى از 18 اصلى بخش 14 اصفهان و نیز 

اموال منقول با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى آقاى 
کریم رحیمى و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه مى باشــد توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه 
و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و 
مابقى ثمن  ظرف حداکثر یکماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. 

اوصاف ملک مورد مزایده: واقع در اصفهان، خیابان کهندژ ابتداى خیابان امامرضا(ع) پشت 
پمپ بنزین بلوچى کوچه شهید آل حیدر بن بست گل سرخ بازدید و مالحظه شد محل مورد 
نظر بک قطعه زمین شمالى فاقد اعیانى است که حسب اسناد و مدارك موجود در حوزه ثبت 
غرب اصفهان آقاى کریم رحیمى خوانده مالک 1/1745 سهم از 72 سهم عرصه و اعیان 
پالك مذکور به صورت مشاع مى باشد نظر به اینکه مساحت کل پالك مزبور 2052 مترمربع 
است با توجه به جمیع جهات و شرایط ارزش مالکیت خوانده در خصوص ملک مزبور دویست 
و سى و شش میلیون و هشتصد و سى و نه هزار و نهصد و هشتاد (236839980) ریال برآورد 

و اعالم مى گردد. م الف: 701161 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/9/515

ابالغ اخطاریه
آقاى داود پاك نهاد  دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت اقاى رحمان جهانگیرى  به این 
شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 608 ش 11 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 23 / 11 
/ 98 ساعت 30 / 9  صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به 
اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات 
حکم غیابى صادر خواهد شد 714769 /م الف. مسئول دفتر شعبه 11 حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر /10/217 

تاریخ انقضاى وسایل شخصى تان چقدر است؟

شرکت سهامى خاص اندیشه درمان رسام درتاریخ1398/10/04 به شماره ثبت 63779 به شناسه 
ملى 14008866959 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش، بسته بندى، توزیع و پخش، خدمات پس از فروش، 
واردات و صادرات کلیه تجهیزات و ابزار پزشکى یکبار مصرف - صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز 
بازرگانى - عقد قرارداد با ارگان هاى حقیقى و حقوقى دولتى و خصوصى - اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکت 
هاى داخلى و خارجى - ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور - اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات 
دولتى و خصوصى صرفاً در راســتاى تحقق اهداف شرکت - شــرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و 
خصوصى داخلى، خارجى و بین المللى - شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، دهستان قهاب جنوبى ، روستا شهرك صنعتى جى، محله 
شهرك صنعتى جى ، کوچه صحرا ، خیابان 1 فرعى 11 ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8159483187 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 
ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
161 مورخ1398/09/14 نزد بانک سپه شعبه منطقه صنعتى جى با کد 1637 پرداخت گردیده است 
والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى ابوالفضل عنایتى کرد آبادى به شماره 
ملى 1273270827و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سمیه سورانى یانچشمه 
به شماره ملى 1281931561و به ســمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 سال خانم گلناز کراچیان به شماره ملى 1288329245و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
متفقاً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشــد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم نگار 
ملک پور به شماره ملى 1160012466 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم مریم 
همتى شندى به شماره ملى 1289051100 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (718668)

شرکت سهامى خاص ماهان صنعت پویا مبین درتاریخ1398/10/10 به شماره ثبت 2123 به شناسه 
ملى 14008883960 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید قطعات الستیک و پالستیک صنعتى آبند و غیر آبند و صادرات 
وواردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى-ترخیص 
کاال از گمرکات کشورى-اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانکهاى دولتى و خصوصى داخلى و خارجى صرفا 
جهت تحقق اهداف شرکت-انعقاد قراداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى -اخذ و اعطاى نمایندگى 
از و به شــرکتهاى معتبر داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان خمینى شهر ، 
بخش مرکزى ، شهر خمینى شهر، محله دستگرد قداده ، کوچه کمپ ، کوچه هنر ، پالك 0 ، طبقه همکف 
کدپستى 8436178646 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 1000000 ریال نقدى 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شــماره 192 مورخ1398/09/13 نزد بانک ملى ایران شعبه شهرك 
رسالت اصفهان با کد 3138 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى احسان صفرى چادگانى به 
شماره ملى 1292322217و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى منصور اسکندریان فرد 
به شماره ملى 5759931113و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال آقاى محمد اسکندریان فرد به شماره ملى 5759933310و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه 
با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم نفیسه خداوردى 
دستگردى به شماره ملى 1142500470 به ســمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم 
مریم بهرامى به شماره ملى 1271794721 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (718390)

شرکت آروین خورشید کویر شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 60017 و شناسه ملى 14007410789 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ1398/07/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: آقاى على جعفرپیشه به کد ملى 0453744737 و 
خانم مرضیه عبدیزدان به کد ملى 0056262566 به 
ترتیب به سمت بازرسان اصلى و بازرس على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (718376)

شرکت آروین خورشید کویر شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 60017 و شناسه ملى 14007410789 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ1398/07/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد 
ذیل به ماده 2 اساسنامه ( موضوع فعالیت ) الحاق شد 
: خرید و فروش و صــادرات و واردات کلیه کاالهاى 
مجاز بازرگانى ، ثبت موضوع بــه منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نیست .پس از کسب مجوز هاى الزم 
از مراجع ذیصالح. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (718375)

برگ سبز و کارت ماشــین خودرو سوارى 
پراید تیپ 131 اس ال مدل 1390 بنزینى 
به شماره موتور M 13/4304658 و شماره 
شاسى S 3412290987399 به شماره 
پالك 696/53 ب 77 متعلــق به مجتبى 
صالحى به شــماره ملى 1170686036 
فرزند على صالح مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى تغییرات

آگهى تغییرات

فقدان مدارك  تاسیس تاسیس

علت خشک شدن کف پا چیست؟ این نان 2 برابر نان سفید 
ویتامین و موادمعدنى دارد

اگر به جاى صبحانه میوه بخوریم 
چه اتفاقى برایمان مى افتد؟



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

خدا قرآن را فرونشاننده عطش علمى دانشمندان و باران بهارى براى 
قلب فقیهان و راه گســترده و وســیع براى صالحان قرار داده اســت. 
قــرآن دارویى اســت که بــا آن بیمــارى وجود نــدارد، نورى اســت 
که با آن تاریکى یافت نمى شــود، ریســمانى اســت که رشــته هاى آن 
محکــم، پناهگاهــى اســت کــه قلــه آن بلنــد و تــوان و قدرتــى اســت 
براى آن که قــرآن را برگزیند. محل امنى اســت بــراى هر کس که 

موال على (ع)وارد آن شود، راهنمایى است تا از او پیروى کند. 
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بانک ایران زمین در راستاى پاســخگویى به درخواست هاى اقشار 
مختلف جامعه و تامین نیازمندى هاى تســهیالتى مشتریان امکان 
بهره مندى از تسهیالتى با شرایطى آسان را فراهم کرده است. این 
بانک به پاس همراهى مشــتریان، امکان دریافت تسهیالت یکتاى 
خود را با شرایطى آســان و به میزان مورد نظر مشتریان (تا سقف

 500 میلیون ریال) را فراهم آورده ا ست. 
شما مى توانید در طرح یکتا بر اساس معدل موجودى سپرده خود در 
دوره زمانى دلخواه (چهار تا ده ماه) و با توجه به نقدینگى مورد نیاز، با 

مدت باز پرداخت متنوع، از این تسهیالت بهره مند شوید. 
چنانچه در حال حاضر از مشتریان بانک ایران زمین هستید، مى توانید 
به شعب این بانک در سراسر کشــور مراجعه و نسبت به بازگشایى 
حساب تســهیالتى یکتاى ایران زمین اقدام کنید. در این مرحله، 
همکاران شعبه با توجه به مبلغ تسهیالت درخواستى شما، اطالعات 

اولیه درباره مدارك و شرایط الزم را در اختیارتان قرار خواهند داد. 
چنانچه براى بهره مندى از این طرح، قصد پیوستن به خانواده بزرگ 
بانک ایران زمین را دارید، با همراه داشتن مدارك شناسایى معتبر به 
نزدیکترین شعبه این بانک مراجعه کرده و ضمن افتتاح سپرده مورد 
نظر درخواست خود مبنى بر اســتفاده از تسهیالت طرح هاى یکتاى 
ایران زمین را اعالم کنید. در این مرحله، همکاران شــعبه با توجه 
به مبلغ تسهیالت درخواستى شــما، اطالعات اولیه درباره مدارك و 

شرایط الزم را در اختیارتان قرار مى دهند.
جهت کسب اطالعات بیشــتر مى توانید با مرکز تماس این بانک به 

شماره 24809 تماس حاصل فرمائید.

طرح تسهیالتى یکتاى ایران زمین
 تا آخر اسفند ادامه دارد

سپرده شرکت در مناقصه (ریال)مدت انجام کاربرآورد اولیه (ریال)ردیف اعتبارىنوع عملیات
عملیات اصالح و پیاده رو سازى خیابان 

3308/000/000 ماه3310076/144/726/377الفت شهر بهارستان

عملیات احداث ساختمان مدیریت 
سرویس بهداشتى و تکمیل دیوار اطراف 

باغ بانوان شهر بهارستان
3348/000/000 ماه3609086/958/793/995

م الف: 713335داود بحیرایى- شهردار بهارستانداود بحیرایى- شهردار بهارستان

تذکرات: 
1- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى توانند از روز شنبه مورخ 98/10/07 لغایت روز شنبه مورخ 98/10/21 همه روزه به جز روزهاى 
تعطیل به واحد امور قراردادهاى شهردارى بهارستان مراجعه و با ارائه خالصه سوابق اجرایى و اصل مدارك شرکت معرفى نامه کتبى شرکت نسبت به خرید 

اسناد مناقصه اقدام نمایند.
2- پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 98/10/24 به واحد دبیرخانه محرمانه شهردارى بهارستان ارائه نمایند.

3- پیشنهادهاى رسیده ساعت 14/30 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 98/10/25 در کمیســیون عالى معامالت که در محل شهردارى بهارستان تشکیل 
مى گردد، باز و قرائت خواهد شد.

4- شهردارى بهارستان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادها مختار است.
5-  هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب ضبط خواهد شد و سپرده نفرات اول تا سوم 

تا زمان عقد قرارداد با برنده مسترد نخواهد شد. 

         شهردارى بهارستان در نظر دارد از طریق برگزارى مناقصه هاى عمومى زیر انتخاب پیمانکار نماید.

اولین دوره مســابقات کشــورى مهارت هاى فنى 
تخصصى بهره بردارى شرکت هاى آب و فاضالب در 
مجتمع آموزشى صنعت آب و برق اصفهان، با حضور 
مدیر دفتر بهره بردارى آب شــرکت مهندسى آب و 
فاضالب، معاون راهبردى و نظارت بر بهره بردارى 
شــرکت آب و فاضالب کشــور، مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان و شرکت کنندگان 
در این دوره از مسابقات در مجتمع آموزشى صنعت

 آب و برق اصفهان، با معرفى برگزیدگان به کار خود 
پایان داد.

در این مسابقات و در بخش نصب انشعاب فاضالب، 
رتبه اول به اســتان فــارس رســید و اصفهان دوم 
شــد. اعضاى تیم اصفهان عبارت بودند از مرتضى 
جمشیدى، رضا رضایى و داود رمضانى. در این بخش 

قزوین سوم شد.
در بخش نصب انشعاب آب، رتبه اول به استان همدان 
رسید، زنجان دوم شد و رتبه سوم به استان اصفهان 
رســید که اعضاى این تیم رضا شیخى و على اصغر 

دهقان بودند.
در بخش عیب یابى مدار فرمــان در تابلو برق، رتبه 
اول به استان لرستان رسید و رتبه دوم این بخش به 
شهر کاشــان اختصاص یافت که محمد تجویدى و 
محمد نبى گلکار اعضاى این تیم بودند. رتبه سوم هم 

به شهر مشهد رسید.
در بخش تعمیرات خطــوط لولــه آب، رتبه اول به 
اصفهان رســید که اعضاى این تیم على عباســى، 
محســن یزدانى و محمدرضا قرمزى بودند. اردبیل 

دوم و البرز سوم شدند.
در بخش پارامترهــاى شــیمیایى آب، رتبه اول به 

استان تهران رسید، البرز دوم شد و استان هرمزگان 
در جایگاه سوم ایستاد. 

تیم برگزیده اخالق این دوره از مسابقات نیز استان 
آذربایجان شرقى در رشته تعمیرات خطوط لوله آب 

معرفى شد.
گفتنى است، به برگزیدگان این بخش ها تندیس اهدا 
شــد، همچنین به رتبه هاى اول لوح افتخار یونسکو 

نیز اعطا شد.
همچنیــن مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب
 اســتان اصفهان در این مراســم اظهارداشــت: از 
تمام کســانى که در این چند روز میزبان آنها بودیم 
مــى خواهیم اگــر قصــورى در میزبانى داشــتیم 
عذرخواهى مى کنیم. همکاران ما در شــرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان به صورت 24 ساعته تالش 
کردند این مسابقات به بهترین شــکل و با میزبانى 

خوب برگزار شود.
مهندس هاشــم امینى با اشــاره به آماده ســازى 
ســایت آموزشــى براى ایجاد ظرفیــت آموزش و 
نشاط نیروى انســانى، گفت: شاید سال اولى که این 
پیشنهاد را دادیم فکر نمى کردیم بتوان براى افرادى

 کــه 24 ســاعته در معــرض تنــش و اســترس 
کار هســتند بتوان چنیــن فضایى فراهــم کرد و 
کســانى که در ســطوح پایین این صنعت فعالیت
 مى کننــد و دیده نشــده بودنــد امروز کارشــان 

دیده شد.
وى در پایان خاطرنشــان کرد که امروز در شــرایط 
اقتصادى و فشارها و تنش هایى که در صنعت آب و 
فاضالب داریم خداوند پدر و مادر کسى را بیامرزد که 
بتواند حال همکارش را خوب کند و لبخند را به چهره 

همکارش بنشاند.

درخشش اصفهانى ها در  اولین دوره مسابقات 
کشورى مهارت هاى شرکت هاى آب و فاضالب 


