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8 علت
وزوز گوش را 

بشناسید 

تکلیف 3 پروژه بزرگ روشن شد
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10 میلیون هزینه کنید؛
 5 سال جوان شوید!

شرط تداوم 
جریان زاینده رود 

نرخ اشتغال 
در استان اصفــهان

 باال نیست
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فرونشست زمین 
در اصفهان 
بحرانى است

وزوز گوش در بسیارى از موارد نشانه وجود یک مشکل در بدن 
است. این اختالل ممکن است در هر سنى بروز کند و مداوم 

یا متناوب باشد. شایع ترین علت وزوز گوش، قرار گرفتن 
در معرض صداى بلند است. در صورت ادامه پیدا کردن این 

ناراحتى براى بیش از دو هفته...

وزارت راه، مســکن و شهرســازى، وضعیــت 
کالنشــهر اصفهان را از نظر خطر فرونشســت 
زمین، بحرانى اعالم کرد و گفت: فرونشســت 
زمین در 405 دشت کشــور از حد بحرانى عبور 
کرد با این حال در صورتى که قصد اولویت بندى 
مناطق فرونشست را داشته باشیم جنوب و جنوب 
غرب تهران تا منطقه شهریار، اشتهار و ورامین و 
شــهر اصفهان، مناطق بحرانى از نظر تأثیر این 
معضل بر زیرســاخت هاى شهرى، شریان هاى 
حیاتى و  سامانه هاى حمل و نقل هستند که باید 

هر چه زودتر مورد توجه ویژه قرار بگیرند.

4

آغاز هفته دفاع مقدس در اصفهان با برنامه هاى مختلفآغاز هفته دفاع مقدس در اصفهان با برنامه هاى مختلف
برگزارى رژه نیروهاى مسلح در ساعت برگزارى رژه نیروهاى مسلح در ساعت 88 صبح امروز  صبح امروز 

3

با حضور همزمان 2 وزیر اقتصادى دولت در اصفهان؛

 از بازیگرى 
خسته شده ام!

«مکانى» براى زجر دادن بزرگوار!
سوشا مکانى که در دیدار ســپاهان- نفت مسجد سلیمان 
با پیراهن یکدست مشــکى در آخرین نقطه سنگر تیم 
سرسخت نفت مسجدســلیمان به میدان آمده بود، در 
ورزشگاه نقش جهان روزى ُپرحاشیه اما جذاب را پشت 

سر گذاشت و یاد و خاطره روزهایى را که  ...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

حضـــور
 ذوب آهن اصفهان 

در نمایشگاه بین المللى 
بازسازى سوریه

واقعیت قصه دانشجوى قالبى دندانپزشکى را بگویید
درخواست یک روزنامه از مسئوالن: 

2

5

خراب کردن موقعیتخراب کردن موقعیت
 تاوان دارد تاوان دارد

کـد 266مجموعه خودرویى پرنده  33644482-33650186  

30٪ یا 40٪ پیش پرداخت
اقساط 48 ماهه
بدون ضامن

بازی از بازی ازاز زیاز ب ز
تهشدخسته شد شدخ خسته

شقایق دهقان:

««««««««مکانى
سوش
با

سر

ن
لى 

سوشا در مقابل سپاهان معرکه بود
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فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: امروز ما نشان مى دهیم 
که چطور باید در مقابل قدرت هاى بزرگ ایستادگى کرد.

سردار حسین ســالمى اظهار کرد : ما در پاسخگویى به 
هرگونه تجاوز بســیار جدى هســتیم. پاسخ ما محدود 
نخواهد بود و توان پاســخگویى به هرگونه تجاوزى را 
داریم و براى هر سناریویى آماده هستیم. وى خاطرنشان 
کرد: هر پهپادى را کــه حریم هوایى مــا را نقض کند 
ســرنگون خواهیم کــرد و آنقدر شــجاعت داریم که 
سرنگونى آن را اعالم کنیم، امروزه ما جزو کشورهایى 
هستیم که بیشــترین توانایى را در ســرنگونى پهپادها 

دارند.

فرمانده کل ســپاه پاســداران افزود: در پاسخگویى به 
هرگونه تجاوز و دشــمنى بســیار جدى هستیم. پاسخ 
ما محدود نخواهد بود و توان پاســخگویى به هرگونه 
تجاوزى را داریم و براى هر ســناریویى آماده هستیم. 
وى در پایان گفت: آمادگى ما براى پاســخ و واکنش به 
هر تجاوزى قطعى است. هر کس مى خواهد سرزمینش 
میدان اصلى جنگ شود بسم ا...، هرگز اجازه نمى دهیم 
جنگى به سرزمین ما وارد شود. ما تا آخر ادامه مى دهیم 
و تجاوز محدود، محدود باقى نمى ماند ما اهل نتیجه و 
تعقیب هستیم. این را نشــان داده ایم و نقطه امنى باقى 

نمى گذاریم پس مراقب باشید و اشتباه نکنید.

وزیر آموزش و پرورش در نشست خبرى به مناسبت آغاز 
سال تحصیلى و بازگشایى مدارس اظهار کرد: در قانون 
سنجش و پذیرش مأموریتى متوجه سازمان سنجش شده 
و مسئولیت تدبیر کنکور بر عهده وزارت علوم است ولى 
على رغم تصویب قانــون اراده اى براى اجراى آن وجود 
ندارد. به میزانى که بتوانیم نیاز هاى جامعه را پاسخ دهیم و 
ارتباط بخش هاى مختلف جامعه را برقرار کنیم مى توانیم 
در مسیر برداشتن کنکور عمل کنیم اما وقتى در انتهاى 
نظام تعلیم و تربیت فقط کنکور نشســته است نمى توان 

کارى کرد.
محسن حاجى میرزایى در ادامه بیان کرد: باید سنجش را 

واقع بینانه تر کنیم. اقتصاد 1000 میلیاردى کنکور مانعى 
بزرگ اســت. موضوع کنکور به عنوان عارضه مهم که 
مجموعه نظام آموزشى را هدف قرار داده تالش مى کنیم 
به نحو مناسبى ساماندهى کنیم. وى افزود: تحول واقعى 
نیازمند زمان واقعى است. تحول فرهنگى هم بخشنامه اى 

نیست و باید تمام تمهیدات الزم براى آن فراهم شود.
وى گفت: یکى از کاستى هاى نظام تعلیم و تربیت ارزیابى 
منحصر به سنجش و تک ســاحتى دانش آموزان است. 
پدیده کنکور در انتهاى جریان آموزش قرار گرفته و تمام 
نظام آموزشى را گروگان گرفته اســت، چون تمام ابعاد 

تعلیم و تربیت نهایتاً  توسط کنکور سنجش مى شود.

براى هر سناریویى
 آماده هستیم

کنکور، نظام آموزشى را 
گروگان گرفته است

حساب یارانه بگیران 
چک مى شود؟

با شــروع قطع یارانــه افراد پر    ایسنا|
درآمد، حساب هاى مالى و بانکى یارانه بگیرانى 
که حذف شــده اند بعد از دریافــت رضایت از 
آنها چک خواهد شــد. حســاب مالى و بانکى 
یارانه بگیران زمانى مورد بررسى قرار مى گیرد 
که یارانه آنها قطع شــده و اگر اعتراض به این 
موضوع داشته باشــند باید حســاب بانکى و 
مالى آنها چک شود. در این حالت ممکن است 
تعداد زیادى از افــراد یارانه بگیر با وجود اینکه 
خواهان دریافت یارانه در هر ماه باشند به دلیل 
عدم تمایل به بررســى حســاب هاى بانکى و 
مالى، از این درخواست انصراف دهند. بررسى 
حساب هاى بانکى براى قطع یارانه پردرآمدها 
موضوعى است که از ســال هاى گذشته بارها 
مطرح شده و البته دولت و مسئوالن بانکى آن 

را خط قرمز اعالم کرده بودند. 

حکم جالب یک قاضى 
براى مجرم

رئیس  دادگسترى    روزنامه کیهان |
سرعین در رسیدگى به پرونده یک متهم، وى 
را به جاى حبس و زنــدان به خرید 110 جفت 
کفش ایرانى براى کودکان و دانش آموزان یتیم 
و محروم این شهرستان محکوم کرد. متهم به 
واســطه جرم خود مى بایست یکسال حبس را 
تحمل مى کرد. قدیر محمدى، قاضى پرونده با 
توجه به حسن سابقه، اظهار ندامت و نیز تمایل 
به خدمات عمومــى و عام المنفعه این متهم را 
موظف کرد تا 110 جفت کفش با کیفیت تولید 
داخل کشــور به مبلغ 150 میلیون ریال براى 

محرومان خریدارى کند.

6 بالگرد زمینگیر شد
رئیس مرکــز امدادهوایى    عصر ایران |
ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر از 
زمینگیر شدن شش فروند بالگرد امدادهوایى 
به دلیــل کمبود قطعــه خبــر داد و گفت که 
در آینده نزدیــک احتمال زمینگیر شــدن ده 
بالگرد دیگر نیز وجود دارد. سید على خمیسى 
گفت: تحریم ها باعث نرســیدن قطعات مورد 
نیاز به بالگردهــاى امداد هالل احمر شــده 

است. 

کاهش تماشاگران سینما 
در حالى که بهاى بلیت     آى سینما |
سینما امسال بین 20 تا 30 درصد گران تر شد، 
سینماى ایران در تابســتان امسال حدود 30 
درصد تماشــاگران خود را در قیاس با تابستان 
سال 97 از دست داده است. با توجه به افزایش 
هزینه هاى تولید که ســینماگران مدام از آن 
صحبت مى کنند، وضعیت گیشه هشدار دهنده 
اســت. تجربه اکران پاییز در ســال هاى اخیر 
و ترکیب فیلم هاى باقیمانــده در صف اکران 
نشانه بهبود وضعیت نیســت و احتماًال امسال 
گیشه سینما از نظر تعداد تماشاگر آمار بدى به 

جا مى گذارد.

اعراب در صدر 
خانه خریدن

ایرانى ها در هشت ماه سال جارى    بهار |
میالدى، 3135 واحــد مســکونى در ترکیه 
خریدارى کرده اند که نســبت به دوره مشابه 
در سال گذشته و سال پیش از آن به ترتیب 89 
درصد و 640 درصد افزایش را نشان مى دهد. 
عراقى ها در صدر لیســت خرید خانه از ترکیه 
هستند و دومین جایگاه مخصوص  ایران است. 
همچنین گزارش ها حکایت از حضور چشمگیر 
اتباع کشور هاى همســایه ایران به خصوص 
اعراب عراقى براى خرید امالك در استان هاى 

شمالى کشور است.

روحانى 
فردا به نیویورك مى رود

حجت االســالم حســن روحانى،    تسنیم|
رئیس جمهور فردا دوشــنبه (1 مهر) به نیویورك مقر 
سازمان ملل متحد سفر خواهد کرد. سخنرانى در هفتاد 
و چهارمین مجمع عمومى ساالنه سازمان ملل متحد، 
دیدار و گفتگو با رؤساى جمهور و سران برخى کشورها 
و نشست خبرى از برنامه هاى سفر روحانى به نیویورك 

است. 

آخه چرا؟!
  ایسنا| محمــود بهمنى، عضو کمیســیون 
اقتصادى مجلس در خصوص هزینه برخى نامزدهاى 
نمایندگى مجلس در انتخابات خاطرنشان کرد: کسى 
که هزینه انتخاباتى باالیى دارد وارد مســائل انحرافى 
مى شود، یک انســان عاقل چرا باید یک تا دو میلیارد 
هزینه کند بــراى اینکه ظرف چهار ســال بین 300 تا 
400 میلیون تومان حقوق بگیرد؟ وى ادامه داد: حقوق 
نمایندگان مجلس بین پنج میلیون و 400 هزار تا هشت 

میلیون تومان است.

ممانعت از ورود 12 دانشجو
یک روزنامه آمریکایى روز شنبه نوشت:   آفتاب|
دولت آمریکا در یک ماه اخیر از ورود 12دانشجوى ایرانى 
به این کشور ممانعت کرده اســت. به گزارش روزنامه 
«نیویورك تایمز»، دستکم 12 دانشجوى ایرانى که قرار 
بود برنامه هاى تحصیالت تکمیلى خود را در رشته هاى 
مهندسى و علوم کامپیوتر در سال تحصیلى جدید شروع 

کنند، روادید آنان به طور ناگهانى لغو شده است. 

مى گفتند باهنر 
سلطان چاى است

   خبر آنالین | محمدرضا باهنر، دبیرکل جبهه 
پیروان خط امام(ره) و رهبرى مى گوید:  20 سال قبل در 
جامعه مهندسین یک دوستى داشتم که یک وقتى با هم 
اختالف سیاسى پیدا کردیم و ما عذر ایشان را خواستیم. 
ازآنجا که ایشان دســت به قلمش خوب بود در سایتى 
نوشت که باهنر، سلطان چاى ایران است، بعضى ها به 
من گفتند برو و پاسخش را بده، من گفتم این حرف به 
گوش ملت که نمى رسد یک سایتى هست که چهار تا 
بازدید کننده دارد که آنها هم که نگاهش مى کنند باهنر 
را مى شناسند، در عین حال پاسخى که من دادم این بود 
که اقًال ماهى یک کیلو چاى را به ما برساند که الزم نباشد 

بروم از سوپرمارکت کوچه خرید کنم.

«توله ها»
اخیــراً    روزنامه جمهورى اسالمى |
یک امام جمعه در یکى از شهرهاى شرق کشور گفته:  
«لیبرال ها و غرب گراها و کســانى که توله هایشان در 
انگلیس عیاشــى مى کنند، نه قدرت پاسخگویى دارند 
و نه ما از اینها توقع پاســخگویى داریم...» عیبى ندارد 
که این آقاى امام جمعه، لیبرال ها و غرب گراها را قبول 
نداشته باشد و از آنها انتقاد هم بکند ولى به کار بردن تعبیر 
«توله ها» براى فرزندان آنها که هم توهین به آنهاست و 
هم فرزندانشان، هیچ مجوز شرعى و اخالقى ندارد. وقتى 
یک امام جمعه با این تعبیــر از مخالفین فکرى خود یاد 
مى کند، ما به چه کسى امید ببندیم و اخالق و ادب را از 

چه کسى یاد بگیریم؟

تصویب با صلوات
عماد افــروغ کــه در دوره    روزنامه شرق |
احمدى نژاد، نماینده مجلس بوده و به اقتضاى شغلش 
عضو شوراى انقالب فرهنگى بوده گفت: عدم حضورم 
در جلسات شورا مصادف و مقارن بود با ریاست جمهورى 
آقاى احمدى نژاد و مالحظه برخى مواضع ایشان. به یاد 
دارم در جلسه اى آقاى احمدى نژاد گفت چرا مدام ما حرف 
بزنیم، دعوت کنیم که دیگران بیایند و براى ما حرف بزنند . 
گفتم: اعضاى شورا خود باید اهل معرفت باشند. چرا کسى 
دیگر براى آنها ســخنرانى کند. نحوه مصوبات آنها هم 
عجیب بود. با یک صلوات یک مصوبه را نهایى مى کردند!

خبرخوان

ابعاد ماجراى دخترى که به مدت یکســال در دانشکده 
دندانپزشکى دانشگاه شــهید بهشتى مشغول تحصیل 
بوده آن هم در حالى که مى گویند به جاى کنکور، چند 
میلیارد پول داده و وارد دانشــگاه شده است، همچنان 
مورد توجه رسانه ها قرار دارد. دیروز روزنامه «اطالعات» 
که معموًال درباره چنین موضوعاتى اظهار نظر نمى کند 
هم خواستار روشن شدن واقعیت هاى این پرونده شد. 

«اطالعــات» نوشــت: آن دختر بعد از آزادشــدن، در 
اینســتاگرام خود ویدیویى منتشــر مى کند و مى گوید: 
من واقعًا ثبت نام شده ام و اگر غفلتًا وارد دانشکده شده 
بودم پس چرا در سایت دانشــگاه اسم من و نمره هاى 
من هســت و واحدهایى که گرفته ام هست؟! آن دختر 
مدعى است که من پول نداده ام بلکه رزومه بسیار قوى 
داشته ام از کشــورهاى ُدبى و آلمان (احتماًال منظورش 
از کشور ُدبى کشــور امارات اســت) و به همین دلیل 
مرجع ترین(!) مقام دانشگاه مرا پذیرفت و ثبت نام کرد! 
اتفاقًا  چون پول نداده ام این جنجال به پا شده و آبروى مرا

 برده اند!
دانشگاه شهید بهشتى، اما در بیانیه اى اعالم کرد که او 
یک متقلب است و در سیستم آموزش یکپارچه مبتنى 
بر کنکور، ثبت نام کســى در این رشــته بدون کنکور 
مطلقًا محال اســت. اما موضوع وقتى پیچیده تر شــد 
که معلوم شــد این دختر در یک برنامه تلویزیونى 20 
دقیقه اى که از شــبکه چهار سیما (شبکه فرهیختگان) 
پخش شد، به عنوان رتبه برتر کنکور حضور یافته بود و 
مفصًال به داوطلبان از رازهاى موفقیت خودش در درس 
خواندن و رتبه برتر شدن توضیح داده بود و روش هاى 
درس خواندن را به بقیه توضیح داده بود!  دانشگاه شهید 
بهشتى اما معتقد اســت که این حاصل شبکه مافیایى 

آموزش است که در تلویزیون نیز نفوذ دارد.
با هر توضیحى، بر دامنه ابهام ها افزوده مى شد، به ویژه 
آنکه معلوم شد کسى که مالک مؤسسه اى است که آن 
برنامه معرفى دختر رتبه برتر را از تلویزیون پخش کرده، 

تا چندى قبل کارگر چاپخانه بــوده و ناگهان تبدیل به 
استاد شده است و... الى آخر.

جامعه به دانشگاه نیاز دارد و به دانشگاه اعتماد دارد اما به 
دانشگاه پاکیزه نه به دانشگاه آلوده. وقتى سال گذشته 
مجله علمى «نیچر» اعالم کرد که 398 استاد متقلب 
ایرانى را شناسایى کرده که مقاالت کپى شده دیگران را 
به نام خود ارائه کرده بودند این اعتماد دچار خدشه شد. 
وقتى اردیبهشت امسال معاون وزیر علوم اعالم کرد از 

35 مؤسســه متخلف علمى که پایان نامه مى فروختند 
20 هزار قرارداد خرید و فروش پایان نامه کشــف شده 
است، وقتى معلوم شــد که خانم استادى تحقیق علمى 
یک آدم مشــهور را عینًا به نام خودش منتشــر کرده و 
در دانشــگاه تهران ارتقاى شــغلى گرفته است، وقتى 
هفته پیش اعالم شــد که 524 مقاله متقلبانه ایرانى از 
فهرســت مقاالت دنیا ابطال شده اســت و وقتى دختر 
ثروتمندى به طرزى عجیب بدون کنکور ســرکالس 

دندانپزشــکى مى نشــیند و در تلویزیون از او به عنوان 
رتبه برتر تجلیل مى کنند... ایــن اتفاقات رازآلود اعتماد 
مردم را، هم  از نظام آموزشــى و هم از حاکمیت سلب 

مى کند.
بنابراین ضرورى است که مســئوالن ماجراى واقعى 
«مریم» را کامل و بدون رتوش بــراى مردم بازگویند 
شــاید مریم هاى بیشترى به همین شــیوه ها، مشغول

 دکتر شدن باشند...

درخواست یک روزنامه از مسئوالن: 

واقعیت قصه دانشجوى قالبى دندانپزشکى را بگویید

داریوش پیرنیاکان، نوازنده تار و ســه تار و اســتاد 
دانشگاه و پژوهشگر موســیقى، یکى از هنرمندان 
مطرح عرصه موســیقى ســنتى و متعلق به نسل 
طالیى موســیقى ماســت. او که طى سال هاى 
فعالیتش با هنرمنــدان مطرحى همکارى کرده در 
گفتگو با «ایلنا»، به مشــکالت موجــود در زمینه 
موســیقى پرداخت که بخشــى از اظهارات او را 

مى خوانید:
■ زنده یاد شهناز در محافل خصوصى آثارى را اجرا 
کردند، اما آیا آن هنرمندان در قالب کاست و سى دى 
آثارى را ارائه کرده انــد؟ خیر. در حال حاضر نیز اگر 
سى دى هایى از آثار اساتیدى چون شهناز و حسن 
کســایى وجود دارد، متعلق بــه اجراهاى رادیویى 
آنهاست و همان ها را منتشــر کرده اند. آن استادان 
در این ســال ها اثرى ارائه نکردند. شخصى چون 
زنده یاد شهناز در ســال هاى پس از انقالب براى 
ضبط و انتشار آثارش باید به کجا مراجعه مى کرد و 
به کى التماس مى کرد تا اثرش را منتشر کند؟ اصًال 

این کارها در شأن افرادى چون او نبود. 
■ همینطور است. زنده یاد على حاتمى در یکى از 
فیلم هایش با نــام «کمال الملک» دیالوگ زیبایى 
را از زبان مظفرالدین شاه بیان مى کند. در آن فیلم 
مظفرالدین شاه در پاسخ به اصرار کمال الملک براى 
ادامه اقامت در فرانسه و تعلیم نقاشى در موزه ها و 
گالرى هاى آن کشــور به اتابک مى گوید: مگر ما 

صدراعظمى مثل «بیســمارك» داریم که نقاش 
باشى اونجورى هم داشته باشیم، همه چیزمان باید 

به همه چیزمان بیاید.
■ شبکه هاى رادیویى گاه آثار قدیمى ترها را پخش 
مى کند. اما به چه شکل و عنوان؟ مثًال مجرى رادیو 
پس از پخش اثرى قدیمى چه مى گوید؟ مى گوید 
تصنیفى که پخش شد فالن اسم را داشت و اثرى 
بود از استاد غالمحسین بنان! همین. مگر آن اثر و 
دیگر آثار عوامل دیگرى ندارند؟ آن اثر بنان شاعرش 
کیست؟ نوازنده و آهنگسازش چه کسانى هستند. در 
صورتى که اگر برنامه هاى قدیمى را بشنوید یا ببینید 
متوجه خواهید شد مسئوالن و هنرمندان آن سال ها 
در ابتدا به معرفى عوامل مى پرداختند و شــاعر و 
آهنگساز و نوازندگان را معرفى مى کردند. این رویه 

به مردم آگاهى و شناخت مى داد. 
■موســیقى پاپ وجود ندارد. حیف است نام آثار 
فعلى را پاپ بگذارید. موســیقى پاپ همان آثارى 
بودند که پیش از انقالب توسط واروژان و منفردزاده 
و دیگر هنرمندان این عرصه تولید مى شــدند. در 
آن مقطع آدم هاى باســواد در عرصه موسیقى پاپ 
فعالیت مى کردند. به طور کلى موســیقى  پاپ بد 
نیســت و هر ژانرى در صورت ارائه آثار درســت و 
با کیفیت خوب اســت و وجودش الزم اســت. به 
هرحال، هر گونه و ژانر جایگاه خودش را دارد و باید 

باشد.

پســر ناشــناس در اقدامى عجیب خودروى یک مدیر حیف است نام آثار فعلى را پاپ بگذارید
شهرى در آبادان را به آتش کشید.

 ساعت 5 صبح چهارشنبه 27 شهریور امسال مأموران 
کالنترى 15 احمدآباد در جریان آتش ســوزى عمدى 
یک خــودرو در منطقه کارون 7 قــرار گرفتند و خیلى 
زود تیم هاى امــدادى آتش نشــانى و پلیس در محل 

حاضر شدند.
مأموران پس از مهار آتش خودروى لوکس به بررســى 
دوربین هاى مداربســته پرداختند و مشــخص شد که 
خودروى یکى از مدیران شهر آبادان است که مرد جوانى 

با پوشاندن صورتش وارد کوچه شده و پس از شکستن 
شیشه خودرو اقدام به آتش زدن خودرو کرده است.

این مدیر شهرى گفت: با هیچکسى دشمنى نداشته و 
ندارم و علت این آتش افروزى از سوى پسر جوان براى 
خودم یک معما شده است و دوســت دارم بدانم عامل 
این کار با چه انگیزه اى دســت به آتش زدن خودرویم 

کرده است.
مالک خودرو مذکور که نخواست نامش فاش شود نیز 
گفت: این آتش سوزى حدود یک میلیارد ریال به خودرو 

خسارت وارد کرده است. 

قبول وکالت مردم براى تغییر سن با دریافت مبالغ گزاف 
شگرد جدید برخى کالهبرداران شده است.

شاید براى شما هم اتفاق افتاده باشــد که پیامک هاى 
تبلیغاتى مختلفى دریافت کنید، امــا دریافت پیامکى با 
مضمون وکالت «تغییر سن» در نوع خود شاهکار است. 
خبرنگار خبرگزارى «میزان» با شــماره درج شــده در 
انتهاى این پیام تبلیغاتى تمــاس گرفت تا در جریان  کم 
و کیف چگونگى این نوع تغییرات قرار بگیرد که در این 
رابطه از انجام تغییر سن با دریافت مبلغ ده میلیون تومان 

مطلع شد.

خبرنگار «میزان» از این فرد پرسید اگر بخواهد سن خود را 
حدود پنج سال کاهش دهد، چقدر باید هزینه کند که این 
فرد اعالم کرد براى پنج سال باید ده میلیون پرداخت کند 

و این یعنى کاهش هر سال سن، دو میلیون هزینه دارد.
فردى که در پشت خط مدعى تغییر سن افراد با دریافت 
مبالغ مختلف براى رنج سنى هاى مختلف است سعى در 
برقرارى ارتباط حضورى براى توضیح بیشتر در خصوص 

جزییات این اقدام دارد.
جالب این اســت که این فرد اعالم مى کند که اقدامش 

کامًال قانونى است!

ساعت رسمى کشور دیشب یک  ساعت به عقب کشیده 
شد.

بر اساس قانونى که مجلس شوراى اسالمى در سال 1386 
مصوب کرد هر ســال روز اول فروردین  ماه در ساعت 24 
ساعت رسمى کشور یک ساعت به جلو کشیده مى شود و 
در ساعت 24 روز 30 شهریور ماه به حالت سابق برگشته و 

یک ساعت به عقب کشیده مى شود.
اما چرا ساعت ها سى و یکم شهریور به شکل سابقش بر 
نمى گردد؟  بازگرداندن ساعت به حالت قدیم (یک ساعت 
به عقب کشــیدن) به این دلیل روز 30 شهریور ماه انجام 
مى شود که تداخلى در ساعت بازگشــایى مدارس در روز 
اول مهر ماه نداشته باشد زیرا بنا به اظهار نظر کارشناسان، 

اگر این موضوع که باید به صورت عادى در پایان ساعت 
آخرین روز تابستان(31 شهریورماه) اتفاق بیافتد، انجام شده 
و ساعت رسمى کشور به عقب برگردانده شود، ممکن است 
به دلیل عدم اطالع برخى خانواده ها و دیر متوجه شدن این 
موضوع، روز کارى مدارس در اول مهرماه با تداخل ساعتى 
روبه رو شود و برخى خانواده ها فرزندان خود را با تأخیر عازم 

مدرسه کنند.
مسافران پروازهاى هوایى، ریلى و زمینى هم باید ساعت 
بلیت سفر خود را با ســاعت جدید هماهنگ کنند به این 
صورت که اگر بلیت خود را براى روز 31 شهریور به بعد، قبل 
از 30 شهریور ماه خریدارى کرده اند باید بر اساس ساعت 

درج شده در بلیت خود سفرشان  را انجام دهند.

آتش زدن خودروى الکچرى آقاى مدیر

10 میلیون هزینه کنید؛ 5 سال جوان شوید!

چرا تغییر ساعت، 31 شهریور صورت نمى گیرد؟

داریوش پیرنیاکان: 
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رونمایى از کتاب دوم 
«سینماتوگراف» 

کتاب دوم «سـینماتوگراف» فردا دوشنبه یکم مهر ماه 
با حضور کیانوش عیـارى در تهران رونمایى مى شـود. 
آیین رونمایى از اولین شماره کتاب «سینماتوگراف» با 
محوریت «سینماى کالسیک و سینماى نئوکالسیک» 
به همـت دفتـر تخصصى سـینما وابسـته به سـازمان 
فرهنگـى، اجتماعـى و ورزشـى شـهردارى اصفهان با 
حضور برخى از اعضاى هیئت تحریریه، سـال گذشـته 
در کتابخانـه مرکزى اصفهان برگزار شـد. شـماره دوم 
این کتاب به «سـینماى آزاد جهان، ایـران و اصفهان» 

مى پردازد.

برپایى نمایشگاه «راه بى پایان» 
نمایشگاه «راه بى پایان» به مناسبت هفته دفاع مقدس 
تا اول مهرماه مورد بازدید عالقه منـدان قرار مى گیرد. 
این نمایشـگاه از سـاعت 9 صبح تا 22 شـب در میدان 
گردهمایـى پارك کوهسـتانى صفـه برپاسـت. در این 
نمایشگاه مسـابقات میدانى با ادوات نظامى مثل گذر از 
میدان مین با پوشـش لباس نظامى، شناسـایى و خنثى 

کردن مین و گذر از منطقه شیمیایى اجرا مى شود.

کمبود نیرو در اورژانس
معاون اجرایى اورژانس استان اصفهان گفت: 600 نیرو 
در حال امدادرسانى هستند که با توجه به استانداردهاى 
وزارت بهداشـت حداقـل 1500 نفر کسـر نیـرو داریم.  
محسـن افتخـارى خاطر نشـان کـرد: مشـکل نیروى 
انسانى اورژانس بسیار حاد اسـت؛ در سال گذشته 272 
نفر استخدام پیمانى داشـتیم و 250 نفر در سطح استان 

جذب شدند.

ریزش بخشى از
 تمدن 400 ساله

بخشى از قلعه تاریخى 400 ساله شهر بافران ریزش کرد. 
رئیس شوراى اسالمى شهر بافران گفت: قلعه «رستم» 
یکى از آثار ملى و تاریخى شهر بافران است که متأسفانه 
هم اکنون کسى متولى حفظ و احیاى این بناى تاریخى 
نیسـت. محمد عربان افزود: اگر این رویه ادامه پیدا کند 
شـاهد از بین رفتـن کامل و خسـارات جبـران ناپذیرى 
خواهیم بود. قلعه «رستم» بافران دردر فهرست آثار ملى 

ایران به ثبت رسیده است.

گازگرفتگى 12 نفر 
سـخنگوى سـازمان آتـش نشـانى و خدمـات ایمنـى 
شـهردارى اصفهـان از گاز گرفتگـى 12 نفـر در یـک 
مرغـدارى در اصفهـان خبـر داد. فرهـاد کاوه آهنگران 
اظهار کرد: این حادثه ساعت 23 و 10 دقیقه روز شنبه به 
ستاد فرماندهى آتش نشانى اصفهان گزارش شده است. 
وى تصریح کرد: این افراد داخل مرغدارى در روسـتاى 
فسـاران دچار حادثه شـدند  و یک نفر از آنها جان خود را 

از دست داد.

شرط تداوم جریان زاینده رود 
معـاون بهره بـردارى آب منطقـه اى اصفهان با اشـاره 
به اینکه صنف کشـاورزى و جهاد کشـاورزى اصفهان 
خواستار تداوم زاینده رود تا دهم مهرماه شده اند، اظهار 
کرد: تداوم جریان زاینـده رود در دهه اول مهر ماه منوط 
به ابالغیه از سوى اسـتاندارى اصفهان است و چنانچه 
اسـتاندارى اصفهان جارى شـدن زاینـده رود را تا دهم 
مهرماه تأیید و ابالغ کند جریان زاینده رود در ده روز اول 

پاییز هم ادامه دارد.

یک سوم مدارس 
نیاز به بازسازى دارند

محمد اعتدادى، مدیـرکل آموزش و پـرورش اصفهان 
گفت: حدود یک سوم از مدارس استان نیاز به بازسازى 
دارند که اداره آموزش و پرورش به تنهایى توان رسیدگى 
بـه آن را ندارند، به همین منظـور فعالیت نهضت بزرگ 

مدرسه سازى توسط خیرین نیک اندیش اوج گرفت.

خبر

معاون شهرســازى شــهردارى کاشــان گفت: برخى 
سودجویان با استفاده از بى اطالعى و نا آگاهى شهروندان 
اقدام به فروش امالك فاقد پروانه با ضمانت شفاهى براى 

دریافت پروانه از شهردارى مى کنند.
حسن نعناکار تصریح کرد: شهردارى در زمان صدور پروانه 
ساختمانى نسبت به تعیین نماى ساختمان بر مبناى ضوابط 
طرح تفصیلى اقدام مى کند اما برخى از مالکان زمان اجراى 
نما طبق نظر و سلیقه شخصى خود عمل مى کنند. وى با 
اشاره به تشکیل کمیته نما در شهردارى کاشان براى نظارت 
بر رعایت ضوابط اجراى نماى ســاختمان توسط مالکان 
به ویژه در معابر اصلى شهر، خاطرنشان کرد: نماى ساختمان 

باید با شرایط اقلیمى کاشان  همخوانى داشته باشد و تمامًا 
از آجر بوده و یا درصد استفاده آجر از سنگ بیشتر باشد. 

معاون شهرسازى شهردارى کاشــان از تشکیل 4100 
پرونده از ابتداى سال 97 تا شهریور 98 در کمیسیون ماده 
100 این شهردارى خبر داد و یادآور شد: متأسفانه با وجود 
گزارش مبنى بر تخلف مالک در بیشتر احکام صادره  در 
کمیسیون ها، حکم مبنى بر قلع نکردن بنا صادر مى شود 
که در این مواقع مالک مى تواند از شهردارى مفاصا حساب  
دریافت کند. تاکنون بــراى 366 پرونده حکم تخریب و 
براى 3333 پرونده نیز جریمه یا حکم برائت صادر شــده 

است.

مدیر آموزش و پرورش شاهین شهر گفت: قبولى دانش 
آموزان شاهین شهرى در آزمون سراسرى دانشگاه هاى 
کشور امسال 9 درصد بیشتر از میانگین کشورى افزایش 

داشته است.
محمد اسماعیل زاده اظهار کرد: از مجموع دانش آموزان 
شــاهین شــهرى شــرکت کننده در آزمون سراسرى 
دانشگاه هاى کشــور 41 درصد آنها امتیاز الزم قبولى را 
دریافت کردند که این عــدد یک درصد از میانگین قبولى 
استان اصفهان باالتر است. وى از افتتاح یک باب آموزشگاه 
و ورزشگاه همزمان با آغاز سال تحصیلى جدید در خیابان 
شیخ بهایى و خانه کارگر شاهین شهر خبر داد و افزود: در 

ده ماه اخیر هفت باب آموزشگاه در این شهر افتتاح شده و 9 
طرح نیمه تمام هم در حال تکمیل شدن است.

اسماعیل زاده با اشاره به رشد 6 درصدى جمعیت دانش 
آموزان در ســال تحصیلى جدید ابراز کــرد: با توجه به 
افزایش رشد 6 درصدى جمعیت دانش آموزان در سال 
تحصیلى جدید ضرورت دارد که شــهروندان و خیران 
براى احداث و تکمیل فضاهاى آموزشــى مشارکت و 
همکارى بیشترى داشته باشند. مدیر آموزش و پرورش 
شاهین شهر از اجراى طرح جدیدى با عنوان طرح «شهید 
بهنام محمدى» با همکارى ناحیه مقاومت بسیج شاهین 

شهر و با محورهاى مدرسه، مسجد و منزل خبر داد.

افزایش قبولى دانش آموزان 
شاهین شهرى در کنکور

شرط نماکارى ساختمان
 در کاشان

ذوب آهــن اصفهان بــه عنوان بــزرگ ترین 
تولیدکننده فوالدهاى ســاختمانى در ایران در 
نمایشگاه بین المللى بازسازى سوریه حضورى 

فعال داشت.
در روز نخست این نمایشگاه که با حضور مقامات 
کشور ســوریه و ایران آغاز به کار کرد  برخى از 
مقامات و بازرگانان و فعاالن بازار فوالد از غرفه 
ذوب آهن اصفهان بازدید کردند و از نزدیک و با 
توضیحات کارشناسان ذوب آهن با توانمندى ها 

و محصوالت شرکت آشنا شدند.
«علــى حمود»، وزیــر حمل و نقل ســوریه در 
بازدید از غرفه ذوب آهن ضمن ابراز خرســندى 
از حضور شــرکت هاى ایرانى در نمایشــگاه، 
توانمندى هاى ذوب آهن اصفهــان را در تولید 
محصوالت فناورى بــا ارزش خواند و با مطالب 
ارائه شــده کارشناســان شــرکت در خصوص 
تعرفه هاى ترجیحى اظهار امیدوارى کرد موانع 

موجود هرچه سریع تر برطرف شود.
جواد ترکابادى، ســفیر جمهورى اسالمى ایران 
در ســوریه نیز که در این بازدید على حمود وزیر 
ســورى را همراهى مى کرد، حضور ذوب آهن 
اصفهان در این نمایشگاه را بسیار مؤثر دانست و 
گفت: محصوالت جدید شرکت در بازار سوریه با 

استقبال خوبى روبه رو خواهد شد.

حضور ذوب آهن اصفهان 
در نمایشگاه بین المللى 

بازسازى سوریه

مانى مهدوى
دیــروز دو وزیر کلیدى کابینه به طــور همزمان مهمان 
اصفهانى ها بودند. به گــزارش «نصف جهان»، محمد 
اسالمى، وزیر اصفهانى راه و شهرسازى و رضا رحمانى، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور بررســى وافتتاح 
پروژه هاى عمرانى به این استان ســفر کردند. یکى از 
مهمترین این پروژه ها، افتتــاح کارگو ترمینال فرودگاه 
اصفهان بود که به طور همزمان توسط دو وزیر انجام شد. 
همچنین بررسى پروژه قطار ســریع السیر تهران- قم- 
اصفهان و بازدید از بررسى احداث کنارگذر شرق اصفهان 
هم از جمله سرفصل هاى دلیل حضور این دو مقام ارشد 

دولتى در اصفهان به حساب مى آمد.
رضا رحمانى و محمد اسالمى درباره این سه پروژه مهم 

توضیحاتى داده اند که اهم آن را در ادامه مى خوانید.
پروژه کارگو ترمینال فرودگاه بین المللى 

شهید بهشتى اصفهان
رضا رحمانى، وزیر صنعت، معدن و تجارت: 

در پروژه کارگو ترمینال فرودگاه بین المللى شهید بهشتى 
اصفهان، وزارت راه و شهرسازى، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و استاندارى اصفهان با همکارى یکدیگر این 
طرح را به سرانجام رســاندند که این پروژه مى تواند در 

صادرات غیرنفتى کشور مؤثر واقع شود. 
 محمد اسالمى، وزیر راه و شهرسازى:

فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان از روز نخست 

به صورت موقت راه اندازى شــد و ســالن ترمینال این 
فرودگاه، انبار گمرك بوده که در طول زمان این فرودگاه 
گسترش پیدا کرد اما هنوز کیفیت مطلوب را ندارد. اساس 
فرودگاه بین المللى شهید بهشــتى اصفهان راه اندازى 
طرح ترمینال ملى و بین المللى است که در روند اجرایى 
قرار دارد. در طرح توســعه 7000 مترى ترمینال خارجى 
این فرودگاه مســئوالن این بخش متعهد شدند تا قبل 
از پایان ســال، این طرح به بهره بردارى برسد. اصفهان 
یکى از مهمترین کانون هاى اقتصادى و گردشــگرى 
کشور  است و ســهم قابل توجهى در اقتصاد ملى دارد و 
این انتظار مى رود که فرودگاهى در شأن خود داشته باشد 
و توسعه هایى که انجام شــده در جهت بهبود وضعیت 
موجود است. همراهى شرکت اروپایى در طراحى جدید 
متوقف شده و امید است طراحى جدید با شرکتى که داراى 
استانداردهاى الزم است، انجام شود تا فرودگاهى در شأن 

ملت ایران و مردم اصفهان، ایجاد شود.
پروژه کنارگذر شرق اصفهان

محمد اسالمى، وزیر راه و شهرسازى:
برخى از مشکالت مدیریتى که از سوى سرمایه گذاران 
پروژه کنارگذر شرق اصفهان وجود داشت، برطرف شده 
است و با رفع ســایر موانع این پروژه امیدوارم بخشى از 
پروژه کنارگذر شــرق اصفهان به طول 55 کیلومتر که 
پیشرفت بیشترى داشــته، با اضافه شدن موارد ایمنى تا 
پایان بهار 99 افتتاح شود. قرارداد این پروژه ظرف ده روز 

آینده بسته شده و مشکالت آن مرتفع مى شود.
این پروژه با توجه به موقعیت اصفهان که در کانون صنعتى 
و اقتصادى کشور قرار دارد، یکى از پروژه هاى بسیار مؤثر 
در ترافیک استان اصفهان و کشــور است که متأسفانه 
به دالیل گوناگون طوالنى شــده اســت اما مشکالت 
مدیریتى از طرف سرمایه گذار بوده که پروژه را به رکود 
رسانده بود، البته با پیگیرى هاى استاندار و نمایندگان تا 
حدودى بر طرف شده است. با بهره بردارى از این پروژه 
مردم مى توانند براى تردد از نایین تا کاشان از مسیر این 

اتوبان استفاده کنند.
پروژه قطار سریع السیر اصفهان- قم- تهران

محمد اسالمى، وزیر راه و شهرسازى:
پروژه قطار سریع الســیر اصفهان-قم- تهران براى ما 
اهمیت بســیارى دارد. خودمان را براى طوالنى شــدن 
این پروژه نمى بخشیم. دولت و مسئوالن استانى مصمم 
هستیم که این پروژه را سریع تر به بهره بردارى برسانیم. 
وقفه هایى که به دلیل تغییر اختیــارات اجرایى تا کنون 
ایجاد شده با ســپردن اختیارات به شــرکت ساخت که 
مسئول ایجاد ســازه هاى حمل و نقل است، رفع خواهد 
شــد. اقدامات ادارى انجام شــده و مکاتبــات نیازمند 
پیگیرى هاى پیوسته مســئوالن اجرایى است تا بتوانیم 
کار را به صورت عملى پشتیبانى کنیم، باید ظرفیت هاى 
اجرایى کارگاه هاى این پروژه به حداکثر برسد. تجهیزات 
الزم وارد شده است تا بتوانیم طبق زمانبندى انجام شده 

پروژه را به ثمر برسانیم، از مسئوالن اجرایى انتظار دارم 
این پروژه را با روحیه و رویکرد متفاوت انجام دهند و خود 
را درگیر چگونگى قرارداد نکنند. رئیس جمهور چین به 
این پروژه اهتمام دارد. این پروژه جزو پروژه هاى «یک 
کمربندى یک راه» است و مباحث تأمین مالى پروژه نیز 
پیگیرى خواهد شد تا روند پروژه تسریع شود. براى رفع 
معارضین پروژه نیز بخش هایى که از حریم شهرها عبور 
مى کند با کمک شهردارى ها و مسئوالن استانى برطرف 
شود. براى تملک رفع معارضین یک کمیته ویژه در نظر 
گرفته شود، تا براى جاهایى که در حریم شهرها وجود دارد 
از امتیازات تهاتر استفاده شود و مشکالت پروژه رفع شود.
بخشى از محفوظات پروژه در قم و تهران مورد مناقشه 
است و قرار است تغییراتى در این قسمت از پروژه ایجاد 
شــود. بخش بال معارض این پروژه نیز در اصفهان تا قم 
باید با سرعت پیش رود زیرا مشکلى در این محدوده وجود 
ندارد و در پى آن هســتیم که مشکالت موجود در مسیر 
قم- تهران را نیز برطرف کرده و با رویکردى جدید آن را 
به اتمام برسانیم. این پروژه یکى از پروژه هاى راهبردى 
در حوزه زیربنایى حمل ونقل است که از سال هاى گذشته 
آغاز شده و متأسفانه در دو سال اخیر با رکود و وقفه مواجه 
شده بود. در این چند ماهه توفیق شد که موانع آن برطرف 
شود و تاکنون که ما اینجا حضور داریم بعد از ماه ها توقف 
این پروژه فعال  شده است. اما پیش بینى زمانى پروژه را به 

دلیل عوامل ناشناخته نمى توانم اعالم کنم.

با حضور همزمان 2 وزیر اقتصادى دولت در اصفهان؛

تکلیف 3 پروژه بزرگ روشن شد

مدیر بخش زلزله و رانــش زمین مرکز تحقیقات 
وزارت راه، مسکن و شهرسازى، وضعیت کالنشهر 
اصفهان را از نظر خطر فرونشست زمین، بحرانى 
اعالم کرد و گفت: فرونشست زمین در 405 دشت 
کشور از حد بحرانى عبور کرد با این حال در صورتى 
که قصد اولویت بندى مناطق فرونشست را داشته 
باشیم جنوب و جنوب غرب تهران تا منطقه شهریار 
اشتهار و ورامین و شهر اصفهان، مناطق بحرانى از 
نظر تأثیر این معضل بر زیرســاخت هاى شهرى، 
شریان هاى حیاتى و  سامانه هاى حمل و نقل هستند 

که باید هر چه زودتر مورد توجه ویژه قرار بگیرند.
على بیت اللهــى در گفتگو با «ایرنــا» افزود: در 
اســتان اصفهان در مناطقى از شهر و شمال شهر 
اصفهان فرونشســت به یک معضل عمده تبدیل 
شده به طورى که در مجاورت فرودگاه و حتى در 
حاشیه ورزشگاه نقش جهان شکاف هاى حاصل 
از فرونشســت روى زمین خــود را نمایان کرده و 
فرونشست براى این شــهر یک خطر بسیار جدى 

است.

فرونشست زمین در 
اصفهان بحرانى است

رئیس جمعیت هالل احمر ســمیرم گفت: قایق 
پنج غواص و غریــق نجات کــه روز جمعه به 
صورت خودجوش اقدام به جستجوى جسد دختر 
گردشگرى کرده بودند که مرداد ماه در رودخانه 

آب ملخ غرق شده بود، در رودخانه واژگون شد.
سید نور محمد موسوى افزود: 15 امدادگر در قالب 
سه تیم امدادى با سه دســتگاه خودرو به منطقه 
اعزام و عملیات جستجوى این افراد ساعت 20 
جمعه آغاز شد و امدادگران موفق به یافتن و نجات 
آنان شدند. وى بابیان اینکه حال عمومى این افراد 
مساعد گزارش شده است گفت: با وجود تذکراتى 
که به خانواده این دختر گردشــگر در خصوص 
خطرات رودخانه آب ملخ داده شده است آنها اقدام 

به جستجو در رودخانه مى کنند.
رئیس جمعیت هالل احمر ســمیرم افزود: این 
رودخانه داراى خطرات زیادى است که تا کنون 
20 نفر در آن غرق شده اند و تاکنون جسد آنها پیدا 
نشده است و حتى ماهرترین غواصان نتوانسته اند 

در این رودخانه غواصى کنند.
خانم یلمه اهل شهرستان مبارکه 12 مرداد براى 
عکس گرفتن به حاشــیه رودخانه آب ملخ رفته 
بود که به داخل رودخانه سقوط مى کند و تاکنون 
جسد وى پیدا نشده است و خانواده این گردشگر 
چند مرتبه اقدام به جستجو در رودخانه کرده اند 

که هیچ نتیجه اى در پى نداشته است.

نجات جان ناجیان غریق
«هفته دفاع مقدس در اســتان اصفهان، امسال با شعار 
"ما پیروزیم" با رژه مقتدرانه و باصالبت نیروهاى مسلح، 
یگان هاى ارتش و سپاه و... ســاعت 8 صبح 31 شهریور 
ماه (امروز) در مقابل گلســتان شــهداى اصفهان برگزار 

مى شود.»
فرمانده ســپاه صاحب الزمان(عج) اســتان اصفهان در 
نشســتى مطبوعاتى این مطلب را اعالم کرد و گفت: در 
طول 40 سال انقالب، هفته دفاع مقدس درخشندگى و 
نورانیت خاصى در ابعاد همدلى، وفاق، مشارکت مردم و 
نظام داشته است و یگان هاى نیروهاى مسلح، مسئوالن 
و مردم توانستند با وحدت و هماهنگى، جنگ را با مدیریت 
هوشمندانه و مدبرانه امام راحل(ره) و جانفشانى نیروهاى 

رزمنده و جوانان اداره کنند. 
سردار مجتبى فدا با اشاره به برنامه هاى هفته دفاع مقدس 
در استان اصفهان افزود: در هفته دفاع مقدس 20 برنامه 
در استان، صد برنامه در شهرستان ها و هفت هزار برنامه در 
سطح پایگاه ها، محالت، مساجد و مدارس به اجرا گذاشته 

خواهد شد.

فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان با تشریح 
بخشى از برنامه هاى هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: اجراى 
سه نمایش آبى خاکى در سه شهرستان لنجان، نجف آباد 
و شاهین شهر، حضور گشت بسیجیان در کمک به امنیت 
پایدار، دیدار با خانواده شهدا و جانبازان، اجراى 45 پروژه 
اقتصاد مقاومتى، اجراى برنامه مهر کریمانه نهضت کمک 
به دانش آموزان و توزیع 11 هزار و 900 بسته غذایى، 2026 
لوازم التحریر به دانش آموزان، توزیع 1416 جهیزیه، اعزام 
گروه هاى دانشجویى در منطقه پل دختر براى کمک به 
ساخت منازل سیل زده، برپایى 40 سنگر در مناطق مختلف 
و ایســتگا  ه هاى فرهنگى و هنرى، رونمایى از 15 عنوان 
کتاب دفاع مقدس، رونمایى از کتاب «امام حسینى هاـ»، 
برگزارى 50 محفل انس با قرآن در مساجد استان در حضور 
راویان و رزمندگان در مدارس و بیان خاطرات دفاع مقدس 
و... بخشى از برنامه هاى هفته دفاع مقدس در سطح استان 

اصفهان است.
سردار فدا از همراهى فرزندان دانش آموز شهداى مدافع 
حرم در روز اول مهر ماه ســال جارى به مدارس خبر داد 
و گفت: همزمان با بازگشــایى مدارس، در روز اول مهر 

ماه، یکى از رزمندگان لشکر امام حسین(ع) و... به عنوان 
همیار و همسنگر، فرزندان دانش آموز شهداى مدافع حرم 
و شــهداى مدافع وطن را در عزیمت به مدرسه همراهى 
مى کنند و در حقیقت با این کار باعث مى شوند تا فرزندان 

شهدا احساس کمبود پدر نکنند.
وى همچنین نواختن زنگ مقاومــت، جهاد امیدآفرین 
در مدارس، برپایى میز خدمت در مســاجد استان، اعزام 
تیم هاى پزشــکى به مناطق کمتر برخوردار، رونمایى از 
کارت ایثار رزمندگان و اهداى آن براى 37 شهید و... را از 

دیگر برنامه هاى هفته دفاع مقدس برشمرد.
فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان اظهار کرد: 
مهمترین مأموریت بسیج، خدمات رسانى اجتماعى به مردم 
است و ما نیز ظرفیت، توان و قابلیت هاى ویژه اى داریم که 
در صورت نیاز دستگاه ها، به طور کامل وارد کار خواهیم شد. 
سردار فدا ظرفیت بسیج را متعلق به نظام و مردم دانست و 
افزود: مجموعه بسیج تا دو ماه آینده نسبت به راه اندازى 
اردوگاه ترك اعتیــاد اقدام مى کند و معتــادان متجاهر، 

همزمان با ترك اعتیاد مهارت آموزى را فرا مى گیرند.
وى در خصوص فعالیت هاى اقتصادى ســپاه در استان 

اصفهان هم گفت: ســپاه اســتانى هیچگونــه فعالیت 
اقتصادى نداشــته است. این در حالى اســت که قرارگاه 
خاتم االنبیاء(ص) نیز فعالیت هاى اقتصادى را در شرایط 
خاصى که پیمانکار نباشــد، ارزش ریالى مشخص داشته 
باشد و پیمانکاران قادر به اجراى آنها نباشند انجام مى دهد 
و پس از انجام کار به صورت کامــل، هزینه ها را دریافت 
مى کند. ضمن اینکه قرارگاه خاتم االنبیاء(ص) نیروهاى 
رسمى چندانى ندارد و براى انجام فعالیت هاى اقتصادى، از 

ظرفیت هاى بومى بهره گیرى مى کند.
فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان بر اعتماد 
به جوانان تأکید کرد و گفت: رســانه ها باید در خصوص 
به کارگیرى جوانان در پســت هاى مدیریتى از مسئوالن 

مطالبه گرى کنند.
سردار فدا به حضور شهیدان خرازى، کاظمى و... در هشت 
سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: این شهیدان بزرگوار 
کدام دانشگاه جنگ را سپرى کرده بودند ولى دیدیم که 
جنگ را بسیار خوب اداره کردند و موفق بودند. بنابراین باید 
به جوانان اعتماد کرد و پست هاى مدیریتى به آنان واگذار 

شود تا بخشى از معضالت برطرف شود. 

آغاز هفته دفاع مقدس در اصفهان با برنامه هاى مختلف
ساسان اکبرزاده

رئیــس خانه صنعت و معــدن ایران گفت: باید دســت 
مدیرکل صنعت اصفهان را باز نگه داریم تا شاهد رونق 
صنعت در استان باشیم و اشتغال افزایش یابد، چراکه نرخ 

اشتغال در استان باال نیست.
عبدالوهاب سهل آبادى اظهار کرد: اصفهان شهر صنعت 
و استانى است که باید وزارتخانه در آن تشکیل شود. سهل 

آبادى گفت: باید دست مدیرکل صنعت اصفهان را باز نگه 
داریم تا شاهد رونق صنعت در اســتان باشیم و اشتغال 

افزایش یابد، چراکه نرخ اشتغال در استان باال نیست.

نرخ اشتغال در استان اصفهان باال نیست



0404فرهنگفرهنگ 3585یک شنبه  31 شهریور  ماه   1398 سال شانزدهم

جدیدترین تصاویر «خوآکیــن فونیکس»، بازیگر مطرح 
سینماى هالیوود در فیلم ســینمایى «جوکر» منتشر شد. 
این فیلم به کارگردانى «تــاد فیلیپس» با بازى «خوآکین 
فونیکس» و «رابرت دنیرو» اکران بیــن المللى خود در 
ســینما هاى هالیوود را از چهارم اکتبر ســال 2019 (12 

مهرماه) آغاز خواهد کرد.
«خوآکین فینیکس» در نقش «آرتور فلک/جوکر»، «رابرت 
دنیرو» در نقش «مجرى برنامه تاك شو»، «زازى بیتز» در 
نقش «سوفى داموند»، «فرانســیس کانروى» در نقش 
«پنى فلک» و «برت کالن» در نقش «توماس وین» در 
این فیلم ایفاگر نقش ها خواهند بود. این نقش براى خوآکین 

فونیکس، بازیگر برنده نخل طالى کن چالش بسیار سختى 
محسوب مى شود زیرا فونیکس تنها نباید یک نقش را بازى 
کند بلکه باید خاطره نقشى دیگر را نیز از ذهن ها پاك کند.

«هیث لیجر»، بازیگر فقید سینماى هالیوود توانست براى 
بازى در فیلم «شوالیه تاریکى» به کارگردانى «کریستوفر 
نوالن» اسکار بهترین بازیگر مرد را از آن خود کند. بعد از او 
«جرارد لتو» نیز «جوکر» را بازى کرد اما به واسطه قیاس 
با هیث لیجر در این نقش شکســت خورد. حال باید دید 

فینیکس در این رقابت چه مى کند.
در ابتدا کمپانى «وارنر بروس» اعالم کرده بود که براى این 
نقش «لئوناردو دى کاپریو» را در نظر گرفته و اکثر رسانه ها 

هم از حضور دى کاپریو خبر داده بودند اما بعد از مدتى نام 
خوآکین فونیکس به میان آمد.

تاکنون بازیگران متفاوتى در نقش جوکر ظاهر شــده اند. 
«جک نیکلسون»، هیث لیجر و جرارد لتو از جمله بازیگرانى 
هســتند که تاکنون این نقش را بازى کرده اند اما همواره 
هیث لیجر به عنوان بهترین «جوکر» در تاریخ سینما یاد 
شده اســت. خوآکین فونیکس بازیگر با سابقه فیلم هایى 
همچون «گالدیاتور» و «او» تاکنون سابقه بازى در فیلمى 
ابَرقهرمانى نداشته است. وى آخرین بار تا نزدیکى بازى در 
فیلم «دکتر استرنج» پیش رفت اما این نقش به «بندیکت 

کمبربچ» رسید.

بهاره رهنما که براى اجراى یک نمایش تک نفره به کانادا سفر کرده، اعالم کرده است که در مونترال، 
یکى از دو شهر بزرگ کانادا که پر از ایرانى ها مهاجر است، دوستان خود را گم کرد.

او با انتشار یک ویدیو یک مرد ایرانى را نشان مى دهد که او را در خیابان دیده و شناخته و به دوستانش 
رسانده است. مجید، متولد مشهد، ناجى خانم رهنما شده است. بهاره هنما مى گوید پرچم ایرانى ها و 

مشهدى ها همه جاى دنیا باالست.

رســول صدرعاملى، کارگردان سینما، بازیگر سرشناس 
فرانسوى را با انتشار توییتى کشت! او اواخر هفته گذشته با 
انتشار عکسى از «آلون دلون» نوشت: «آلون دلون، صبح 
امروز در یکى از بیمارستان هاى پاریس درگذشت»، این 
در حالى است که برخالف شــایعات هنوز خبرى رسمى 
مبنى بر وخامت احوال یا درگذشــت «آلن دلون» اعالم 

نشده است.
آخرین خبرها درباره «آلن دلون» اسطوره سینماى فرانسه 
که چندى پیش دچار سکته مغزى شد و بعد براى بهبود 
عوارض آن در سوییس بسترى شد، مربوط به تصویرى 
از دختر وى در اینستاگرام است که تصویرى غمگین از 
خودش را در اینستاگرام به همراه چند بیت از شعر «سول» 

از یک گروه آمریکایى منتشر کرد. برخى از طرفداران آلن 
دلون، از این تصویر، اینطور برداشت کرده اند که شاید حال 
اسطوره سینما خوب نباشد و دختر وى «آنوشکا» دارد به 
صورت غیرمستقیم این خبر را منتقل مى کند. با این حال 
از آن روز یعنى 14 سپتامبر (23 شهریور) تاکنون هیچ خبر 
رسمى جدیدى از حال این بازیگر سرشناس در سایت هاى 

فرانسوى زبان منتشر نشده است.
اوایل تابستان امسال آلن دلون دچار سکته مغزى شد و 
ســه هفته در بخش مراقبت هاى ویژه در بیمارستانى در 
پاریس بسترى بود و بعد به سوییس منتقل شد. رسانه هاى 
فرانسوى نوشتند این اولین بارى نیست که آنوشکا دلون 
یک پیام اسرارآمیز منتشر مى کند که سئوال هاى زیادى 

برمى انگیزاند.
اما در حالى که هنوز خبرى رسمى از درگذشت آلن دلون 
منتشر و اعالم نشده است، رسول صدرعاملى، کارگردان 
مشهور ایران این بازیگر سرشناس فرانسوى را با انتشار 
توییتى کشــت! او در توییتى خبر درگذشت این بازیگر 
سرشناس فرانسوى را منتشر کرد. نکته جالب توجه این 
است که برخى از رســانه ها و اکانت هاى خارجى هم به 
نقل از توییت صدرعاملى خبر درگذشت دلون را بازنشر 

کرده اند.

یک منتقد سینما مطلب تکان دهنده اى درباره وخامت حال بازیگر سریال «قهوه تلخ» منتشر کرد.
پوریا ذوالفقارى نوشت: «ماندانا سورى احتماًال براى بسیارى یادآور سریال هاى "قهوه تلخ" و "ویالى 
من" و آیتم هاى طنز است. ماندانا با سریال هاى طنز به شهرت رسید ولى درست زمانى که پیشنهادها 
به سمتش سرازیر شد و دقیقاً در بزنگاهى که هر بازیگر سال ها براى رسیدن آن تالش مى کند، فهمید 
که به ام اس مبتال شده. در فضاى پچپچه اى سینماى ایران این خبر خیلى زود دهان به دهان و دفتر به 
دفتر پیچید و نام ماندانا سورى از گزینه هاى ایفاى نقش ها کنار گذاشته شد. ماندانا ماند و ام اس و فشار 
فزاینده مالى. همکالس سابق من و بازیگرى که زمانى خنده به لب هایمان آورد، حاال دارد توان حرکت 

را از دست مى دهد و تهیه داروهاى ام اس برایش روز به روز دشوارتر مى شود.» 

خانم بازیگر از علت بى حوصلگى این روزهایش نسبت 
به دنیاى هنرپیشگى سخن گفت.

شــقایق دهقان، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون طى 
سال هاى گذشــته با وجود محبوبیتى که با حضور در 
سریال «ساختمان پزشکان» به دست آورد به یکباره از 
دنیاى بازیگرى فاصله گرفت. وى که سال ها یکى از 
بازیگران پرکار سینما و مخصوصًا تلویزیون بود، به 
یکباره به تئاتر روى آورد، بیشتر تمرکز خود را براى 
بازى در این عرصه گذاشته و هم اکنون نیز هیچ 
پروژه اى را به صورت جدى در دست ندارد، وى 
به زودى اکران فیلم سینمایى «ناگهان درخت» 

ساخته صفى یزدانیان را پیش رو خواهد داشت.
شــقایق دهقان درخصوص کم کار شدن 
خود در عرصه بازیگرى طى سال هاى 
گذشــته گفت: دیگر از بازیگرى 
خسته شده ام. یک زمانى من 
جوان تر بــودم و حال و 
حوصله سر و کله زدن 

در کار ها را داشتم اما این روز ها آن حال و هوا را ندارم.
وى در همین راســتا ادامــه داد: وقتى جــوان تر بودم 
مى توانستم تمامى فشــار هاى موجود در بازیگرى را با 
تالش و جوانى بیشتر پشت سر بگذارم اما در حال حاضر 
تحمل این فشار ها براى من به شخصه به شدت سخت 

شده است.
بازیگر فیلم «ناگهان درخــت» درباره اظهار نظرى که 
از زبان او در فضاى مجازى منتشر شده افزود: من هیچ 
وقت از سینما گالیه اى نداشته و ندارم، زیرا عمده فعالیت 
من همواره در تلویزیون بوده و چندان داخل مناســبات 
سینمایى نبوده ام. در کل کار براى من این روز ها خیلى 
ســخت شــده و به نوعى دیگر آبم با کسانى که دست 
اندرکار تولیدات سریالى هستند توى یک جوى نمى رود.

دهقان در خصــوص آخرین فعالیت خــود در عرصه 
بازیگرى خاطرنشان کرد: واقعیت امر «ناگهان درخت» 
پیمان معادى آخرین کارى است که تا به حال در آن به 
ایفاى نقش پرداخته ام و هم اکنون پیشنهادى براى بازى 

در تلویزیون یا سینما ندارم.

همزمان با نزدیک شدن روز اکران فیلم تحسین شده «خوآکین فونیکس»
 بازیگر مطرح سینماى هالیوود اعالم شد

قرار بود «دى کاپریو» جوکر شود

شقایق دهقان: از بازیگرى خسته شده ام!
ا خانم بازیگر از علت بى حوصلگى
به دنیاى هنرپیشگىسخنگفت.

ت شــقایق دهقان، بازیگر ســینما،
سال هاى گذشــته با وجود محبو
سریال «ساختمان پزشکان» به د

دنیاى بازیگرى فاصله گرفت. وى
بازیگران پرکار سینما و مخصو
یکباره به تئاتر روى آورد، بیشت
و بازى در این عرصه گذاشته
پروژه اى را به صورت جدى

به زودى اکران فیلم سینمایى
ساخته صفى یزدانیان را پیش
شــقایق دهقان درخص
خود در عرصه بازی
گذشــته گفت
خسته شد
جوان
حو
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مسابقه تلویزیونى «میدون» به زودى روى آنتن مى رود و پارسا 
خائف تیتراژ آن را خواهد خواند.

مسابقه تلویزیونى «میدون» به تهیه کنندگى سید محمدحسین 
هاشمى گلپایگانى به زودى روى آنتن شــبکه 3 سیما خواهد 

رفت.
«میدون» یک رقابت تلویزیونى استعدادیابِى شغلى است که با 
هدف مشاوره و حمایت از کسب و کار هاى برتر نوپا، طراحى شده 
و با حضور چهار داور متخصص و فعال در حوزه کسب و کار نوین 

پخش خود را آغاز خواهد کرد.
خواننده تیتراژ برنامه «میدون» پارســا خائف، نفر سوم مسابقه 

استعدادیابى «عصر جدید» است.
آهنگسازى تیتراژ این برنامه را فرید سعادتمند عهده دار خواهد 
بود که در کارنامه خود کار هایى نظیــر «ارمغان تاریکى» را با 
محمد اصفهانى و «ســرو زیر آب» و «برادر جان» را با ساالر 

عقیلى داشته است.
برنامه «میدون» 52 قسمت است که در هر قسمت سه شرکت 
کننده حضور دارند و در مجموع 156 گروه شرکت مى کنند. البته 
هر هفته دو قسمت از این برنامه روى آنتن مى رود و در انتهاى 
هر هفته، برگزیده هفته معرفى مى شود و تا سقف یک میلیارد 
تومان مشارکت یا وام اشتغال بلندمدت 4 درصدى به برگزیده ها 

اهدا خواهد شد.

پارسا خائف
 خواننده تیتراژ شد

شهرام شکوهى، خواننده پاپ در مورد جدیدترین فعالیت هاى 
خود گفت: در حال حاضر مشغول تولید جدیدترین آلبوم خودم 
هستم. این آلبوم از هشت الى 12 قطعه تشکیل شده که سعى 

مى کنیم پاییز امسال آن را منتشر کنیم.
او در گفتگو با «ایمنا» ادامه داد: تعدادى از اشــعار این آلبوم در 
مرحله صدور مجوز قرار دارد و تعدادى از قطعات در حال ضبط 

موسیقى است.
این خواننده اضافه کرد: تا قبل از انتشار آلبوم دو قطعه به صورت 
تک آهنگ منتشر خواهیم کرد که زمان دقیق انتشار این قطعات 
متعاقبًا اعالم خواهد شد. تا پایان سال نیز چند موزیک ویدیو از 

بنده منتشر خواهد شد.

آخرین خبر از تازه ترین آلبوم 
شهرام شکوهى

امرا... صابرى، بازیگر پیشکسوت سینماى ایران پس از 16 سال 
دورى از سینما مقابل دوربین داریوش مهرجویى خواهد رفت.

«المینور» قرار است پنجمین همکارى صابرى با این فیلمساز 
موج نوى ســینماى ایران پس از فیلم هاى «پستچى»، «دایره 

مینا»، «مدرسه اى که مى رفتیم» و «هامون» باشد.
على نصیریان، سیامک انصارى، على مصفا، پردیس احمدیه، 
مهرداد صدیقیان، کاوه آفاق و عزت ا... رمضانى فر از بازیگران 

قطعى فیلم سینمایى «المینور» هستند.

بازیگر «هامون» پس از
 16 سال به سینما بازگشت

وضعیت تکان دهنده بازیگر زن 
سریال «قهوه تلخ» 

صدرعاملى «آلن دلون» را کشت!

منوچهر آذر، بازیگر سینما و تلویزیون درخصوص کم کار شدن خود و اکثریت پیشکسوتان سینما گفت: 
مشکل این روزهاى سینما براى پیشکسوتان فیلمنامه است. در فیلمنامه هاى امروز شخصیتى جدى و 

تأثیرگذار براى پیشکسوتان نوشته نمى شود و هر چه هست را جوانان بازى مى کنند.
وى در همین راستا ادامه داد: اتفاق اصلى بى اهمیت شــدن نسل قدیمى سینما و با تجربه هاى این 
عرصه است. آنقدر پیشنهادات کم شده که در اکثر مواقع بازیگران پیشکسوت براى فرار بیکارى و 

مشکالت اقتصادى برخى نقش ها را قبول مى کنند.
بازیگر فیلم «اخراجى ها» درباره فعالیت هاى اخیر خود در عرصه بازیگرى اضافه کرد: خوشبختانه 
پیشنهادات زیادى از ســینما و تلویزیون دارم اما واقعیت امر اگر کارى را دوست نداشته باشم در آن 
بازى نمى کنم. دوست ندارم به زور و به خاطر دیده شدن در هر کارى بازى کنم. خدا را شکر حقوقم از 

جاى دیگر تأمین مى شود و نیازمند دستمزد بازیگرى نیستم.
بازیگر فیلم «پر پرواز» با تأکید بر وضعیت بد معشیت بازیگران قدیمى اضافه کرد: بازیگرى به جز 
براى عده اى محدود شغل محسوب نمى شود چون گذران زندگى با دستمزد بازیگرى خنده دار است. 
از نظر من بازیگران چاره اى به جز وجود شغلى دیگر در زندگى خود ندارند زیرا حقوق بازیگرى کفاف 

نیازهاى ابتدایى را هم نمى دهد.

بازیگر فیلم «اخراجى ها»: 

خدا را شکر نیازى به دستمزد بازیگرى ندارم

بهاره رهنما در کانادا گم شد!

محمدرضا ورزى که کارگردانى ســریال هاى تاریخى چون «قائم مقــام فراهانى»، «کریم خان 
زند»، «ستاره خضرا»، «سال هاى مشروطه»، «عمارت فرنگى»، «تبریز در مه»، «معماى شاه» و 
«ستارخان» را عهده دار بوده است، با اشاره به وضعیت گریم در سریال هاى تلویزیونى و همچنین 
گریم بازیگر نقش «ستایش» در فصل ســوم که با انتقادهایى همراه شده است، گفت: در ارتباط با 
دوران پیرى شخصیت «ستایش» و حتى موهایى که براى استاد داریوش ارجمند گذاشته بودند، کار 
را نمى پسندم؛ چرا که استاد ارجمند صورت باصالبتى دارند و طراحى مؤثرترى مى توانستند بر روى 
چهره ایشان انجام دهند. اما به دلیل اینکه از فصل اول به این شکل طراحى شده بود، الجرم باید آن 
را ادامه مى دادند. در ارتباط با گریم خانم نرگس محمدى در این مجموعه نیز باید قطعه کار مى کردند، 
هر چند کار سختى است. اما اى کاش یک مقدار فکر بهترى مى شد، شاید معذوریت هایى داشتند. 
اینکه مى توانستند بازیگر را تغییر دهند یا نه باز هم تشخیص کارگردان بوده است که این اتفاق بیافتد 

یا نه. اما با کامپیوتر هم مى شود این کار را انجام داد، من انجام دادم و کار شدنى است.
کار مى کردم، صورت یکى از این کارگردان یادآور شد: در یکى از سریال هایى که 

بخش ها را پاك کردیم. بازیگران آکنه زده بود که از طریق کامپیوتر آن 
دستى کار شود باید البته این روش در ایران رایج نیست. اما اگر 
دهد یا نه؛ از طرفى قطعه گذارى شــود و معلوم نیست جواب 

پوست بازیگران هم خراب مى شود.

ورزى هم از گریم «ستایش» انتقاد کرد 

کار مى کردم، صورت یکى ازگردان یادآور شد: در یکى از سریال هایى که 
بخش ها را پاك کردیم.نآکنه زده بود که از طریقکامپیوتر آن
دستى کار شود بایدن روش در ایران رایج نیست. اما اگر 
دهد یا نه؛ از طرفىذارى شــود و معلوم نیست جواب 

ازیگران هم خراب مى شود.
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شهردارى حبیب آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر حبیب آباد نسبت به خرید یک دستگاه جاروب 
خیابانى قابل نصب روى شاسى 6 تن از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید. شرکت کنندگان 
باید داراى شخصیت حقیقى یا حقوقى مستقل و رزومه کارى منطبق با موضوع مناقصه بوده و همچنین داراى توانایى 
الزم جهت انجام موضوع مناقصه باشند. از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 

مناقصه، تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه  مورخ 98/07/8 به واحد درآمد شهردارى حبیب آباد مراجعه نمایند.

آگهى مناقصه عمومى

م الف:606087سیدجواد لقمانى- شهردار حبیب آباد

 سوشا مکانى که در دیدار سپاهان- نفت مسجد سلیمان با پیراهن یکدست مشکى 
در آخرین نقطه سنگر تیم سرسخت نفت مسجدســلیمان به میدان آمده بود، در 

ورزشــگاه نقش جهان روزى ُپرحاشیه اما جذاب را پشت ســر گذاشت و یاد و 
خاطره روزهایى را که به واسطه آن مورد پسند تیم هاى پرسپولیس و استقالل 
قرار گرفته بود را زنده کرد. نقطه اوج دروازه بانى سوشا مربوط به دفع شوت امید 

نورافکن و سپس سیو فوق العاده روى ضربه سر محمد محبى، بازیکن 
بوشهرى تیم سپاهان بود که دروازه نفتى ها را از خطر فرو ریختن 

نجات داد.
سوشــا همچنین در ده دقیقه پایانى در صحنه اى که محبى قصد نزدیک شدن به 
دروازه وى را داشت، شجاعانه مقابل او ایستاد و بعد از برخورد شدید با این بازیکن، 
دچار آسیب دیدگى از ناحیه فک و صورت شد و در همان نماى اولیه مشخص بود در 
حال خونریزى است؛ اگرچه گزارشگر بازى کنایه اى به وقت کشى او زد اما تصاویر 

بعدى نشان داد سوشا چگونه آسیب دیده و چه دردى را تحمل مى کند.
او در پایان مسابقه با صورت باندپیچى شــده عجیب و غریبش به داخل آمبوالنس 
مستقر در کنار زمین هدایت شــد تا در آنجا مورد مداواى بهتر قرار بگیرد و این در 
شرایطى بود که امیر قلعه نویى، سرمربى ســپاهان در کنفرانس مطبوعاتى وى را 
سوپرمن توصیف کرد؛ بازیکنى که مانع از پیروزى سپاهان مقابل نفت مسجدسلیمان 

شد.
سوشا که پس از سه بازى جانشــین حبیب فرعباسى، دروازه بان جوان نفتى ها شده 

است، در پایان مسابقه با دستکش هاى خونین زمین نقش جهان را ترك کرد.
مکانى در حالى به فوتبال ایران بازگشت که در دور برگشت فصل 96-97 نیز در لیگ 
برتر حضور داشت و در چهارچوب دروازه صنعت نفت آبادان قرار گرفت، اما حاال پس 
از حدود یکســال و نیم مجدداً یک تیم نفتى را انتخاب کرده و امیدوار به درخشش 

روزهاى خوب گذشته اش است.
سوشا در فصل هاى 2017 و 2018 اوبوس لیگ (لیگ یک) نروژ دروازه بان میوندالن 
بود که به ترتیب 14 و 10 بازى انجام داد اما در لیگ برتر این کشــور فرصت بازى 
به دست نیاورد و بیشتر نیمکت نشین بود که به همین دلیل تصمیم گرفت به ایران 

بازگردد تا مجدداً فرصت بازى پیدا کند و دوباره بر ســر زبان ها بیا فتد؛ شروعى 
که در دیدار نفت مسجدسلیمان برابر سپاهان رخ داد.

محمد مؤمنى

خشایار بیدمشکى

ورزشورزش

 یکدست مشکى 
ان آمده بود، در
ذاشت و یاد و 
س و استقالل 
فع شوتامید 

کن 
ن 

 نزدیک شدن به 
ید با این بازیکن، 
ه مشخص بود در 
ى او زد اما تصاویر 

کند.
 داخل آمبوالنس 
ار بگیرد و این در 
مطبوعاتى وى را 
ت مسجدسلیمان

جوان نفتى ها شده 
 ترك کرد.

9-97 نیز در لیگ 
فت، اما حاال پس 
دوار به درخشش

وازه بان میوندالن 
ـور فرصت بازى 
م گرفت به ایران 

فتد؛ شروعى 

سوشا در مقابل سپاهان معرکه بود

«مکانى» براى زجر دادن 
بزرگوار!

تیم فوتبال ذوب آهن در چهارمین بازى خودش در 
لیگ برتر به سومین تساوى متوالى دست پیدا کرد 

که البته با توجه به بازى در آبادان نتیجه بدى نبود.
ذوب آهن با همان ترکیب بازیکنان جوان خودش 
در گرماى آبادان به دیدار صنعت نفت رفت تا شاید 
بتواند به اولین برد خودش در لیگ امســال دست 
پیدا کند. از طرف دیگــر صنعت نفت هم با حمایت 
هواداران آبادانى به دنبال کسب 3 امتیاز در این بازى 
خانگى بود. با وجود این، چه در نیمه اول و چه در نیمه 
دوم هر دو تیم بازى متعادل و بدون هیجانى را پشت 
سر گذاشتند و توپ بیشتر در میانه میدان در جریان 
بود. در حقیقت زور نفت و ذوب آهن به هم نرسید تا 
تساوى یک بر یک حاصل کار رقابت اسکوچیچ و 

علیرضا منصوریان شود.
نکته جالب این دیدار  این بود که سرانجام در هفته 
چهام لیگ از سربازان ذوب آهن رونمایى شد و هر 
سه نفر به عنوان بازیکن تعویضى راهى زمین شدند.

علیرضا منصوریان در مورد شرایط پژمان منظمى گفت: 
این بازیکن هنوز نتوانسته انرژى اش را تقسیم کند و با او 
کار مى کنیم تا بهتر شود. این بازیکن هدیه خوزستان به 
ما بود و فوتبالیست فوق العاده اى است. او سوغات سال 
قبل به ذوب آهن بود. من معتقدم خوزستان به خصوص 
آبادان، اهواز و مسجد ســلیمان یک گنج در آن خوابیده 

است. اگر سه تا کمپ ده روزه در این استان بگذاریم 50 
بازیکن ستاره از آن در مى آید. اگر سال گذشته هم پژمان 
را پیدا نمى کردیم او سوخت مى شد. خرید ارزانى بود اما 
خوب از آب درآمد. یک اخالق خوبــى هم که دارد این 
است که هر زمانى خسته شود کنار خط مى آید و مى گوید 

که دیگر تمام شده  است و باید تعویض شود.

مهدى تارتار در واکنش به صحبت هاى امیر قلعه نویى در مورد ســبک بازى تیم نفت مسجد سلیمان در دیدار با 
ســپاهان گفت: من فرداى بازى فیلم دیدارمان را دیدم تا بتوانم با آگاهى کامل صحبت کنم. 
خیلى ها تصور مى کردند که مسجدسلیمان روى کاغذ باید به سپاهان ببازد و قلعه نویى هم 
براى کسب 3 امتیاز و بهبود شرایط تیمش در جدول روى 3 امتیاز بازى مقابل ما حساب باز 
کرده بود، ولى بعد از پایان بازى صحبت هایى مطرح شد که فقط حکم توجیه نتیجه نگرفتن 
سپاهان را داشت. من فیلم بازى را دیدم و غیر از صحنه مصدومیت سوشا مکانى که در پایان 
بازى کارش به بیمارستان کشید، هیچ کدام از بازیکنان ما براى وقت تلف کردن خودشان 

را به زمین نیانداختند تا برانکارد به زمین بیاید.
تارتار همچنین خاطرنشــان کرد: قلعه نویى گفته که روز مرگم است تا به بازیکن 
بگویم خودش را به زمین بیاندازد. اگر فوتبالیســتى بگوید که تارتار 
گفته «خودت را زمین بیانــداز»، من مربیگرى را کنار مى گذارم. 
آنهایى که مرا مى شناســند مى دانند دنبال این کارها نیستم و 
همیشه دوســت دارم تیمم روى یک اصول تاکتیکى خاص 
بازى کند. وى یادآور شد: ایشــان همچنین از اعداد یک، 
2 و 3 یاد کرده و گفته است که بازیکنان مسجدسلیمان 
با شنیدن این اعداد خودشــان را به زمین مى انداختند، 
در حالى که این عددها مربوط بــه کارهاى تاکتیکى 
ما در نقاط مختلف زمین اســت. ما مثل بعضى ها در خانه 
نمى نشینیم که اوت انداز، ایستگاهى زن، ارسال کننده و چهار بازیکن 2 
مترى جذب کنیم، ما روى فوتبال و مسائل تاکتیکى وقت مى گذاریم 
و مثل برخى نیســتیم که فقط لذت ببریم. اگر فیفا به ایران بیاید 
به خوبى متوجه مى شود که کدام مربیان وقت مى گذارند، کدام 
مربیان در کارشان دنبال بیزنس هستند و کدام مربیان تیم 

چند ده میلیاردى مى بندند.
تارتار افزود: من تصور مى کــردم قلعه نویى واقع بین 
اســت ولى با حرف هایى که زد دیگر براى من آن 
قلعه نویى سابق نیست. ما جوانمرد نیستیم، چون 
شکســت نخوردیم؟! فصل گذشته هم همین 
بازى را برابر سپاهان انجام دادیم،  ولى باختیم که 
آقاى قلعه نویى به من تبریک گفت. مطمئن باشید اگر 
این بازى را هم مى باختیم قلعه نویى به من و مسجدسلیمان تبریک 

مى گفت!

پیام نیازمند مى گوید، کلین شیت هاى پیاپى 
او و رسیدن او به چهار کلین شیت در چهارمین 
بازى فصل، به علت سازماندهى خوب بازیکنان 

است.
 پیام نیازمنــد که در دیدار برابر نفت مســجد 
سلیمان توانســت چهارمین کلین شیت فصل 
را ثبت کند، در مورد تســاوى برابر شاگردان 
مهدى تارتار بیان کرد: بازى آنطور که دلمان 
مى خواســت، پیش نرفت. بــراى بردن آمده 
بودیم. حداقل حق ما بردن بــود. کامًال بازى 
یکطرفه بود ولى متأســفانه استفاده نکردن از 
موقعیــت هــا تــاوان دارد و شــرمنده 

هواداران شدیم.
او در مــورد چهارمیــن کلین شــیت خود نیز 
گفت: کلین شــیت هاى مــن بخاطر زحمت 
بازیکنان اســت. اینقدر ســازماندهى خوبى 
داشتند که خطر آنچنانى دروازه را تهدید نکرده. 
اگر گلــى نخوردیم بخاطر این ســازماندهى 

خوب است.
نیازمند در مورد آخرین گلى که دریافت کرده، 
افزود: مــن از دقیقه 2 بازى فصــل قبل برابر 
پدیده گل نخورده ام و با این بازى مى شــود، 

شش  کلین شیت متوالى.

دیدار تیم هاى سپاهان و نفت مسجد سلیمان با تساوى 
بدون گل به پایان رسید تا ســپاهان براى دومین هفته 

متوالى امتیاز از دست بدهد.
سپاهان که پس از تســاوى در بازى قبلى برابر فوالد، 
برابر یک تیم خوزســتانى دیگر این بار در اصفهان قرار 
گرفته بود امیدوار بود تا با پیــروزى در این بازى خانگى 
تقریباً راحت بتواند دوباره به روند خوب خود بازگردد و با 3 
امتیازى که در این دیدار کسب مى کند در صورت توقف 
شــهرخودرو در بازى همزمان به صدر جدول بازگردد. 
سپاهان اما در نیمه نخست چندان بازى چشم نوازى را 
به نمایش نگذاشت و ناهماهنگى مشهود بین بازیکنان 
این تیم به خصوص ناهماهنگى بین خط هافبک و خط 
هجومى باعث شد سپاهان در نیمه نخست نتواند عملکرد 

خوبى از خود به نمایش بگذارد.
در شروع نیمه دوم سپاهان با شــدت باالترى بر روى 

دروازه مهمان حمله ور شــد و دو موقعیت خیلى خوب 
هم ایجاد کرد اما هر دو بار سوشا مکانى با واکنشى عالى 
دروازه تیمش را بسته نگه داشت. سپاهان از اواسط نیمه 
دوم مانند نیمه نخست بازى ســرد و ناامید کننده اى به 
نمایش گذاشت و تقریبًا در برابر بازى بسته نفت مسجد 
سلیمان ناتوان ظاهر شد. تیم امیر قلعه نویى که با وجود 
دارا بودن بازیکنان تأثیرگذار در خط حمله در باز کردن 
دفاع نفت ناتوان بود در نهایت روى توپ هاى هوایى هم 
نتوانست خطرى ایجاد کند تا در نهایت در یک بازى نه 

 چندان پرحرارت تنها یک امتیاز کسب کند.
سپاهان با تک امتیاز این بازى خانگى 8 امتیازى شد و با 
توجه به شکست پدیده در بازى همزمان اختالفش با صدر 
جدول به یک امتیاز رسید. البته در صورتى که پرسپولیس 
دربى تهران را ببرد جاى سپاهان را در رتبه دوم مى گیرد. 
همچنین نفت مسجد سلیمان نیز با تساوى در چهارمین 

بازى متوالى فصل در رده یازدهم جدول قرار گرفت.

بد نبود داش على!

مهدى تارتار در واکنش به صحبت هاى امیر قلعه نویى در مورد ســبک
ســپاهان گفت: من فرداى بازى فیلم دیدارمان را
خیلى ها تصور مى کردند که مسجدسلیمان روى
3براى کسب 3 امتیاز و بهبود شرایط تیمش در ج
کرده بود، ولى بعد از پایان بازى صحبت هایى مط
سپاهان را داشت. من فیلم بازى را دیدم و غیر از
بازى کارش به بیمارستان کشید، هیچ کدام از
را به زمین نیانداختند تا برانکارد به زمین بیا
قلعه تارتار همچنینخاطرنشــان کرد:
بگویم خودش را به زمین
گفته «خودت را زمین
آنهایى که مرا مى ش
همیشه دوســت
بازى کند. وى
3 و 3 یاد کر 2

با شنیدن این
در حالى که
ما در نقاط مخت
نمى نشینیم که اوت انداز، ای
مترى جذب کنیم، ما روى
و مثل برخى نیســتیم
به خوبى متوجه مى
مربیان در کارشا
چند ده میلیار
تارتار افزو
اســت
قلعه ن
شکس
بازى
آقاى قلعه ن
این بازى را هم مى باختی

مى گفت!

تارتار:

مثل بعضى ها 
دنبال اوت انداز 

و بازیکن
 2 مترى
 نیستم

چاپ اول

علیر
این
کار
بو ما
قبل
آباد

هج
خوب
در ش

خراب کردن موقعیت
 تاوان دارد

سپاهان باز هم آچمز شد

پژمان را ارزان خریدیم اما عالى بود

سعید نظرى

 گابریل کالدرون از پیش از شروع فصل جدید مدام می گفت پرسپولیس پارسال گل هاي کمی 
زده و براي تکرار قهرمانی نیاز به نمایش هاي هجومی تر و گل هاي بیشــتري دارد. اتفاقی که 
االن افتاده اما این است که سرخپوشان در سه بازي فقط دو گل زده اند؛ اولی روي پاس اشتباه مدافع 
حریف به مهدي ترابی به دست آمد و دومی را هم گلر نفت آبادان یک جوري از کنعانی زادگان خورد که 
خود حسین کمپانی هم باورش نمی شد! به عالوه پرسپولیس در دقایق زیادي از این بازي واقعاً نمایش 
خوبی نداشت و میدانداري حریف را تماشا می کرد. تازه فراموش نکنید دو مسابقه اي که پرسپولیس در آنها 
گل زده، هر دو بازي هاي خانگی مقابل تیم هاي متوسط بوده اند. با این همه مهره تهاجمی، عجیب است که 

تیم کالدرون در خلق موقعیت حتی از پارسال هم ضعیف تر عمل  می کند.
 پس از دو هفته ناکامى فوالد با ورود آذرى، مدیرعامل 
جدید به این تیم روحیه مثبتى به آنها تزریق شــد و در 
اولین بازى پــس از حضور مدیریت جدیــد برابر تیم 
ســپاهان اصفهان که دو بازى قبل خــود را برده بود 
یک تساوى تقریبًا خوب به دســت آورد. شاگردان 
جواد نکونام اما در هفته چهارم دست به کار بزرگى 
زدند و با گل دقیقه آخرى لوسیانو پریرا توانستند 3 
امتیاز حساس و مهم را به دست بیاورند. شاگردان 

نکونام پس از این برد قطعًا با روحیه باالتر و البته تعداد 
هواداران بیش ترى در فوالدآرنا در بازى آینده به مصاف 
پیکان خواهد رفت. فوالد با این برد 5 امتیازى شد و موقتًا 
به رده ششــم جدول صعود کرد. حال هواداران فوالد 
خوزســتان امیدوار هســتند تا با این روحیه تیمشان به 
رتبه هاى باالى جدول فکر کند، جایى که چند ســال 
است دور از آن هستند و حال به فکر حضور در آن جایگاه 

و کسب حداقل سهمیه آسیایى هستند.

 گابر
زده و
االن افتاده
حریف به مه
خود حسین ک
خوبی نداشت و می

گل زده، هر دو بازي
تیم کالدرون در خل

به چیزى که انتقاد مى کردى حاال دچار شده اى
محمد احمدى

دمت گرم جواد
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 مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه سیزده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 961382 ج/13 له خانم مینا موذنى و علیه آقــاى امیرعلى ایزدى و على 
ایزدى و خانم صدیقه طاهریان قهفرخى مبنى بر مطالبه مبلغ 243 عدد سکه بهار آزادى و 
110 مثقال طال که در روز مزایده ارزیابى مى گردد و مبلغ 250/752/145 ریال بابت سایر 
مطالبات بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى در تاریخ سه شنبه 98/7/23 ساعت 11/30 
صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش (شش 
دانگ) ملکى به پالك ثبتى شماره 582 فرعى از 10354 اصلى بخش 5 اصفهان با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى آقاى مرحوم شهرام ایزدى و اکنون 
در تصرف استیجارى آقاى اردشــیر خدایى از تاریخ 97/4/26 الى 98/4/26 با وجه الرهانه 
پنجاه میلیون ریال اجاره بهاى 201/600/000 ریال مى باشــد توســط کارشناس رسمى 
دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه 
و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد 
و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصــد واریزى به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: عبارت است از محل وقوع ملک واقع در خیابان هشت 
بهشت خیابان نیرو نبش بن بست شهید باهنر بازدید و معاینه محل الزم به عمل آمد ملک 
به صورت مغازه تجارى در طبقه همکف با کف ســرامیک و بدنه سرامیک کارى پله هاى 
ورودى سنگ کارى دربهاى کرکره فلزى و شیشه سکوریت مى باشد اسکت ساختمان بتنى 
و سقف ها تیرچه بلوك ملک داراى زیرزمین با درب مجزا از بن بست شهید باهنر مى باشد 
که کف آن موزاییک و بدنه ها تا یک متر سرامیک کارى است و مابقى سفید و رنگ آمیزى 
شده است داراى دو اشتراك برق و یک اشتراك آب و گاز مى باشد با توجه به نوع ساخت و 
قدمت ساختمان و کاربرى مورد استفاده میزان در طرح واقع شده و سایر عوامل و شرایط موثر 
در امر کارشناسى شش دانگ عرصه و اعیانى و کلیه متعلقات و مشاعات و اشتراکات جمعًا 
مبلغ 6/776/000/000 ریال (شش میلیارد و هفتصد و هفتاد و شش میلیون ریال) برآورد مى 

گردد. م الف: 582684 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /6/215
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اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 971723 ج/3 له خانم اکرم نصرى و علیه محمد على زاغیان و بیگم افنداك 
مبنى بر فروش پالك ثبتى 559 از 15194 اصلى بخش 5 اصفهان در تاریخ 98/7/20 شنبه 
ساعت 11 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت 
فروش شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره فوق با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى 
که ذیًال درج شده است ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه خوانده مى باشد که 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 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 را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: آدرس اصفهان- خیابان حمزه اصفهانى- 
نبش خیابان عالمه امینى غربى- کدپستى 54374- 81588 بازدید به عمل آورده و نتایج 
بررسى هاى انجام شده به شــرح زیر تقدیم مى گردد. مشخصات ثبتى: محل معرفى شده 
عبارت است از ششدانگ پالك ثبتى 559 فرعى از 15194 اصلى در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مســاحت 340/3 مترمربع که داراى سند تک برگى به شــماره 400568 96/الف مورخ 
1396/10/27 جهت 9/656 سهم مشاع از 72 سهم عرصه و اعیان به نام خانم اکرم نصرى 
ثبت و صادر گردیده است. (الزم به ذکر است مابقى اسناد مالکیت تا ششدانگ به اینجانب 
ارائه نگردید) وضعیت موجود: محل مورد نظر به صورت زمین با دیوارکشى آجرى دور تا دور 
(بر روى آن حفاظ فلزى) و کف آسفالت و درب ورودى فلزى بوده و در سمتى از ضلع غربى 
پالك (وضعیت موجود) داراى 2 واحد تجارى به صورت اســکلت ستونهاى فلزى (قوطى) 
و سقف ها تیرآهن و آجر (طاق ضربى)- کف ســرامیک دیوارها سرامیک و کاغذ دیوارى- 
ورودى شیشه ســکوریت و حفاظ فلزى- جمعًا به مســاحت حدود 54 مترمربع مى باشد. 
همچنین داراى انشعابات آب و برق (2 کنتور برق) مى باشد. با توجه به مراجعه به شهردارى 
محترم منطقه 4 اصفهان و بررسى و مطالعه پرونده و نیز توضیحات ذیل برگ استعالم توسط 
آن شهردارى مشخص گردیده کاربرى مسکونى خدماتى شماًال گذر 26 مترى و غرباً عرض 
ترافیکى 9/80 بر اصالحى ندارد و شمال غربى پخ 3*3 همچنین سابقه پرداخت هزینه جهت 
تجارى در پرونده موجود نمى باشد. صرفاً سابقه نقل و انتقال 12300  مورخ 78/12/3 به متراژ 
50 متر مربع تجارى دارد. بنابر مراتب فوق و با در نظــر گرفتن موقعیت محل و منطقه نوع 
کاربرى متراژ و عرف بازار و شرایط روز (عرضه و تقاضا) و کیفیت و قدمت ساختمان موجود 
و کلیه عوامل مؤثر در ارزیابى ارزش ششدانگ عرصه و اعیان پالك فوق الذکر جمعًا به مبلغ 
هشتاد و پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال (85/500/000/000 ریال) و  ارزش 9/656 سهم 
مشاع از 72 ســهم عرصه و اعیان پالك فوق الذکر جمعًا به مبلغ یازده میلیارد و چهارصد و 
شصت و شش میلیون و پانصد هزار ریال (11/466/500/000 ریال) برآورد و اعالم نظر مى 
گردد. لذا اظهار نظر جهت انجام اقدامات بعدى و قضایى و در صورت نیاز اخذ اســتعالمات 
الزم تقدیم و تصمیم نهایى با آن شعبه محترم مى باشــد. در نتیجه: مطابق استعالم انجام 
شده خانم اکرم نصرى 9/656 سهم مشاع و بیگم افنداك دو دانگ و محمدعلى زاغیان مبلغ 
38/344 سهم مشاع هر یک برابر وفق ماده 10 آئین نامه فروش امالك مشاع وجوه حاصل 
از فروش به نسبت سهم هر یک از مالکین تقسیم خواهد شد. م الف: 586541 مدیر و دادورز 

اجراى احکام مدنى اصفهان /6/359
مزایده نوبت اول 

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 980927 جلسه 
مزایده اى در روز یک شنبه مورخ 1398/07/21 از ســاعت 9:00 لغایت 10:30 صبح و به 
منظور وصول محکوم بــه در حق محکوم له و به جهت فروش ششــدانگ یک باب منزل 
مسکونى یک و نیم طبقه، دو خوابه فاقد سابقه ثبتى به مساحت عرصه 227/30 مترمربع و 
مساحت اعیانى 221 مترمربع با دیوارهاى باربر و سقف تیرچه بلوك و داراى سیستم گرمایش 
بخارى گازى و سرمایش کولر آبى و داراى انشعابات اب، برق و گاز، مسکن خالى از سکنه مى 
باشد. و توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 3/200/000/000 ریال ارزیابى گردیده 
است. در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید طالبین خرید مى توانند به 
مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد نظر واقع در زرین شهر- خیابان شریعتى- جنب 
شبکه بهداشت دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از 
قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى را نقدا 
پرداخت و در صورت برنده شده الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 598195 

اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /6/417
مزایده

احترامًا نظر به اینکه پرونده کالســه 241/97 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف واقع در 
دادگاه باغ بهادران محکوم علیه آقاى بهروز ابن على فرزند شاهزاده به پرداخت مهریه مندرج 
در سند ازدواج شامل عین ده مثقال طالى 18 عیار و پرداخت دو میلیون ریال وجه نقد که به 
نرخ روز محاسبه مى گردد و پرداخت 2/300/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم 
له خانم مهناز امیرى فرزند علیار و مبلــغ 2/500/000 ریال بابت هزینه عملیات اجرایى در 
حق صندوق دولت محکوم گردیده است در این خصوص یک دستگاه کامیون کمپرسى بنز 
2628 به شماره انتظامى 346 ع 58 ایران 13 توقیف گردیده که مشخصات آن طبق نظریه 
کارشناسى به شرح ذیل مى باشد: رنگ نارنجى روغنى مدل 1983 میالدى 10 چرخ شماره 
موتور 35596900295099 شماره شاسى 34303315044425 در تعمیرگاه کچوئیه بازدید 
گردیده و نظریه کارشناسى و ارزیابى خودرو بشرح زیر اعالم میگردد: الف) وضعیت موجود 
خودرو: کامیون کمپرسى مذکور با مشخصات فوق در تعمیرگاه متوقف و موتور و گری بکس 
آن جهت تعمیر باز شده است. وضعیت اتاق مناسب است- الستیکها در حدود 40٪ بازدهى 
دارند. ب) تعیین ارزش پایه براى مزایده فروش: با توجه به وضعیت موجود کامیون مورد نظر 

و در نظر گرفتن نوع و مدل آن و شرایط بازار خرید و فروش ارزش پایه براى مزایده فروش در 
حال حاضر مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان برآورد و اعالم مى شود. نظر به اینکه میزان 
2/5 برابر با دو دانگ و نیم متعلق به بهروز ابن على مى باشــد لذا قیمت دو دانگ و نیم آن 
طبق نظر کارشناسى برابر با 1/041/666/667 ریال مى باشد لذا این اجرا در نظر دارد جهت 
فروش دو دانگ و نیم از کامیون فوق جلســه مزایده اى به تاریخ 98/7/23 رأس ساعت 9 
صبح الى 11 در محل اجراى احکام شوراهاى حل اختالف واقع در دادگاه باغبهادران برگزار 
نماید. طالبین مى توانند سه روز قبل از برگزارى مزایده جهت بازدید از کامیون موصوف به 
این اجرا مراجعه نمایند تا ترتیب بازدید داده شود. برنده مزایده شخص یا اشخاصى خواهند 
بود که سه روز قبل از مزایده باالترین قیمت پیشنهادى را به همراه ده درصد از کل مبلغ را به 
حساب سپرده دادگاه باغ بهادران واریز نمایند. م الف: 600070 دفتر اجراى احکام شوراهاى 

حل اختالف باغ بهادران /6/418
مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000202 تاریخ آگهى: 1398/06/25 شــماره پرونده: 
139704002004000061 آگهــى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9700383- 
ششدانگ پالك شماره دو هزار و هفتاد و پنج فرعى از شصت و هشت اصلى مفروز و مجزى 
شده از (2079- 2055) فرعى از اصلى مذکور به مساحت 282 مترمربع واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان به آدرس: اصفهان ملک شهر خیابان 17 شهریور خیابان شهید افشارى کوى اسدى 
بوستان کوثر (فضاى سبز) بن بست یوســف پالك 45 که سند مالکیت آن در صفحه 190 
دفتر 488 امالك به شماره ثبتى 66223 و با شماره چاپى 913338 سرى ب سال 93 ثبت و 
صادر شده است با حدود، شماًال: در سه قسمت که قسمت دوم ان غربى است اول درب و دیوار 
بطول 4/40 متر به خیابان، دوم درب و دیوار بطول 5/50 متر به خیابان، ســوم درب و دیوار 
بطول 5/72 متر به خیابان، شرقا: دیوار به دیوار بطول 30 متر به شماره 2074 فرعى، جنوبا: 
دیوار به دیوار بطول 10/05 متر به شماره 2898 فرعى، غربا: دیوار بدیوار بطول 25/32 متر 
به شماره 2076 فرعى که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق بصورت مجتمع مسکونى 
در 5 سقف هر طبقه دو واحد (شمالى و جنوبى) مى باشــد و قدمت ساختمان حدود 2 سال 
مى باشد ملک داراى 8 واحد پارکینگ بصورت پیلوت با کف موزائیک، دیوارهاى پارکینگ، 
سرامیک حدود 100 مترمربع، حیاط با نماى اجرى مى باشد. اسکلت ساختمان بتنى و سقفها 
تیرچه بلوك با نماى آجرى و پنجره هاى UPVC هر طبقه دو واحد هر واحد دو خواب، پله 
ها سنگ، دیوارهاى راه پله سرامیک، نرده هاى پروفیل، کف ها سرامیک، دستشوئى و حمام 
کاشى و سرامیک، آشپزخانه کاشى و ســرامیک، کابینت ها MDF دربها چوبى، دیوارها 
نقاشى شده، پشت بام ایزوگام، تعداد 8 واحد انبارى در پشــت بام، سیستم سرمایش کولر، 
گرمایش پکیج و انشــعاب گاز و اب و برق و داراى اسانسور مى باشد در حال حاضر تعدادى 
از واحدها بصورت قولنامه فروخته شــده وتعدادى نیز در اختیار مستاجر مى باشد با توجه به 
اظهارات در حال حاضر سه واحد نیز خالى از سکنه است. زیربنا کال حدود 930 مترمربع. الزم 
بذکر است پالك مذکور در زمان رهن با توجه به گزارشات موجود در پرونده، 282 متر مربع 
عرصه، حدود 160 مترمربع اعیانى بوده است ملکى آقاى داریوش صفیان فرزند صفى اله که 
طبق سند رهنى شماره 79187- 94/4/7، 92/7/13- 69507، 92/6/10- 69149 تنظیمى 
در دفترخانه اسناد رسمى شــماره 129 اصفهان در رهن بانک اقتصاد نوین واقع مى باشد و 
طبق اعالم بانک بستانکار ملک داراى بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 
98/7/22 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 بیست و دو میلیارد و چهارصد میلیون 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 اشــتراك 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 است ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینــه هاى فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 
مورخ 98/6/31 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى 
گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز 
از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اســناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق 
پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناســایى معتبر 
الزامى است. ضمناً برنده  مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى 
فیش مخصوص پرداخت نماید. م الف: 602509 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /6/431

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)
شــماره آگهى: 139803902003000015 تاریخ آگهى: 1398/06/24 شــماره پرونده: 
139704002003001560 به موجب پرونده هاى اجرائى کالسه 9702250 تمامت هفت 
ممیز هشتاد و شــش صدم سهم مشاع از هفتاد و دو ســهم عرصه و اعیان به استثناء ثمنیه 
اعیانى پالك 10130 فرعى از 14915 اصلى مفروز و مجزا شده از 106 فرعى از اصلى مذکور 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که سند مالکیت اصلى با شماره چاپى 338145 سرى د سال 
97 با شماره دفتر الکترونیکى الکترونیک 139820302026008661 ثبت گردیده است و 
به آقاى على ترابى فرزند نصراله به شماره شناسنامه 43899 به کدملى 1280327766 متولد 
1345/06/10 منتقل شده است به نشانى اصفهان خیابان پروین چهارراه شیخ طوسى 24 
مترى دوم کوچه صنعت پالك 19 با حدود و مشخصات شماال در دو قسمت اول دیوار به دیوار 
بطول هشت متر و شصت سانتى متر به خانه هاى جزء پالك 105 فرعى از 14915 اصلى 
دوم دیوار به دیوار بطول یک متر و بیست و هشت سانتى متر به خانه هاى جزء پالك 105 
فرعى از 14915 اصلى شرقا: دیوار به دیوار بطول بیست و هشت متر و هشتاد و شش سانتى 
متر به شماره هفت هزار و دویست و سى و چهار فرعى از 14915 اصلى جنوبا: درب و دیوار 
بطول ده متر به کوچه غربا: دیوار به دیوار بطول بیست و هشت متر و نود سانتى متر به شماره 
شش هزار و ششصد و شصت و چهار فرعى از 14915 اصلى که طبق نظر کارشناس رسمى 
که تمامت هفت ممیز هشتاد و شش صدم سهم مشاع از هفتاد و دو سهم عرصه و اعیان به 
استثناء ثمنیه اعیانى مالکیت آقاى على ترابى که در قبال طلب آقاى مجتبى طیبى نسب با 
وکالت آقاى حســین یزدانى و 5٪ حقوق دولتى که طبق بخشنامه شماره 1397/06/24- 
139705802026001624 صادره از ثبت منطقه شمال اصفهان توقیف گردیده است به مبلغ 
647/344/688 ریال ارزیابى شده و پالك فوق درب ورودى به حیاط شمالى به متراژ عرصه 
287 متر مربع و اعیان به متراژ تقریبى 300 متر مربع مى باشد، قدمت ساختمان باالى 30 
سال مى باشد، کف حیاط موزائیک و داراى پارکینگ تونلى کف موزائیک بدنه سفیدکارى که 
روى پارکینگ یک اتاق احداث شده زیرزمین 120- داراى درب و پنجره ها فلزى و سرتاسر 
شیشه طبقه همکف همچنین داراى کابینت فلزى و سرویس بهداشتى و حمام کف کاشى 
کارى انجام گرفته و همچنین اتاق خواب هاى مجزا و سرتاسر سالن طبقه فوق قسمت شمال 
شیشه خور و درب و پنجره نماى ساختمان از سنگ اجرا گردید و داراى انشعابات آب، برق، گاز 
مى باشد. میزان 7/86 سهم مشاع از 72 سهم عرصه و اعیان به استثناء ثمنیه اعیانى. پالك 
فوق از ساعت 9 الى 12 روز سه شــنبه مورخ 1398/07/16 در اداره شعبه اول اجراى اسناد 
رسمى اصفهان واقع در اصفهان خیابان هشت بهشت شرقى ابتداى خیابان الهور اداره اجراى 
اسناد رسمى طبقه چهارم از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ 647/344/688 
ریال شروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. 
طالبین مى توانند به آدرس فوق مراجعه و از مــورد مزایده دیدن به عمل آورند. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهى هاى مربوط به بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و آب و برق و 
گاز و غیره به عهده برنده مزایده است. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده 
روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. این آگهى در یک 
نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان چاپ و منتشــر خواهد شد. توضیحًا خریداران 
جهت شرکت در جلسه مزایده با ارائه کل مبلغ پایه مزایده به صورت چک رمزدار و تضمینى 
بانک ملى ایران امکان حضور در جلسه مزایده را دارند. تاریخ انتشار: 1398/06/31 م الف: 

598944  اسدى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /6/432
اخطار اجرایى

شماره 50/98 به موجب راى شماره 50/98 تاریخ 98/3/1 حوزه 5 امیر آباد شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه على جان فرخ وند به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار تومان بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ دویست و چهارده هزار تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه 

از مورخ 96/12/15 و حق الوکاله وکیل و پرداخت نیم عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى 
نجف آبادکه توسط اجراى احکام محاسبه مى گردد.محکوم له: علیرضا اکبرى با وکالت اکرم 
سلیمانى به نشانى: نجف آباد خ شــریعتى دفتر وکالت 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 قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. 601865/م الف-شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد /6/420
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان اعظم چترایى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده 1- اکبر 
فروزان2- ستار معیرى 3- سهیال سورانى به شوراى حل اختالف شعبه 2 شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 625/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
98/8/26ساعت 9/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده ردیف سوم مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى 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 نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 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. 598648/ م الف شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد /6/421
 حصروراثت 

محمد حسن عابدینى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 629 به شرح دادخواست به کالسه 
1042/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
احمد عابدینى نجف آبادى بشناســنامه 161 در تاریخ 98/4/3 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. مهرى عابدینى نجف آبادى 
ش ش 683 ، 2. عصمت عابدینى نجف آبادى ش ش 609 ، 3. زهرا عابدینى نجف آبادى 
ش ش 427 ، 4. محمد حســن عابدینى نجف آبادى ش ش 629 ، 5. شهناز عابدینى نجف 
آبادى ش ش 586 ، 6. مهناز عابدینى نجف آبادى  ش ش 172(فرزندان متوفى)، 7. بتول 
حاجى على عسکرش ش 580 (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. 598653/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/422
 حصروراثت 

پروین قیصرى نعل اشــکنانى داراى شناسنامه شماره 333 به شــرح دادخواست به کالسه 
803/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
قباد جعفرى بشناســنامه 317 در تاریــخ 97/11/21 اقامتگاه دائمى خــود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. رضا جعفرى نعل اشــکنانى ش ش 
2280678446 ، 2. رامین جعفرى نعل اشکنانى ش ش 2281534618 ، (فرزندان متوفى)، 
3. پروین قیصرى نعل اشکنانى ش ش 333 (همســر متوفى)،4. خاور قیصرى ش ش 60 
(مادر متوفى ) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد. 598655/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /6/424
 اخطار اجرایى

شماره 1098/97 به موجب راى شماره 196 تاریخ98/4/5 حوزه مهردشت شعبه اول دادگاه  
عمومى بخش مهردشت که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- جواد گنجى 2- جهانگیر 
دادخواه به نشانى 1-مجهول المکان2-روستاى على آباد محکوم است به پرداخت تضامنى 
خواندگان به مبلغ سى و پنج میلیون ریال بابت اصل دین و محکومیت خوانده ى ردیف اول به 
پرداخت مبلغ یک میلیون و چهار صد و هشتاد و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه  دادرسى 
و خسارت تاخیردرتادیه بر مبناى نرخ اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران از تاریخ 
چک تا زمان وصول آن بر اساس محاســبه ى صورت گرفته توسط واحد اجراى احکام در 
مرحله اجراى حکم در حق محکوم له اجرایى.محکوم له: بهروز دادخواه  نام پدر حاجى آقا به 
نشانى: روستاى على آباد ماده 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 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، صریحاً اعالم نماید599965/م 

الف-شعبه اول شوراى حل اختالف نجف آباد /6/425
 حصروراثت 

ماهرخ ناصرى پبدنى داراى شناسنامه شماره 180 به شرح دادخواست به کالسه 1045/98 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سلطانعلى 
ناصرى پبدنى بشناسنامه 78 در تاریخ 98/5/29 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. ماهرخ ناصرى پبدنى ش ش 180 ، 2. پرى 
رخ ناصرى پبدنى ش ش 39 ، 3. فرخ ناصرى پبدنى ش ش 588 ، 4. شاهرخ ناصرى پبدنى 
ش ش 7775 ،  (فرزندان متوفى)، 5. ماه بیگم عکاشه ش ش 141 (همسر متوفى)، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 600048/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/426
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان بتول یوسفان دادخواستى تجدید نظر به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از 
زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل 
به طرفیت آقاى حامد اسماعیلى  به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 53/98 ثبت گردیده لذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت ده روز   از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید600245/ م الف 

شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/427
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 96/98دادنامه 317-98/4/9مرجع 
رسیدگى شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: امیر عباس موسى عرب نشانى: 
نجف آباد خ فردوسى شمالى کوچه نجفیان پ 19 وکیل خواهان : خانم هاجر هنرمند و آقاى 
حسن پاك طینت نشانى نجف آباد خ شریعتى طبقه فوقانى مهر اقتصاد خوانده: محمد رضا 
کریمى  نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره سفته به شماره 148821-

97/5/20 جمعا به مبلغ یکصد میلیون ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق 
به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و 
طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و 
باتوجه به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا درخصوص دعواى امیر عباس موسى عرب با وکالت خ هنرمند به طرفیت 
محمد رضا کریمى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک 
محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول 
مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و 
دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد 
و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب 

تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ دادخواست 
1398/1/31 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.600246/م الف، قاضى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه دوم/ 6/428
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان بتول یوسفان دادخواستى تجدید نظر به خواســته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه 
از زمان سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله 
وکیل به طرفیت آقاى مهدى میرصادقى جواد میر صادقى  به شــوراى حل اختالف شعبه 
5 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 40/98 ثبت گردیده لذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت ده 
روز   از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید600248/ م الف شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /6/429

 ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 36/98دادنامه 305-98/4/1مرجع 
رسیدگى شعبه 5 شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: بتول یوســفان وکیل خواهان : 
1- آقاى حسن پاك طینت 2- هاجر هنرمند نشانى نجف آباد خ شریعتى طبقه فوقانى مهر 
اقتصاد خوانده: حامد اسماعیلى  نشانى: مجهول المکان گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه 
و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى واخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى 
بتول یوسفان با وکالت حسن پاك طینت  وهاجر هنرمند به طرفیت حامد اسماعیلى به خواسته 
مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت وجه واریزى به حساب خوانده به انضمام  هزینه هاى 
دادرسى و تاخیر و تادیه و حق الوکاله شورا از توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمى 
و از آنجا که وکیل خواهان مدرك مدلل و موثرى جهت اثبات ادعاى خویش به شــورا ارائه 
ننموده است و نسبت به ارائه حواله استعالم بانک هیچ گونه همکارى و اقدامى ننموده است 
لذا شورا دعوى خواهان را وارد ندانسته و مســتندا به ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى و 
1257 قانون مدنى بدلیل عدم کتابت ادله اثباتى از سوى خواهان قرار رد دعوى خواهان را 
صادر و اعالم مى نماید قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در 
محاکم حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد.600250/م الف، قاضى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد شعبه 6/430/5
 حصروراثت 

تاج بیگم هاشــمى جوزدانى داراى شناسنامه شماره 900 به شــرح دادخواست به کالسه 
1026/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
نوروز على هاشمى جوزدانى بشناســنامه 34 در تاریخ 1360/11/11 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. تاج بیگم هاشمى جوزدانى 
ش ش 900 ، 2. على محمد هاشمى جوزدانى ش ش 36 ، 3. جهان هاشمى جوزدانى ش ش 
901 ، (فرزندان متوفى)، 4. زلیخا هاشمى جوزدانى ش ش 35 (همسر متوفى)، متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 596898/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/412
 ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139704002129000647/1 شــماره بایگانى پرونده: 9700851 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802129000015 تاریخ صدور: 1398/06/26 آگهى ابالغ اجرائیه 
9700851- بدین وســیله به احمدرضا کرمى ورنامخواستى نام پدر: حســین تاریخ تولد: 
1355/06/20 شماره ملى: 1171075340 شماره شناسنامه: 99 به نشانى: ورنامخواست- خ 
شهید رحمانى- کدپستى 8473154177 ابالغ مى شود که خانم شهناز امیدى جهت وصول 
تعداد هفتاد و پنج عدد سکه تمام بهار آزادى و مقدار بیست مثقال طالى ساخته شده 18 عیار و 
یک تخته فرش 12 مترى ماشینى به مبلغ پنج میلیون ریال و تعداد 1367 شاخه گل محمدى 
مقوم به مبلغ ده میلیون ریال که طبق شاخص 1396 بمبلغ 31248218 ریال محاسبه گردیده 
است در دفتر ازدواج به ثبت رسیده است. به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 4348 
مورخ 1391/07/24، دفترخانه ازدواج 28 شهر زرین شهر استان اصفهان علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9700851 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 1397/10/23 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى 
بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ 
محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد 
یافت. م الف: 604396 محمدرضا ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان  /6/433

حصروراثت 
غالمرضا اصالنى داراى شناسنامه شماره 770 به شرح دادخواست به کالسه 1058/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محترم موسوى 
موگوئى بشناسنامه 654 در تاریخ 98/2/17 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. صدیقه اصالنى ش ش 24 ، 2. فاطمه اصالنى  
ش ش 814 ، 3. معصومه اصالنى ش ش 939 ، 4. زهرا اصالنى ش ش 10 ، 5. محمد على 
اصالنى ش ش 95 ، 6. غالمرضا اصالنــى ش ش 770(فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 602434/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد 6/434
 اخطار اجرایى

شماره 1191/97به موجب راى شماره 1191/97 تاریخ 97/11/10 حوزه 5 امیرآباد شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه على اصغر دهشت نیا  
به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ سیصد و هفت هزار و پانصد تومان بابت هزینه هاى دادرسى و 
خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 97/2/20 تاریخ سررسید چک لغایت اجراى حکم و پرداخت 
نیم عشر دولتى درحق صندوق دادگســترى نجف آباد که توسط اجراى احکام محاسبه مى 
گردد.محکوم له: سید محمد میر باقرى به نشانى: نجف آباد پلیس راه خ تفتان 38 سنگبرى 
یزدان کد پستى 8519116681 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 باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

603109/م الف-شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد 6/435
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان سید مصطفى آیتى دادخواستى به خواسته مطالبه و خســارت تاخیر در تادیه از زمان 
سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارت ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به 
طرفیت خوانده 1-فرامرز فرامرزى بابادى 2- فرید مهدى پور به شوراى حل اختالف شعبه 5 
حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 581/98 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 98/8/11 ساعت 9 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى 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 شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 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. 603634/ م الف شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد- امیر آباد 6/436
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یک جراح دندانپزشک گفت: یکى از اشتباهات شایع در هنگام مسواك زدن این است که برخى از مناطق دهان اصًال تمیز نمى شود.
دکتر میترا برادران با اشاره به اینکه مسواك زدن نادرست با عدم حفاظت نامناسب دندان ها همراه است، گفت: اغلب افراد هنگام مسواك 
زدن خطاهایى را مرتکب مى شوند. وى گفت: افراد روزانه دو تا سه نوبت دندان ها را مسواك مى زنند و چه بسا تصور مى کنند در این کار خبره 

شده اند اما اغلب هنگام مسواك زدن با عجله و بدون توجه این کار را انجام مى دهند.
این جراح دندانپزشک گفت: عجله کردن و صرف وقت کم از خطاهاى شایع مسواك زدن است. براى اینکه به خوبى دندان ها تمیز شود 
باید حدود دو دقیقه وقت براى این کار صرف شود. زمانى که این کار با عجله انجام مى شود نمى توان جرم هاى دندان را به خوبى از بین برد.
دکتر برادران یادآور شد: مطالعات انجام شده در جهان بیانگر این است که دو سوم افرادى که از بیمارى مربوط به لثه رنج مى برند افرادى 

هستند که با وجود توصیه هاى دندان پزشک باز از اختصاص دادن دو دقیقه وقت 
براى مسواك زدن کوتاهى کرده اند.

وى گفت: یکى دیگر از اشتباهات شایعى که در هنگام مسواك زدن انجام مى شود 
این است که هنگام مســواك زدن برخى از مناطق دهان اصًال تمیز نمى شود. باید 
با دقت جلو، عقب و روى دندان ها و همچنیــن لثه ها، زبان و کام را تمیز کرد. اغلب 

بخش هایى از دهان که مسواك به راحتى به آنجا نمى رسد مثل دندان هاى عقب رها 
مى شوند. باید توجه داشت که تمامى نواحى را با حوصله و دقت مسواك کرد.

دکتر برادران خاطرنشان کرد: برخالف تصور عامه مردم، 
وارد کردن فشــار زیاد بر دندان ها هنگام مسواك زدن 
کارى نادرست است، فشار دادن مسواك روى دندان ها 

باعث مى شــود بافت لثه از دندان ها فاصله بگیرد و از بین 
برود. حتى امکان دارد به حساسیت دندانى یا افتادگى دندان 

بیانجامد.  وى در خصوص نحوه صحیح مسواك زدن گفت: باید 
مسواك به صورت افقى از عقب به جلو و برعکس روى دندان ها 
کشیده شود، مسواك را با حرکات دورانى کوتاه و مالیم روى 
دندان ها حرکت داده، نزدیک لثه ها یــک زاویه 45 درجه به 

مسواك داد و از باال به پایین مسواك زد.

8 علت
 وزوز گوش را 

بشناسید 
وزوز گوش در بسیارى از موارد نشانه وجود 
یک مشکل در بدن است. این اختالل ممکن 
است در هر سنى بروز کند و مداوم یا متناوب 
باشد. شــایع ترین علت وزوز گوش، قرار 
گرفتن در معرض صداى بلند است. در صورت 
ادامه پیدا کردن ایــن ناراحتى براى بیش از 
دو هفته، باید به پزشک مراجعه کرد اما این 

صداها نشانه چیست؟

شایع ترین علت وزوز گوش، قرار گرفتن در معرض صداى بلند است. افرادى که با وسایل 
یا در مکان هاى پرسروصدا کار مى کنند، در معرض این خطر قرار مى گیرند. اگر از هدفون 
استفاده مى کنید، صداى آن را پایین بیاورید. هنگام قرار گرفتن در محیط هاى پر سروصدا 

یا انجام کار با وسایل پرصدا، از محافظ گوش استفاده کنید.

مصرف بسیارى از داروها به ویژه اگر در ُدز باال استفاده شود، وزوز 
گوش ایجاد مى کند. این داروها شــامل برخى آنتى بیوتیک ها، 
قرص هاى ضدافســردگى و آسپرین اســت. با قطع مصرف این 

داروها، وزوز گوش نیز قطع مى شود.

هنگامى که گوش آسیب شــدید و دائمى ببیند، فرد تا 
مدت طوالنى دچار وزوز گوش مى شود. البته راه هایى 
براى کنترل این صدا وجود دارد. یک دستگاه کوچک 
مانند ســمعک که به گوش وصل مى شود تا صداهاى 
آرام ایجاد کند و صداى وزوز را محو کند. اما این روش 

تأثیر طوالنى مدتى ندارد.

اگر اخیراً ســرتان به جایى خورده است، وزوز گوش یکى از 
عالیم ضربه مغزى اســت به ویژه اگر در یک طرف باشد. 
عالیم دیگر ضربه مغزى شــامل سردرد، سرگیجه و حالت 
تهوع است. در صورت وجود این عالیم به متخصص مراجعه 
کنید. هنگام بازى یا کارهاى خطرناك مانند ساختمان سازى 

از کاله ایمنى استفاده کنید.

وزوز گوش مى تواند نشانه اختالالت یا بیمارى هاى دیگرى نیز باشد؛ به عنوان نمونه 
فشار غیرطبیعى در گوش میانى، دیابت یا حتى حساسیت، در ایجاد این مشکل نقش 
دارد. اگر علت اصلى ایجاد این صدا را  در گوش خود تشخیص نمى دهید، به پزشک 

مراجعه کنید تا علت آن مشخص و درمان شود.

استرس مى تواند به وزوز گوش منجر شود. البته باید دانست که استرس عاطفى 
نمى تواند علت باشد اما به مانند تقویت کننده صدا عمل مى کند. در پایان روز 
پراسترس معموًال صداى وزوز گوش بلندتر مى شــود. کافئین نیز اثر مشابه 
مى گذارد. در این راستا با کمک متخصص گوش مى توان روشى اتخاذ کرد که 

این عالیم را کاهش دهد.

یک اختالل ارثى باعث مى شود 
اســتخوان گوش میانى به طور 
غیرطبیعى رشد کند. این اختالل 
که از 30 سالگى شروع مى شود، 
به از دست دادن شنوایى و وزوز 

گوش منجر مى شود.

وجود جرم در گوش، باعث ایجاد انســداد مى شــود و به محض 
تىتمیز شدن گوش توسط پزشک، وزوز گوش از بین مى رود.
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شــرکت ارمغان تجارت توانا شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 52410 و شناســه ملى 
14004246069 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمــع عمومى عــادى بطــور فــوق العاده 
مورخ1397/12/18 موسسه تدبیر ارقام اسپادانا 
شناســه ملى 14008140550 و آقاى حسین 
لوالکى کدملى 1283626543 به ترتیب به سمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یک 
سال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (604519) 

آگهى تغییرات
شاید براى شما هم پیش آمده باشد که نسبت به تغییر رنگ 
لب هاى خود حساس شده باشــید. در واقع همیشه اینطور 
نیســت که تغییر رنگ لب ها عالمت بیمارى خاصى باشد، 
شاید عوامل تغذیه اى و یا محیطى تأثیرى روى لب هاى شما 
گذاشته باشند. در کل اگر دنبال این هستید که بدانید رنگ 
لب ها چه ربطى به سالمتى شما دارند بهتر است بدانید لب 
باالیى مربوط به قسم فوقانى جهاز هاضمه و لب پایینى نشان 

دهنده سالمت قسمت تحتانى جهاز هاضمه است.
لب هاى بى رنگ مسلمًا نشــان دهنده کم خونى، فقر آهن 
و هموگلوبین پایین خون است. لب هاى تیره نشان دهنده 

مصرف بیش از حد چربى، نمــک و اختالل درکارکبد، کلیه 
و مثانه اســت. لب هاى زرد رنگ نشان دهنده این است که 
کبد و کیسه صفرا قادر به هضم تخم مرغ، پنیر و مرغ بیش 
از حد رژیم غذایى شما نیســتند. لب هاى سفید متمایل به 
صورتى وقتى اســت که فرد در مصرف لبنیات، قند و چربى 
افراط کند که سیستم لنفاوى ضعیف مى شود و گاهى ممکن 
است موجب بروزآســم و آلرژى پوست شود. لک هاى تیره 
روى لب زمانى  نمایان مى شــود که رژیم غذایى سرشار از 
کربوهیدرات؛ قند، شکر، عســل و مصرف بیش از حد میوه 

هاى شیرین باشد.

چروك هاى عمــودى روى لب ها  نشــان دهنده کم آبى 
اســت. باید مصرف نمک و غذاهاى خشک را کم کرد. لک 
هاى ســفید روى لب وقتى ظاهر مى شوند که چربى هاى 
اشباع شده در غذاهایى مثل تخم مرغ و پنیر عملکرد کبد را 
ضعیف کرده باشد. خشکى و ترك خوردگى دو طرف نشان 
مى دهد که ممکن اســت کیفیت، کیفیت روغن مصرفى 
خوب نباشــد. از ایــن رو نباید بیش از حــد غذاهاى چرب

 بخورید.
لب هاى صورتى نشان دهنده سالمتى گردش خون،  دستگاه 

تنفسى و جهاز هاضمه است.

لب ها درباره سالمتى شما مى گویند

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى لرستان گفت: یخ گذاشتن روى سوختگى فرد موجب عمق بیشتر سوختگى مى شود.
دکتر عباس پزشکى اظهار کرد: در مواقع سوختگى به هیچ عنوان از مواد غیر بهداشتى روى محل سوختگى استفاده نشود. معاون 
درمان دانشگاه علوم پزشکى لرستان گفت: ضرورت دارد افراد دچار حادثه را به محلى دور از محل حادثه ببرید و مصدوم را با رعایت 
تمام جوانب ایمنى، لباس آتش گرفته اش را با پتو خاموش کنید و چنانچه لباس فرد قابلیت جدا شدن داشت آن را با قیچى از تن فرد جدا 

کنید و اگر لباس به بدن فرد چسبیده باشد از جدا کردن لباس اجتناب کنید و به حدود سوختگى دست نزنید.
پزشکى تصریح کرد: سوختگى داراى سه درجه است، درجه یک، 2 و 3، سوختگى درجه 2 به الیه هاى 
عمیق تر نفوذ مى کند و تاول مى زند و در ســوختگى درجه3 کل عضو سوخته و مانند یک چرم 

قهوه اى مى شود.
وى بیان کرد: درد شدید مربوط به ســوختگى نوع 2 است و کمترین درد در سوختگى نوع 

3 است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکى لرستان تأکید کرد: ناحیه ســوخته  با آب سرد بین 
دماى 10 تا 15 درجه و با آب ولرم 20 درجه شستشو داده شود چون فرد مصدوم بر 
اثر سوختگى دچار افت فشار و قند مى شــود چنانچه با آب سرد شستشو داده 
شود منجر به شوك و ایست قلبى فرد مى شــود. پزشکى بیان کرد: یخ 
گذاشتن روى ســوختگى فرد موجب مى شــود عمق سوختگى بیشتر

 شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى لرستان با اشاره به اینکه در مواردى 

شستشو با آب ولرم بهترین کار ممکن است، افزود: در سوختگى هاى شیمیایى، شستشوى که فرد دچار سوختگى شیمیایى مى شود، 
چشم از یک طرف آب وارد و از طرف دیگر خارج شود.

یک متخصص گوارش درباره سیروز مرى و عوارض خطرناك ابتال به آن توضیح داد.
امیرعلى سهراب پور اظهار کرد: واریس مرى در واقع نوعى التهاب وتورم است که در مرى ظاهر مى شود. این نوع عارضه بر اثر نارسایى 
کبدى ایجاد خواهد شد. او با اشاره به اینکه مرى لوله اى است که حلق را به معده وصل مى کند، ادامه داد: در این حال با بسته شدن جریان 

خون به کبد واریس شدت مى گیرد و موجب پارگى مرى مى شود در نتیجه خونریزى زیادى رخ مى دهد.
او درباره عالئم واریس مرى با اشاره به اینکه معموًال عالمتى ندارد مگر اینکه خونریزى کند، گفت: نشانه هایى همچون استفراغ خونى، 
مدفوع سیاه یا خونى، اگر شوك خطرناکى به فرد وارد شود، همچنین عالیم دیگرى مانند زردى چشم و پوست ها، حتى تجمع تعدادى 
از رگ هاى خونى ریز روى پوست، قرمز شدن و ملتهب شدن کف دست و حتى آب آوردن شکم از عالیم این نوع عارضه است.

متخصص گوارش درباره علل واریس مرى اظهار کرد: علل اصلى آن بسته شدن جریان خون است که موجب پارگى و خونریزى 
مى شود؛ افرادى که چند بار دچار خونریزى مى شوند، دوباره هم به آن مبتال مى شوند و حتماً باید تحت مراقبت هاى ویژه پزشک 
باشــند.او درباره درمان این نوع عارضه بیان کرد: اگر زود اقدام نشود و خونریزى تداوم داشته باشد؛ حتماً باعث مرگ فرد مبتال 
مى شود؛  اگر کبد فرد مشکل داشته باشــد مى تواند پیوند کبد انجام بدهد تا جلوى این عارضه گرفته شود؛ گاهى هم پزشک با 

دارو هاى خاصى هم مى تواند تا حدى از این نوع بیمارى  پیشگیرى کند.

محل سوختگى را یخ نگذارید

اشتباهات هنگام مسواك زدن 

علت اصلى خارش پیشانى چیست؟بیمارى وحشتناکى که مرى را از بین مى برد
ی
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ب کنید و اگر لباس به بدن فرد چسبیده
پزشکى تصریح کرد: سوختگى
عمیق تر نفوذ مى کند و تاو

قهوه اى مى شود.
وى بیان کرد: درد ش

3 است.
معاون درمان دانشگ
5 تا 5 دماى 10
سوخ اثر
شو
گ

ىىىمى توان جرم هاى دندان را به خوبى از بین برد. شششمى شود ن د. زمانى که این کار با عجله انجام 
بببیبیبیم بیمارى مربوط به لثه رنج مى برند افرادى   جهان بیانگر این است که دو سوم افراددىددددى ک از از از از ازه از

ز از اختصاص دادن دو دقیقه وقت 

هنگام مسواك زدن انجام مىشود
طق دهان اصًال تمیز نمى شود. باید 
 لثه ها، زبانو کام را تمیز کرد. اغلب

جا نمى رسد مثل دندان هاى عقب رها 
 حوصله و دقت مسواكکرد.

،،،،،،،م،،دم، عامه مر
ك زدن 
دندان ها 

رد و از بین
تادگى دندان 
 زدن گفت: باید
س روى دندان ها 
 و مالیم روى 
45 درجه به  5ه

خارش پیشــانى معموًال موقتى اســت اما مى تواند بســیار 
آزار دهنده باشد و فرد را به خراشیدن پوست خود متمایل کند.

عفونت ها، مشــکالت روانى و محرك هاى خارجى همگى 
مى توانند از علل احتمالى خارش پیشانى باشند. این مشکلى 
است که فرد باید خود آن را تشخیص دهد. در صورتى که این 
عارضه برایتان نگرانى ایجاد کرد مى توانید براى یافتن علت 

اصلى آن به پزشک متخصص پوست مراجعه کنید.
1) سربندها و پیشانى بندها: کاله کاسکت ها، کاله ها، 
سربندها و دستمال سرها پوشش هاى رایجى براى سر هستند 
که مى توانند منجر به خارش پیشانى شوند. گرماى به دام افتاده 
به دلیل پوشیدن سربند و واکنش طبیعى پوست سر به پارچه، 

دلیل خارش پیشانى است.
2) حساسیت ها: هر خارش پوســتى در ناحیه پیشانى 
مى تواند به دلیل حساسیت باشد. حتى اگر هیچ گونه حساسیت 
خاصى نداشته باشید، ممکن است به دلیل حساسیت فصلى 
باشد. صورت خود را مرتب تمیز کنید تا هر گونه عامل محرك 
باقیمانده روى پوست تان که باعث خارش مى شود،  زدوده شود. 

همچنین براى احتیاط بیشتر تماس خود را با هر گونه محرك 
اضافى محدود کنید.

3) کمبود بهداشت یا خشــکى پوست:  افرادى با 
پوست هاى خشک، احتمال بیشــترى براى ابتال به آکنه و 
خارش پیشــانى دارند. براى اجتناب از این خارش ها، پوست 
خود را به طور منظم مرطوب کنید یا براى دریافت پمادهاى 

تجویزى مناسب به پزشک متخصص مراجعه کنید.
4) محصوالت مراقبت از مو: رنگ  موها، شــامپوها، 
اســپرى هاى مو و موس ها از محصوالت رایج مراقبت مو 
هســتند که باعث خارش پوست  پیشــانى مى شوند. بیشتر 
این محصوالت حاوى مواد شــیمیایى هســتند که ممکن 
است باعث خشکى، خارش و تحریک پوست سر و پیشانى 

شوند. 
در صورتى که خارش پیشانى با بثورات پوستى همراه باشد، 
ممکن است به دلیل آفتاب سوختگى، نیش حشرات، استرس 
یا بیمارى هاى عفونى مانند آبله مرغان، سرخک یا عفونت 

قارچى باشد. 

اثرات کمبود پروتئین

چسبندگى شگفت انگیز 
انگشتان پا

پروتئین براى موجودات زنده ضرورى 
است. این ماده انرژى مورد نیاز بدن را 
تأمین کرده و به بدن ما کمک مى کند 
که به خوبى بازسازى شود. پروتئین از 
آمینواســید هاى زنجیره بلند تشکیل 
شده است که بلوك هاى ساختمانى 
عضالت محسوب مى شــوند. بدن 
شما 11 آمینو اســید را تولید مى کند 
ولى 9 مورد از آمینو اسید ها که به آنها 
آمینو اسید ضرورى گفته مى شود باید 
توســط مصرف غذا ها جذب شود. 
هوس هاى غذایى پایــدار و نیاز به 
خوردن تنقالت متنوع ممکن اســت 
نتیجه یک رژیم غذایى کم پروتئین 
باشد. کاهش پروتئین مى تواند قند 
خون را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد. 
درد مفاصــل و ماهیچه هــا، بهبود و 
بازیابى آهسته از صدمات، مشکالت 
پوســتى، مو و ناخن، تجمع مایع از 
عالی مى هســتند که در نبود پروتئین 

ظاهر مى شوند.

سینداکتیلى یا چسبندگى انگشتان پا 
وضعیتى اســت که به دلیل مشکالت 
مادرزادى رخ مى دهد البته از مشکالت 
حاد براى نوزاد تلقى نمى شود. این نوع 
عارضه باعث مى شود دو انگشت (یا 
بیشتر) دست و یا پا به هم بچسبند. 
این عارضــه یکى از شــایع ترین 
اختــالالت بدو تولد اســت. معموالً 
براى جلوگیــرى از بروز این عارضه، 
در سنین پایین، جراحان چسبیدگى 
انگشــتان را اصالح کرده و درمان 
مى کنند. اغلب جراحى هاى اصالحى 

موفقیت آمیز بوده است.
اکثر موارد چسبیدگى انگشتان وقتى 
رخ مى دهد که پوســت در طول رشد 
جنین نتواند جدا شــود. با این حال، 
موارد شــدیدتر این عارضه ممکن 
است شــامل بخش هاى دیگر بدن 
نیز باشــد، این بخش هــا عبارتند 
از اســتخوان ها، رگ هــاى خونى، 

ماهیچه ها و عضالت عصب ها .



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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شهردارى وزوان به استناد مجوز شماره 98/5/381 مورخ: 1398/06/25 شوراى محترم 
اسالمى شهر وزوان در نظر دارد نسبت به واگذارى به صورت اجاره بهاء جایگاه گاز طبیعى 
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کتبى به مدت یکسال شمسى با شرایط اعالمى اقدام نماید متقاضیان مى توانند از تاریخ 
انتشار این آگهى حداکثر به مدت 10 روز جهت دریافت شرایط شرکت در مزایده به صورت 
حضورى به امور مالى شهردارى و یا جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى

 به آدرس: www.Vazvan.ir مراجعه نمایند ضمناً هزینه چاپ آگهى و... به عهد ه برنده 
مزایده مى باشد. 
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واجد صالحیت واگذار نماید.

شماره موضوع مناقصهردیف
مناقصه

تاریخ بازگشایى 
پاکات مناقصه

ساعت بازگشایى 
پاکات مناقصه

مبلغ ضمانتنامه 
(ریال)

1
مناقصه واگذارى اجراى پروژه هاى بهینه سازى 

شبکه هاى فشار ضعیف و فشار متوسط 
روستاهاى شهرستان فریدونشهر

 (بصورت کلید در دست)
1726/9898/06/169:00539/000/000

مدت دریافت اسناد مناقصه: از روز یکشنبه مورخ 98/06/31 تا ساعت 8:00 صبح شنبه مورخ 98/07/06 به صورت الکترونیکى و از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

مدت تحویل پیشنهادات: از روز شنبه مورخ 98/07/06 تا ساعت 8:00 صبح روز سه شنبه مورخ 98/07/16 به صورت الکترونیکى 
و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

محل تحویل پیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)
تضامین مورد قبول: پیشنهاد دهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شــرکت در مناقصه را به صورت ضمانت نامه بانکى معتبر یا 
فیش واریزى به حساب جارى سپهر صادرات به شماره 0101673314007 و یا اوراق مشارکت بى نام تضمین شده بانک ها و دولت با 
قابلیت بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند. به 

پیشن هادات فاقد سپرده مخدوش و سپرده هاى کمتر از میزان مقرر و چک شخصى ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر توضیحات: 

1- هزینه درج آگهى مناقصه در صفحات داخلى روزنامه هاى نصف جهان و جام جم به عهده برنده مناقصه مى باشد. 
2- داوطلبان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13- 36273011 داخلى 4274 و 4275 واحد مناقصات تماس 

حاصل نمایند.
3- اسناد و مدارك و اطالعات این مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir قابل 
دسترسى مى باشد و همچنین آگهى این مناقصه در سایت اینترنتى معامالت توانیر به آدرس http://tender.tavanir.org.ir و در سایت 
پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس www.epedc.ir قابل 

دسترسى مى باشد.
4- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده با الك غلطگیر و یا 

پیشنهاداتى که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- کلیه فرایند مناقصه به صورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) انجام خواهد گرفت اما ارسال 

سپرده شرکت در مناقصه به صورت الك و مهر شده قبل از برگزارى مناقصه الزامى است.
6- آدرس: اصفهان خیابان شریعتى- شرکت توزیع برق استان اصفهان- دبیرخانه

7- الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 12141914- دفتر ثبت نام 33999818 و 3319189

محمدرضا شفیعى- شهردار وزوان

شرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان- امور تدارکات و انبارها

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اىآگهى مناقصه عمومى دو مرحله اىآگهى مزایده نوبت اولآگهى مزایده نوبت اول

م الف: 606056

سریع ترین 
راهکار ها

 براى رهایى از
 گلو درد

آب نمک
حدود نصف قاشق چایخورى نمک را با مقدارى 
آب گرم مخلوط کنیــد و آن را هم بزنید تا نمک 
حل شــود.پس از تهیه این مخلوط، چند ثانیه با 
آن غرغره کنید. اگر هنوز گلوى شما صدمه دیده 

است، این کار را چندین بار در روز تکرار کنید.

استفاده از مقدارى عسل
عسل نوعى سرکوب کننده طبیعى سرفه است و 
بلعیدن یک قاشق غذاخورى عسل کافى است 
که به کاهش سرفه کمک کند. اگر طعم عسل را 
دوست ندارید، افزودن آن به چاى گرم یا آب هم 

مى تواند به گلو درد کمک کند.

مقدارى سیر بجوید
جویدن سیر یک راه عالى براى تسکین گلودرد 
است. ســیر به دلیل یک ماده شیمیایى به نام 
آلیسین، مى تواند باکترى هایى که به گلو آسیب 

مى رسانند را از بین ببرد.

سرکه سیب
سرکه سیب، به علت خواص ضد باکتریایى اش 
براى درمان گلودردچرکى مفید است. یک قاشق 
غذاخورى سرکه سیب ســرخ و یک قاشق چاى 
خورى از آب لیمو و عسل را در یک فنجان آب گرم 

اضافه کنید و آن را به آرامى بنوشید.

آب لیمو را با عسل بنوشید
ترکیب مرکبات مانند لیمو و عســل مى توانند به 
بهبود گلو کمک کنند. یک قاشق غذاخورى عسل 
را با آب لیمو مخلوط کنید و هر زمان که الزم باشد، 

آن را بنوشید.

زردچوبه
درمان دیگر براى گلو درد، زردچوبه است که داراى 
خواص ضد عفونى کننده و ضد التهابى قوى است. 
یک چهارم قاشق چاى خورى پودر زردچوبه را به یک 
لیوان آب گرم اضافه کنید و این نوشیدنى را به آرامى 

در صبح و با معده خالى بنوشید.

هنگام خوابیدن زیر سر خود را بلند کنید
چرت زدن هنگام بیمار شــدن تأثیر شگفتى دارد 
اما در این حالت الزم است سر خود را به جاى یک 
بالش روى دو یا سه بالش قرار دهید و سر خود را 

باال ببرید.

دارچین
دارچین، مى تواند براى درمان گلودرد ناشــى از 
سرماخوردگى مورد استفاده قرار بگیرد. یک قاشق 
چاى خورى از پودر دارچین و پودر فلفل را در یک 
لیوان آب گرم، مخلوط کنید همچنین، مى توانید 

هل هم اضافه کنید.
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