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آیا جوش زدن مسرى است؟شناسایى هنجارشکنان با اجراى طرح ناظربازیگر سریال «پایتخت» با 2 فیلم راهى جشنواره فجر مى شودزائرانى که زودتر رفته اند  زودتر بازگردند مصافى با کرمانى هاى خطرناك سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

کفش مناسب 
پا کنید

وزراى کشور و نیرو را محاکمه کنید
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معرفى متخلفان تولید
 فرم مدارس به تعزیرات 

نگران سکه هاى تقلبى 
نباشـید

پیش بینى 
حضور 110 موکب 
در راهپیمایى اربعین

5

خرید اتوبوس 
براى شهر اصفهان
 با  ابزار «مناقصه»

حدود 80 درصد افراد در زندگى به کمردرد دچار مى شوند. 
این کمردرد مى تواند از پاها شروع شود و منشأ اصلى کفشى 

باشد که پوشیده مى شود. کمردرد، دومین علت مراجعه
 افراد به پزشک است. گاهى علت این کمردردها مشخص 

است مانند آسیب هاى ورزشى و...

 معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان 
گفت: در سال آینده 200 اتوبوس به ناوگان حمل 

و نقل عمومى اصفهان اضافه مى شود.
علیرضا صلواتى با اشــاره به اینکه در مجموعه 
اتوبوسرانى اصفهان کمبود ناوگان مشهود است، 
اظهار کرد: با توجه به اینکه اتوبوس هاى فرسوده 
از ناوگان خارج مى شوند، کمبود ناوگان احساس 
مى شود. وى افزود: متأسفانه خودروسازان على 
رغم دریافت پیش پرداخت نتوانستند به تعهدات 
خود عمل کنند و قرار بر این است تا مناقصه خرید 

اتوبوس...
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تو حاال حاال نبازتو حاال حاال نباز
تو زودتر ببر!تو زودتر ببر!

سپاهان و ذوب آهن، تیم هاىسپاهان و ذوب آهن، تیم هاى
 بدون شکست و پیروزى لیگ برتر فوتبال بدون شکست و پیروزى لیگ برتر فوتبال
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حسن کامران با اشاره به حق تضییع شده اصفهان در حوزه آب:

گالیه الهام پاوه نژاد
 از 
فحاشى ها

شکایت ذوب آهن به هیچ جا نمى رسد
مصطفى کاراندیش، معاون حقوقى باشــگاه تراکتور تبریز مدعى شد به 
علت شکایت باشگاه ذوب آهن از رضا شــکارى، خطرى این بازیکن و 

باشگاه تبریزى را تهدید نمى کند.
مصطفى کاراندیش در گفتگویى درباره پرونده شکایت باشگاه ذوب آهن 
اصفهان از رضا شــکارى و ادعاى مدیران این باشگاه اصفهانى مبنى بر 
اعالم حکم نهایى به نفع آنها اظهار کرد: ابتدا تأکید مى کنم هیچ شکایتى 

متوجه باشگاه تراکتور...
2
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

خودروسازان به تعهدشان عمل نکردند

وضعیت عجیب 
بزرگ ترین کشف 

نیم قرن اخیر 
در نقش رستم

هنوز کسى نتوانسته یک نوشته میخى 4 خطى را بخواند

آمریکایى ها جرأت شلیک یک تیر هم ندارند
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمى:

2
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آذرى پول ها را زودتر آذرى پول ها را زودتر 
خرج کرده؟خرج کرده؟

دانشگاه آزاد اسالمى واحد شاهین شهر در نظر دارد "تجهیزات سیستم اعالم و اطفاء 
حریق اتاق سرور" را از طریق مناقصه عمومى و همچنین «کافى نت و انتشارات» 
خود را از طریق مزایده عمومى به شرکت ها و یا افراد واجد شرایط واگذار نماید. لذا از 
متقاضیان دعــوت مى شود جهت دریافت اسناد به حراست واحد مراجعه و حداکثر 
ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ انتشار این آگهى نسبت به تسلیم اسناد به دبیرخانه 

دانشگاه اقدام نمایند.
شرایط به شرح ذیل مى باشد

1- هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مى باشد.
2- دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مجاز است.

دانشگاه آزاد اسالمى واحد شاهین شهر 

آگهى مناقصه و مزایده

شرکت توسعه و عمران امید یکی از معتبرترین شرکت هاي ساختمانی کشور در نظر دارد ؛ تعدادي از واحد هاي اداري ، تجاري  خود ، 
واقع در  شهراصفهان را   به شرح مشخصات جدول ذیل  از طریق مزایده  عمومی  واگذار نماید . متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد 
شرکت در مزایده و کسب اطالعات بیشتر همه روزه از ساعت  8  الی 17 (بجز روزهاي پنج شنبه و جمعه ) از تاریخ درج آگهی  لغایت 
021 (داخلی 141 و 138) تماس گرفته و یا به آدرس دفتر  ساعت 14 روز سه شنبه  مورخ( 98/07/30) با شــماره تلفن 88739483ـ 
مرکزي واقع  در تهرانـ  میدان آرژانتینـ  خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)ـ خیابان هشتمـ  پالك20ـ طبقه4ـ  واحد فروش و 
در استانها  به محل دفاتر نمایندگی این شرکت مراجعه فرمایند. ضمنا اخرین مهلت تحویل پیشنهادات ساعت16 مورخ( 98/07/30) 

و جلسه بازگشایی نیز درمورخ(98/08/01 ) در محل دفتر مرکزي برگزار خواهد شد.

شرکت توسعه و عمران امید

فروش ویژه واحد هاي اداري ، تجاري

آدرس دفتر نمایندگی اصفهان : ابتداي بلوار توحیدـ  جن ب ساختمان استاد فرشچیانـ  ساختمان پدیدهـ  طبقه 6ـ  واحد 602  تلفن :36293869ـ031

شرایط پرداختآدرس پروژهمورد واگذاريکاربرينام پروژهردیف

هشت 1
تجاري / اداريبهشت

13واحد آپارتمان اداري  با 
متراژهاي  تقریبی 49،43متر 

مربع و 7 واحد تجاري با 
متراژهاي 15 الی 40 مترمربع

اصفهانـ  خیابان هشت 
بهشتـ  مابین چهار راه 
ملک و گلزارـ  جنب
 بن بست مهرداد

۶۰٪ نقد همزمان با عقد قراردادـ  35٪زمان 
تحویل واحدـ  5٪ زمان انتقال سند 

(آماده تحویل)

نظر به اینکه مجوز فعالیت دفتر خدمات مسافرت هوایى جهانگ ردى رز پرواز با صاحب امتیازى خانم عراقى زاده 
در شهر اصفهان در شرف تبدیل وضعیت از حقیقى به حقوقى مى باشــد، از کسانى که از دفتر مذکور ادعا و یا 
شکایتى دارند دعوت به عمل مى آید که مراتب را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ این آگهى به طور کتبى به 

سازمان هواپیمایى کشورى دفتر نظارت بر شرکت هاى حمل و نقل هوایى و امور فرودگاه ها اعالم نمایند.

آگهى تبدیل وضعیت دفتر خدمات مسافرت هوایى جهانگردى رز پرواز

دفتر خدمات مسافرت هوایى جهانگردى رز پرواز

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد بر اساس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 2 قانون تشکیل شرکت هاى آب و فاضالب مصوب سال 1369، تأمین 
مالى، احداث، بهره بردارى و انتقال تصفیه خانه فاضالب شهرهاى گلدشت و کهریزسنگ را در ازاى تخصیص بخشى از پساب تصفیه شده به منظور کاربرى معین و با 

حجم مشخص براى دوره زمانى محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
الف: شرح مختصرى از پروژه:

- موضوع پروژه: تأمین مالى، احداث، بهره بردارى و انتقال تأسیسات فاضالب شهرهاى گلدشت و کهریزسنگ در ازاى واگذارى بخشى از پساب حاصله به روش بیع متقابل
- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

- دوره احداث: 36 ماه
- دوره بهره بردارى تجارى: با ارائه مدل مالى

- محل اجرا: شهرهاى گلدشت و کهریزسنگ، استان اصفهان
ب: شرایط کلى براى سرمایه گذارى:

- سرمایه گذار حقوقى با داشتن سابقه مدیریتى قابل قبول، تأمین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.
- مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 98/08/11

- تاریخ گشایش اسناد مزایده: از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/08/12
- مهلت دریافت اسناد: ســایت اینترنتى شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان به آدرس www.abfaesfahan.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به آدرس

www.ites.mprog.ir 
- بدیهى است پس از بررسى مدارك ارزیابى که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل مى شود، از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات قراردادى دعوت بعمل 

خواهد آمد.
- سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنى یا مالى سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

آگهى فراخوان مزایده 
تأمین مالى، احداث، بهره بردارى و انتقال تصفیه خانه فاضالب 

شهرهاى گلدشت و کهریزسنگ در ازاى واگذارى بخشى از پساب حاصله(بیع متقابل)
(مزایده شماره 98-3-150/3)

نوبت اول

شوند. 
 کفشى 

ههههعه
صصصصصصصصصخصخص

تاریخ انتشار: 1398/07/23
نام روزنامه: نصف جهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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جانشین فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمى 
گفت: دشمن بر قدرت جمهورى اسالمى ایران اعتراف 

و اذعان دارد.
سردار على فدوى در گفتگو با «تسنیم» با اشاره به پاسخ 
قاطع جمهورى اسالمى ایران در برابر هرگونه تعهدى، 
تجاوز و یا ماجراجویى دشمن اظهار کرد: دشمنان ما از 
خبیث ترین افراد هســتند که از ابتداى انقالب اسالمى 
تاکنون بارها علیه این انقالب و نظام سخن گفته و عمل 
کرده اند که البته این رفتارها و ســخنان دشمنان خبیث 
ما همچنان ادامه دارد اما بــا این حال، قدرت جمهورى 
اسالمى ایران، عظمت و اقتدار نظام اسالمى ما به حدى 

رسیده که دشمن بر این قدرت و صالبت و اقتدار اعتراف 
و اذعان دارد.

فدوى ادامه داد: با گذشت بیش از 30 سال از پایان جنگ 
کشورى جرأت شــلیک حتى یک گلوله و تیر به سمت 
ما را ندارد که نشان مى دهد دشــمن به قدرت و اقتدار 
جمهورى اسالمى به خوبى واقف است.  وى خاطرنشان 
کرد: وضعیت کنونى انقالب اسالمى و دشمنان آن مهم 
است و در روایات نیز ذکر شده که «مؤمن همه چیز است 
و کافر هیچ چیز نیست» و زمانى که اوضاع اینگونه است 
تنها باید از مســائل مثبت حرف به میــان آورد و تبلیغ

 کرد.

رئیس ستاد مرکزى اربعین با اشاره به ازدحام در نجف و 
کربال گفت: زائرانى که زودتر به کربال و نجف رفته اند، 

زودتر بازگردند.
به گزارش «آفتاب  نیوز»، حسین ذوالفقارى اظهار کرد: 
از اول محرم ســه میلیون زائر به عراق رفته اند که یک 
میلیون نفر به کشــور بازگشــته اند و در حال حاضر دو 
میلیون نفر در عراق هســتند. به گفتــه وى در نجف و 
کربال با ازدحــام جمعیتى که وجود دارد شــرایط خیلى 
عادى نیست، بنابراین زائرانى که زودتر به کربال و نجف 

رفته اند، زودتر بازگردند.
وى ادامه داد: 49 زائر در عراق فوت شــده اند که 29 نفر 

از این تعداد در حوادث رانندگــى فوت کرده اند. 51 زائر 
در بیمارستان هاى عراق بسترى هســتند. 218 زائر به 
بیمارستان هاى ایران منتقل شــده اند و در داخل کشور 
هم حوادثى داشــته ایم و از زائــران مى خواهیم احتیاط 

کافى را داشته باشند.
ذوالفقارى در پایان گفت: در حال تالش هســتیم تا آب 
به اندازه کافى در مرز ها دپو کنیم تا زائران در بازگشــت 
با مشــکل کمبود آب مواجه نشوند. تمام امکانات حمل 
و نقل را هم بســیج کرده ایم. وى افزود: براى شــرایط 
اضطرارى هم هزار کامیون در نظر گرفته ایم که امیدوارم 

به این کامیون ها نیازى نباشد.

آمریکایى ها جرأت شلیک
 یک تیر هم ندارند 

زائرانى که زودتر رفته اند 
 زودتر بازگردند

یک روز زودتر
 یارانه بگیرید

رئیس هیئــت مدیره و    نامه نیوز |
مدیرعامل ســازمان هدفمندســازى یارانه ها 
با صدور اطالعیه اى زمان واریــز یارانه نقدى 
مهر ماه را اعالم کرد. بر اســاس این اطالعیه، 
یکصد و چهارمین مرحلــه یارانه نقدى مربوط 
به مهر ماه سال جارى به ازاى هر نفر 45 هزار و 
500 تومان به همراه افزایش حداقل مستمرى 
خانوارهاى مددجویان تحت حمایت کمیته امداد 
امام خمینى (ره) و ســازمان بهزیســتى کشور 
ساعت 24 روز پنج شنبه 25 مهر ماه به حساب 
سرپرستان خانوارها واریز مى شود و قابل برداشت 

خواهد بود.

ادامه حواشى پوشش 
بازیگران 

 میزان| عضو کمیسیون فرهنگى مجلس 
شوراى اسالمى پیرامون حواشى به وجود آمده 
به دلیل پوشــش نابهنجار بازیگران زن سینما 
در حاشیه اکران خصوصى آثار سینمایى گفت: 
کمیسیون فرهنگى مجلس شــوراى اسالمى 
بدون شک سریعًا وزیر ارشــاد و رئیس سازمان 
سینمایى را براى گفتگو درباره این موضوع دعوت 
خواهد کرد. ســید احســان قاضى زاده  هاشمى 
ادامه داد: نباید فراموش کنیم نســل نوجوان ما 
خواسته یا ناخواسته تحت تأثیر برخى بازیگران 
سینما هستند و ممکن است الگوبردارى درستى 

شکل نگیرد.

آبان، ماه رکورد بارش
 میزان| مدیر کل پیش بینى و هشدار سریع 
سازمان هواشناسى با اشاره به فعال شدن سامانه 
بارشى بر روى مناطق مختلف کشور، گفت: این 
سامانه از روز دوشنبه (دیروز) نقاط زیادى از کشور 
را تحت تأثیر قرار داده است و امروز هم در کشور 
اثرگذار است. صادق ضیاییان یادآور شد: طبق 
پیش بینى هاى بلندمدت صورت گرفته آبان ماه 

بارش از نرم هر ساله در کشور بیشتر خواهد شد.

واردات 75 ُتن کلنگ 
 میزان| بر اساس آمار گمرك در سال 97 
بیش از 75 ُتن انواع کلنگ از کشور هاى مختلف 
جهان وارد ایران شده اســت. براى واردات این 
حجم از کلنگ بالغ بر سه میلیارد و 521 میلیون 
ریال در آمار گمرك به ثبت رسیده است. عمده 
این کلنگ ها  از کشور هاى ترکیه، ایتالیا، تایوان 
و بلژیک وارد کشور شــده اما بیشترین واردات 

کلنگ از کشور امارات بوده است.

ورود ملخ ها از ماه آینده
 پانا| رئیس سازمان حفظ نباتات کشور 
مى  گوید با توجه به پیش بینى ها و شــرایط آب 
و هوایى، از آبان کشــور با ورود موج جدید ملخ 
صحرایى مواجه است. محمدرضا درگاهى ادامه 
داد: بنابر هشدار کمیسیون مبارزه با ملخ صحرایى 
فائو با توجه به شــرایط اقلیمى مســاعد شمال 
شرق آفریقا و شبه جزیره عربستان و همچنین 
پاکستان و هندوستان شرایط براى طغیان ملخ ها 
فراهم شده است و بر اساس پیش بینى ها، از آبان 
ماه این آفت از طریق سیستان و بلوچستان وارد 

کشور مى شود.

22 درصدمان چاقند
معاون دفتر بیمارى هاى غیرواگیر    مهر |
وزارت بهداشت، از اضافه وزن و چاقى 60 درصد 
از جمعیت کشور خبر داد و افزود: 22 درصد افراد 
بالغ با توده بدنى بــاالى 30 درصد کامًال چاق 
هستند  و بقیه اضافه وزن دارند. علیرضا مهدوى 
ادامه داد: چاقى خود یک بیمارى است و زمینه 
ســاز بیمارى هاى دیگرى همچــون دیابت و 

پرفشارى خون نیز هست.

آیت ا... مکارم بسترى شد
  ایسنا| دفتر آیــت ا... مکارم شــیرازى ضمن 
اعالم حضور این مرجع تقلید در بیمارســتانى در تهران 
از مساعد بودن حال وى خبر داده است. در اطالعیه دفتر 
آیت ا... ناصر مکارم شیرازى آمده است: «حضرت آیت ا... 
العظمى مکارم شیرازى بنا بر توصیه پزشکان جهت انجام 
برخى از امور درمانى در یکى از بیمارستان هاى تهران به 
سر مى برند... و به زودى پس از تکمیل مراحل درمانى ان 

شاءا... به قم مراجعت مى کنند.»

وظیفه بهشتى و جهنمى
حجت االسالم  حاج على اکبرى، رئیس   انتخاب|
شوراى سیاستگذارى ائمه جمعه کشور در همایش علمى 
بیانیه گام دوم انقالب اســالمى که با حضور جمعى از 
فرماندهان، مسئوالن، اساتید، اندیشمندان و محققان 
در مرکز همایش هاى کوثر ســازمان عقیدتى سیاسى 
ارتش برگزار شد، گفت: وظیفه ما بردن مردم به بهشت 
نیست اما باید مقدمات ورود مردم به بهشت را فراهم کنیم 
و با کسانى که مى خواهند مردم را به زور به جهنم ببرند 

مقابله کنیم.

توییت هایش را نمى خوانم
رئیس جمهور روسیه مى گوید که   آفتاب نیوز|
توییت هاى همتاى آمریکایى خود را اصًال نمى خواند اما 
محتواى آنها را در قالب گزارشى مختصر به اطالع وى 
مى رســانند. «والدیمیر پوتین» تأکید کرد که وى هیچ 
حساب توییترى ندارد و حساب هاى شبکه هاى اجتماعى 
سیاستمداران را دنبال نمى کند. اگر چه به صورت منظم 

از محتواى توییت هاى «دونالد ترامپ» مطلع مى شود.

48 ساعت محرمانه
«میدل ایست آى» نوشت: «طحنون   انتخاب|
بن زائد»، مشــاور امنیت ملى امارات و برادر کوچک تر 
ولیعهد طى سفرى محرمانه، 48 ســاعت را به منظور 
کاهش بحران در خلیج فارس در تهران گذرانده است. 
در ادامه این مطلب آمده اســت: سفر محرمانه طحنون 
به تهران و دیدار با مقامات ایرانى بلندپایه ترین جلساتى 
است که بین طرفین پس از بحران هاى چند  سال اخیر 

تشکیل شده است. 

گفت جلوى کرباسچى را بگیرید 
على یونسى، مشاور رئیس جمهورى   جماران|
در امور اقلیت ها و قومیت ها در گفتگوى مبســوطى با 
ضمیمه «ایران ماه» از جمله گفته اســت: بحث آقاى 
کرباسچى بود. ایشان تازه از اصفهان آمده و شهردار تهران 
شده بود. آقاى یزدى، رئیس قوه قضاییه مى گفت بروید 
جلوى آقاى کرباسچى را بگیرید. من مى گفتم همینطور 
که نمى شود رفت جلوى کســى را گرفت، باید شهردار 
خالفى انجام دهد تا با او برخورد شود، تازه آن هم قانونى. 
فکر مى کرد شهردار تهران با کارهایى که انجام مى دهد، 

عمًال به دنبال آن است تا رئیس جمهور شود.

نگران سکه هاى تقلبى نباشید
 میزان| به تازگى نوعى دیگر از تقلب در صنف 
طال و جواهر باب شده و تعداد بسیار محدودى از سکه هاى 
وکیوم شده تقلبى وارد بازار و به دست مشتریان رسیده 
است. در همین راستا محمد کشتى آراى، رئیس کمیسیون 
طال و جواهر اظهار کرد: سکه هاى تقلبى به هیچ عنوان 
توسط واحد هاى مجاز فروخته نمى شود چراکه این واحد ها 
موظف به ثبت شماره فاکتور هاى فروش خود هستند، 

پس امکان تخلف در این واحد ها وجود ندارد. 

مدرن سازى با انگلیسى ها
 انتخاب| ســفارت انگلیس در تهران با صدور 
بیانیه اى اعالم کرد: یک تیم از متخصصان هسته اى به 
سرپرستى پروفسور «رابین گریمز»، مشاور ارشد علمى 
دولت بریتانیا روز دوشــنبه وارد تهران شده است تا به 
همراه یک تیم از متخصصان چینى مراحل بعدى پروژه 

مدرن سازى رآکتور اراك را به پیش ببرد.

خبرخوان

بعد از درگذشت طراح صحنه ســریال «خوابزده»، اثر تازه 
سیروس مقدم به تهیه کنندگى همســرش الهام غفورى، 
پایگاه اطالع رسانى «ســینماروزان» نوشت: فروردین ماه 
1392 بود که دو نفر از اعضاي پشت صحنه تولید «پایتخت 
2» به کارگردانى ســیروس مقدم و تهیه کنندگى همسرش 
الهام غفورى، در جاده اي نزدیک کرمان دچار سانحه شدند 
و پاي یکی از عوامل تیم تدارکات این ســریال به دلیل این 
سانحه قطع شد. در خردادماه 1396 خبر رسید در پشت صحنه 
«پایتخت5» باز هم با حضور زوج مقدم-غفورى سانحه اى 
روى داد و این بــار یکى از بدلکاران کار به نام امیرحســین 
خنجرى دچار شکستگى جمجمه شد. حاال خبر رسیده که 
مهدى جعفرى طراح صحنه «خوابزده» سریال تازه سیروس 
مقدم-الهام غفورى، گرفتار حریق شــده و شدت سوختگى 
آنقدر زیاد بوده که فوت شــده اســت.باید آرزو کنیم سیکل 
اتفاقات دردناك پشت صحنه ســریال هاى مقدم-غفورى 
همینجا به پایان برسد و در سریال  هاى آتى شان نه قطع عضو 

را شاهد باشیم، نه شکستن جمجمه و نه مرگ در اثر حریق!

معاون شعب و توسعه بازاریابى بانک شهر با اشاره به 
استراتژى جدید در اجراى برنامه هاى این بانک گفت: 
افزایش منابع با کیفیت، کاهش قیمت تمام شده پول و 
افزایش درآمد غیرمشاع، از جمله موفقیت هاى بانک 

شهر در شش ماه نخست سال 98 بوده است.
رحیم طاهرى اظهار کرد: با تــالش مجموعه بانک 
شهر، در شــش ماه نخست ســال جارى، در جذب و 
افزایش منابع با کیفیت، کاهش اقالم معوق و افزایش 
درآمدهاى غیر مشاع، موفقیت هاى چشمگیرى حاصل 
شد که به طور حتم در بهبود ساختار مالى ترازنامه بانک 
شهر تأثیر مثبتى خواهد داشت. وى افزایش قابل توجه 
سهم بانک شهر از بازار نقدینگى و پولى جامعه در پایان 
شــهریور ماه را نقطه عطف این موفقیت ها دانست و 
افزود: با استراتژى جدید و برنامه ریزى صورت گرفته، 
طى نظر سنجى عمومى انجام شده، هم اکنون بانک 
شهر در ردیف پنج  بانک برتر سیستم بانکى کشور قرار 

دارد و افزایش و جذب سپرده هاى با کیفیت به دنبال 
استقبال شهروندان و تأثیر آن بر کاهش ریسک تمرکز، 

نشان دهنده این موضوع است.
معاون شعب و توســعه بازاریابى بانک شهر در ادامه 
خاطر نشــان کرد: کاهش قیمت تمام شــده پول در 
پایان شش ماه نخست امســال از دیگر موضوعاتى 
است که گویاى کارنامه موفق عملکرد این بانک طى 

این مدت است.

باستان شناسى و کشــفیاتش امرى اســت که هر روز 
پنجره اى جدید از آن گشوده مى شود و هر روز جهانیان 
را متحیر مى کند و امروز کشفى دیگر در ایران در نقش 
رســتِم فارس رخ داده که هنوز در تاریخ کشف آن بحث 

و جدل مى شود.
به گزارش «میزان»، به تازگى یکــى از محققان اعالم 
کرده که کوچــک ترین کتبیــه چند هزار ســاله را در 
استان فارس کشــف کرده که از نظر برخى کارشناسان 
بزرگ ترین رویداد اکتشــافى در نیم قرن اخیر اســت. 
اما یک محقق دیگر گفته اســت آن را دو سه سال پیش 
کشف کرده، ولى میراث فرهنگى اعالم کرده این کتیبه 
را 18سال پیش یافته اما کسى به ترجمه این کتیبه مهم 

اقدام نکرده است.
در حالى که تصــورات بر آن بود کــه تمامى کتیبه هاى 
موجود در مجموعه جهانى نقش رستم کشف، خوانده و 
ترجمه شده است اما این روز ها خبر ها از کشف کتیبه اى 
جدید حکایــت دارد که تاکنون از دید پژوهشــگران جا 

مانده است.
مجتبى درودى، پژوهشگر فرهنگ و زبان هاى باستانى 
ایران در این رابطه گفت: دو مــاه پیش که براى گرفتن 
عکس به نقش رســتم رفتیم و مى خواســتم عکسى از 
کتیبه هاى ســمت چپ آرامگاه بگیریم بــه این کتیبه 

برخورد کردیم.
اما به محض اعالم رسمى خبر این کشف معلوم شد که 
این کتیبه باســتانى را خیلى پیش تر از اینکه درودى آن 
را کشف کند بســیارى دیده اند. خدیجه توتونچى یکى 
از پژوهشــگران تحقیق در تاریخ ایران باستان نخستین 
کسى بود که پس از سخنرانى درودى مدعى شد که پیش 
از این حدود دو سه سال پیش این کتیبه را کشف کرده و به 

دنبال معنى نوشته هاى روى کتیبه بوده است.
اما تحقیقات نشــان داد که کهن بودن کشف این کتیبه 
بسیار بیشتر از آن چیزى است که توتونچى اعالم کرده 

است. متولیان وزارت میراث فرهنگى مى گویند این کتیبه 
18 سال پیش کشف شــده و در جریان آن بوده اند، ولى 
موفق به پیدا کردن کســى که بتواند آن را ترجمه کند، 
نشده اند. رخشنده خو، کارشناس مسئول میراث باستانى 
نقش رستم نیز گفت: یک نوشته میخى چهار خطى باالى 
سر سربازى که در ســمت چپ آرامگاه داریوش ایستاده 

مشخص است.
اما آنچه حاال اهمیت دارد محتواى حک شده بر این کتیبه 

سنگى است. سهیل دلشاد، دانشجوى دکتراى دانشگاه 
برلین در رشته فرهنگ و زبان هاى باستانى هم گفته است 
طى سه ماهى که مشغول هجى کردن و ترجمه متون این 
کتیبه بوده توانسته به نتایج جالبى دست یابد. کتیبه به سه 
زبان پارسى باستان، ایالمى هخامنشى و بابلى هخامنشى 

نوشته شده و در عین کوتاه بودن بسیار دشوار است.
درودى هم گفته است: یک کلمه در این کتیبه کشف شده 
به نام «پتیشو ورى» یعنى فردى که اهل پتیشوورى بوده 

و داریوش را سنا مى گوید.
این کشف در زبان باســتان در 50 سال گذشته بى نظیر 
است و موجب افزوده شــدن چند واژه دیگر به واژه هاى 
زبان باستانى شده است و تحول بزرگى در سراسر جهان 
است. این کشف همچنین شکوه نقش رستم را یک بار 
دیگر گسترش مى دهد. اما چطور مى شــود 18 سال از 
کشف یک برگ از مهمترین تاریخ ایران گذشته باشد ولى 

کسى به آن توجه عمیق نکرده باشد؟  

امام جمعه موقت اصفهان پیاده روى اربعین را نشانگر ترویج 
قیام امام حسین(ع) در عصر حاضر مى داند و عقیده دارد این 
اتفاق موجب نزدیک تر شدن دل ها مى  شود و اتحاد و یکدلى را 

روزبه روز بیشتر مى کند.
حجت االسالم محمدتقى رهبر در گفتگو با «اعتمادآنالین»، 
با اشاره به مراسم پیاده روى اربعین، توضیح داد: بیگانگان با 
تماشاى این حضور 20 میلیونى که بدون دعوت دور هم جمع 
مى شوند به این نتیجه مى رسند که جهان اسالم خدشه ناپذیر 

است و به قول معروف حساب کار دستشان مى آید.
عضو جامعه روحانیت همچنین با ذکر این نکته که «پروفسور 
دوگین»، دانشمند علم سیاست اهل روسیه، پیاده روى اربعین 
را کارى آخرالزمانى مى داند، گفــت: این اظهارنظر از جانب 
یک شخص شناخته شده غیرمسلمان نشان مى دهد فرهنگ 
عاشورا فرااسالمى است و به همین دلیل در مراسم  عزادارى 
اباعبدا...(ع) به کرات مسیحیانى دیده شده اند که با شور و حال 
عجیبى خودشان را به جمع عزا داران مى رسانند و براى امام 
سوم شیعیان سوگوارى مى کنند. حتى یکى از کشیش ها که 
سال قبل در اربعین به کربال رفته بود، کلیساى خود را حسینیه 
نام  گذاشته بود تا مشخص شود فرهنگ عاشورایى در بین همه 

ادیان رسوخ کرده است.

سهیال جلودارزاده، نماینده مجلس در مورد استمرار حضور 
بانوان در ورزشگاه ها و تماشــاي بازي هاي لیگ گفت: 
حضور زنان در ورزشگاه ها حق زنان و دختران ماست و 
چه دلیلی دارد که این حق را به آنها قطره چکانی بدهیم؟

این عضو فراکســیون زنان مجلس ادامه داد: دختران 
ما نشــان دادند که هیــچ اتفاق بدي با حضــور آنها در 
ورزشــگاه ها نمی افتد و اتفاقًا ما پیشنهاد می دهیم که 
قسمتی از ورزشگاه براي خانواده ها در نظر گرفته شود که 
زنان به اتفاق همسر و فرزند در ورزشگاه حضور پیدا کنند، 
یعنی تفکیک به این شکل نیز نداشته باشیم و خانوادگی 

حضور پیدا کنند.
نماینده مــردم تهــران در مجلس افزود: چــرا باید در 
موضوعی که حق مردم است آنها را بچزانیم و اینقدر زجر 

بدهیم؟ این چه رفتاري است که با مردم داریم؟
عضــو فراکســیون امیــد تصریح کــرد: همــه این 
اختالس ها و سوءاستفاده هاي مالی ناشی از این تفکر 
اســت که ما خودمان را مالک همه چیز می دانیم، وقتی 
ما فکر می کنیم عالوه بر مالک مردم بودن مالک منابع 
کشــور نیز هســتیم آن وقت براي مــردم هم تصمیم 
می گیریم که کدام قشر به ورزشگاه بیایند و کدام نیایند و 

حق آنها را قطره چکانی به آنها می دهیم.
وي بیان کرد: چرا نباید دختران و زنان ما به ورزشــگاه 
می آمدند و چرا االن که مجوز داده ایم بازهم می گوییم 
این شامل بازي هاي باشگاهی نمی شود، اینکه خانمی 
برود در ورزشگاه و تیم مورد عالقه اش  را تشویق کند چه 

مشکلی دارد که ما از آن می ترسیم؟

حسن کامران دستجردى، نماینده اصفهان در نشست 
علنى نوبت صبح دیروز ( یک شنبه، 21 مهر ماه ) مجلس 
شوراى اسالمى در  نطق میان دســتور خود به موضوع 

مشکل آب اصفهان اشاره کرد. کامران گفت: 
مهمترین مشکل اصفهان کمبود آب است. وزارت نیرو 
تاکنون در رابطه با آب، آمایشــى عمل نکرده ســئوال 
اینجاست که وقتى حق حقابه دار را نمى دهید بارگذارى 
جدید در این حوزه چه معنایــى دارد و از کدام منبع داده 
مى شــود. نشستى در کمیســیون امنیت ملى با حضور 
دکتر الریجانى و مسئوالن مربوطه در مورد مشکل آب 
اصفهان برگزار شــد اما هیچ دستگاهى جوابگو نیست، 
بنابرایــن وقتى هیچکس جوابگو نیســت مردم تجمع 
مى کنند. البته راهکار، برخورد با کشاورزان نیست، بلکه 
وزیر نیرو باید محاکمه شــود. هر گونه بارگذارى جدید 
بدون اینکه منبع آن وجود داشته باشد اقدامى نامناسب 
است به ویژه اینکه آب شرب اصفهان نیر دچار مشکل 
بوده و آب برخى از محالت آن نیز به طور مداوم قطع است 
و در برخى موارد نیز از آب چاه اســتفاده مى شود. وقتى 
براى منطقه اى نه منبع جدید آبى و نه حقابه پیش بینى 
مى شود نباید برخوردهاى چکشى صورت گیرد؛ وزیر نیرو 

تنها یک بار آن هم با هلیکوپتر به استان سفر و مشکالت 
را بررسى کرد و از نزدیک پاى درد دل کشاورزان ننشست. 
تأکید کردیم که ستاد زاینده رود تشکیل تا مدیریت آب به 
درستى انجام شود اما متأ سفانه توجه نشد؛ در این رابطه 
از رئیس دستگاه قضا تقاضا داریم وزراى نیرو و کشور را 
محاکمه کند زیرا این دو وزیر مشکالت زیادى را براى 
مردم به وجود آوردند و حق مردم را تضییع کردند در این 

رابطه باید با دانه درشت ها برخورد کرد.

هنوز کسى نتوانسته یک نوشته میخى 4 خطى را بخواند

وضعیت عجیب بزرگ ترین کشف نیم قرن اخیر در نقش رستم

حسن کامران با اشاره به حق تضییع شده اصفهان در حوزه آب:

وزراى کشور و نیرو را محاکمه کنید

موفقیت بانک شهر در افزایش منابع
 و کاهش قیمت تمام شده پول 

پروفسور روس پیاده روى اربعین 
را اتفاقى آخرالزمانى مى داند

جلودارزاده: چرا باید مردم را 
بچزانیم و زجر بدهیم؟  

آرزویى براى هنرنمایى هاى 
مقدم-غفورى!
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آموزش مدیریت کسب و کار 
در رسانه  

مدیـر فرهنگسـراى تخصصـى رسـانه گفـت: کارگاه 
تخصصـى مدیریت کسـب و کار در رسـانه بـا تأکید بر 
مطبوعات به همت فرهنگسراى رسانه وابسته به سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشـى شـهردارى اصفهان 24 
مهر ماه سـاعت 16 تـا 18 در محـل سـالن اجتماعات 
مجتمع  مطبوعاتى  برگزار مى شود. فاطمه شفیعى افزود: 
عالقه مندان براى شرکت در کارگاه مى توانند به آدرس 
فرهنگسراى رسانه واقع در مجتمع مطبوعاتى طبقه 2 
واحد 20 مراجعه و یا با شماره تلفن 35544096  تماس 

حاصل کنند.

خطر فرونشست در کمین گلشن
شهردار گلشن با بیان اینکه هرگونه ساخت و ساز در حریم 
قنوات غیر مجاز است و خسارت هایى را در بر دارد، اظهار 
کرد: قنواتى که زیر شهر قرار دارد یک خطر خاموش است 
که شهروندان را تهدید مى کند. حسنعلى رضایى با بیان 
اینکه 30 درصد خانه هاى این شهر در حریم قنوات قرار 
گرفته است تأکید کرد: در برخى از خانه هایى که در حریم 
قنوات ساخته شـده گودال هایى براثر فرونشست زمین 
ایجاد شده که هرچند تاکنون خسارتى را دربر نداشته، اما 

نباید از پیامدهاى احتمالى آنها غافل شویم.

تکلیف احداث زندان بزرگ اصفهان 
مدیرکل زندان هاى اسـتان اصفهان گفت: زندان جدید 
اصفهان یک پروژه بزرگ است و با وجود جلسات متعدد 
با مسئوالن استانى هنوز در جلسات پیگیرى اجراى این 
پروژه هستیم. اسدا... گرجى زاده با بیان اینکه تا دو هفته 
آینده اخبار بیشترى در این زمینه خواهیم داشت، افزود: 
این پروژه در زمینى با 80 هکتار فضاى فیزیکى و بالغ بر 
140 هزار متر زیربنا اجرا خواهد شـد که در صورت بهره 
بردارى یک زندان ده هزار نفره خواهـد بود. گرجى زاده 
اظهار کرد: برنامه ریزى شـده با فروش زنـدان مرکزى 

اصفهان احداث زندان جدید امکانپذیر شود.

ارائه 7 محصول فناورانه از 
دانشگاه نجف آباد 

7 محصول فناورانه دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
در نمایشـگاه فناورى نانو تهران به نمایش گذاشته شد. 
رئیس دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد نجف آباد گفت: این 
دستاوردها شـامل بازدارنده هاى خوردگى سیستم هاى 
سه فازى، بازدارنده هاى خوردگى فاز بخار، بازدارنده هاى 
خوردگى سیستم هاى تثبیت آب و اسید، نانو ذرات طال، 
نانو سیاالت مختلف و دستگاه جوشش استخرى است 

که در این نمایشگاه ارائه شده است.

کاهش 4 درجه اى دما 
کارشناس مسـئول پیش بینى هواى اسـتان اصفهان با 
اشاره به گذر امواج ناپایدار بر روى اسـتان، گفت: افت 2 
تا 4 درجه اى دما براى بیشـتر مناطق اسـتان پیش بینى 
مى شود. فاطمه زهرا سیدان با اشاره به گذر امواج ناپایدار 
بر روى اسـتان، اظهار کـرد: چوپانـان و خوروبیابانک با 
دماى 28 درجه سانتیگراد باالى صفر و بویین میاندشت 
با دماى 4 درجه سانتیگراد باالى صفر به ترتیب گرم ترین 

و سردترین مناطق استان پیش بینى مى شود.

آسفالت معابر جوي آباد 
در اجراي برنامه جامع اقدام مشترك فی مابین اداره کل 
راه و  شهرسازي اسـتان اصفهان و شـهرداري خمینی 
شـهر و با توجه به دسـتور اسـتاندار اصفهـان مبنی بر 
توانمندسـازي محله جوي آباد خمینی شـهر، عملیات 
اجراي آسفالت معابر این محله در حال اجراست. معاون 
مسـکن و بازآفرینی شـهري اداره کل راه وشهرسازي 
اسـتان در این باره گفت: این عملیات با منابع شـرکت 
بازآفرینی شهري ایران از شهریور ماه سال جاري توسط 
این اداره کل به میزان 1000 تن آغاز شده است. ایمان 
طاهر اظهار کرد: این اداره کل پیگیر است تا در صورت 
تأمین قیر 1000 تن دیگر آسفالت اضافه بر تعهدات در 
جهت سـهولت زندگی مردم در این محلـه در ماه هاي 

آینده اجرا کند.

خبر

فرمانــده انتظامى اصفهان گفت: با اجــراى طرح ناظر 
شناسایى هنجار شکنان در دستور کار پلیس قرار گرفته 

است.
سردار مهدى معصوم بیگى در گفتگو با «ایرنا» افزود: در 
این راستا با کسانى که در خودرو اقدام به کشف حجاب 
مى کنند برخورد قانونى خواهد شد. وى با اشاره به شیوه 
شناســایى و ردیابى این افراد اظهار کرد: در طرح ناظر 
این امکان فراهم شده تا افراد مورد اطمینان در صورت 
مشاهده کشف حجاب در داخل خودرو، مشخصات آن را 
از طریق اپلیکیشنى(برنامه اى) که به این منظور تعریف 

شده به ناجا اعالم کنند. 

رئیس پلیس اســتان اصفهان ادامه داد: مأموران پلیس 
بالفاصله با ارسال پیامک به شــماره تلفن همراه راننده 
خودرو، پیام هشدار مى دهند و به صورت حضورى از وى 
تعهد گرفته مى شود. وى خاطرنشــان کرد: در صورت 
اصرار فرد بر تخلف و انجام عمل مجرمانه خود، نسبت به 
توقیف خودروى وى به مدت دو هفته  اقدام مى شود و در 
مرحله بعد پرونده قضایى تشکیل و تحویل مراجع قضایى 
مى شود.  معصوم بیگى یادآور شد: در شش ماهه امسال 
بیش از 4500 دســتگاه خودرو به لحاظ کشف حجاب، 
آلودگى صوتى، ایجاد مزاحمت و رعایت نکردن مقررات 

به پارکینگ منتقل شده است.

مدیرکل راهدارى و حمل و نقل  جاده اى استان اصفهان 
گفت: اگر در فاصله 24 تا 29 مهــر ماه مرز مهران دچار 
تجمع شود، زائران اصفهانى ابتدا به اندیمشک مى روند و 

بعد از آنجا به اصفهان مى آیند.
مهدى خضرى دیروز در گفتگو با «فارس» اظهار کرد: 
تاکنون 2700 سرویس از استان اصفهان به مقصد سه 
مرز مهران، چذابه و شلمچه اعزام شده است. وى بیان 
کرد: هیچ گونه افزایش قیمتى نداشتیم و همه متقاضیانى 
که به دنبال تهیه بلیت بودند، بدون هیچ مشکلى بلیت 
تهیه کردند و خوشبختانه اتوبوس هاى اصفهانى بدون 

حادثه به مرز رفتند و بازگشتند.

مدیرکل راهدارى و حمل و نقل  جاده اى استان اصفهان 
در مورد برنامه هاى این اداره براى بازگشت زوار اربعین 
اعالم کرد: باتوجه به استقبال و افزایش جمعیت زائران، 
شش اکیپ از کارکنان اداره در سه مرز مهران، چذابه و 

شلمچه مستقر کردیم.
خضرى تصریح کرد: با برنامه ریــزى صورت گرفته در 
صورتى که در مرز مهران تجمع بیش از اندازه در فاصله 
24 تا 29 مهر  ماه صورت بگیرد، ســه شهر اندیمشک، 
کرمانشاه و همدان به عنوان معین شهر مهران انتخاب 
شده اند که زوار به این ســه شهر و سپس به موطن خود 

باز مى گردند.

2700 سرویس بدون حادثه از 
استان اصفهان به مرز

شناسایى هنجارشکنان با 
اجراى طرح ناظر

به گزارش اداره روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، 
مسیح محمدى، رئیس اداره خدمات پس از فروش در 
خصوص ســامانه تلفنى 2021  صداى مشترى اظهار 
کرد:  با توجه به انجام اقدامات بهینه در راستاى افزایش 
رضایتمندى مشتریان، آمار مقایســه اى تماس هاى 
ورودى به سامانه صداى مشترى در تابستان98 نسبت 

به بهار 98 افزایش یافته است.
محمدى بیان کرد: تماس هاى پاســخ داده شده در 
سامانه 2021 رشد خوبى داشته که حاکى از اقدامات 
اصالحى پیاده سازى شده در مرکز تماس بوده است. 
وى از جمله مهمترین پروژه هاى بهبود را انجام طرح 
 ترافیک ســنجى روزانه، هفتگى و ماهیانه و اصالح 

ساختار چیدمان شیفت عنوان کرد.

 رئیس اداره خدمات پس از فروش تلفن ثابت اظهار 
کرد: از جمله مهمترین شــاخص هاى رضایتمندى 
مشترى در تماس با سامانه هاى ارتباطى مدت زمان 
انتظار در صف است که بر اساس اقدامات اصالحى  و  
پروژه هاى بهبود انجام شده درصد مشترکینى که قبل 
از 20 ثانیه انتظار به اپراتور وصل شده و پاسخ گرفته اند 

با وجود افزایش تماس ها افزایش یافته است.
محمدى در ادامه افــزود: ترافیک ســنجى روزانه، 
هفتگى و ماهیانه، اصالح ســاختار چیدمان شیفت، 
اصالح ساختار IVR و تماس هاى ورودى به اپراتورها 
و کاهش زمان انتظار مشــترکین از اهــم اقدامات 
انجام شده براى بهبود عملکرد واحد صداى مشترى

  است.

معاون پرورشى و فرهنگى اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: برخى از تولیدى هاى لباس فرم 
مدارس در قیمت اجحاف کردند و بعضى هم کیفیت 
را در نظر نگرفتند، در صورتى که توصیه ما استفاده از 
پارچه مرغوب ایرانى بوده است ولى این کار را نکردند و 

این موارد در حال حاضر قابل رسیدگى است.
مهدى اسماعیلى در گفتگو با «فارس» درباره وضعیت 
نابسامان قیمت لباس فرم مدارس استان اظهار کرد: در 
تاریخ 13 اسفند ماه سال 97، دستور العمل فرم مدارس 
براى تمام مدارس استان ارسال و کامًال سازماندهى شد 
که طبق دستورالعمل همه مدارس دولتى و غیرانتفاعى 
باید از مؤسسات و تولیدى هاى مجاز خرید کنند. وى 
در ادامه افزود: اســامى واحدهاى مجازى که مدارس 
مى توانســتند براى پوشــاك مدارس با آنها قرارداد 
ببندند، از صنعت و معدن گرفته شد و این مؤسسات و 
تولیدى هایى که به مدارس اعالم شد، مجاز هستند و 

صنعت و معدن آنها را تأیید کرده است.
اسماعیلى متذکر شد: برخى از تولیدى هاى لباس فرم 

مدارس در قیمت اجحاف کردند و بعضى هم کیفیت را 
در نظر نگرفتند، در صورتى کــه توصیه ما، اتحادیه ها 
و صنعت و معدن اســتفاده از پارچه مرغــوب ایرانى 
بوده اســت ولى این کار را نکردند و این موارد در حال 
حاضر از طریق شکایات مردم و بررسى تولیدى ها قابل 

رسیدگى است.
اسماعیلى ادامه داد: چند تولیدى متخلف به صنعت و 
معدن معرفى شــدند و کار آنها در حال ارزیابى است و 
ما حدود 400 مدرسه را بازدید کردیم و قیمت، نوع فرم 
و کیفیت آن را تحویل صنعــت و معدن دادیم و از آن ها 
خواستیم که اعالم کنند، آیا قیمت و کیفیت لباس فرم 

مناسب بوده است یا خیر؟
معاون پرورشى و فرهنگى اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان در پایان تصریح کرد: زمانى که صنعت و 
معدن نتیجه را اعالم کند با هماهنگى کار گروه پوشاك 
آموزش و پــرورش واحدهاى متخلف را به ســازمان 
تعزیــرات معرفى مى کنیم ولى در حــال حاضر تعداد 

متخلفان معلوم نیست.

مدیرآبفا سمیرم با بیان اینکه سمیرم به دلیل برخوردارى 
از منابع غنى آب هاى ســطحى به شهر هزاران چشمه 
معروف است و اجراى شبکه فاضالب دراین شهرستان 
ضرورى است گفت: درحال حاضر بیش از 100 کیلومتر 
از شبکه فاضالب شهر ســمیرم اجرا شد و 30 کیلومتر 
دیگر باقى مانده تا 100 درصد جمعیت این شهر تحت 
پوشش شبکه فاضالب قرار گیرند. این درحالى است که 
با اجراى شبکه فاضالب درســمیرم از آلودگى بیش از 

1200 رشته چشمه جوشان جلوگیرى مى شود.
فرود نصیرى اعالم کرد: بافت زمین در شــهر سمیرم  
بسیار ســخت و سنگى اســت که آب در آن به سختى 
نفوذ مى کند، بنابراین به منظور دفع بهداشتى فاضالب 
و ارتقاى سطح بهداشــت عمومى مردم  اجراى شبکه 

فاضالب در شهرســتان ســمیرم ضــرورى به نظر
 مى رســد. وى با بیان اینکه اجراى شبکه فاضالب در 
شهر سمیرم به دلیل نوع شهرســازى و جنس زمین با 
دشوارى هایى مواجه بوده است، ابراز کرد: کوهستانى 
بودن و نیز اختــالف ارتفاع بین پاییــن ترین نقطه تا 
مرتفع تریــن نقطه ســمیرم که به بیــش از 400 متر 
مى رسد، اجراى شبکه فاضالب در این شهرستان را با 

دشوارى هاى مواجه مى کند.
مدیرآبفا سمیرم با اشاره به جمعیت 65 درصدى سمیرم 
که تحت پوشش شبکه فاضالب قرار دارند، اعالم کرد: 
 برخى از محله هاى سمیرم شــرایط توپوگرافى خاص 
و سختى دارد که اجراى شــبکه فاضالب در آن باید با 

کارشناسى دقیق و سنجیده همراه باشد.

مسئول تشکل هاى دینى ســازمان تبلیغات اسالمى 
استان اصفهان گفت: تاکنون تعداد موکب هاى استان 
اصفهان در همایش اربعین حسینى به 104 رسیده است و 

پیش بینى مى شود به 110 موکب افزایش یابد. 
حجت االسالم حسن بابایى در گفتگو با «مهر» افزود: 

تاکنون از اســتان اصفهان 250 هزار نفر در راهپیمایى 
اربعین حسینى شرکت کرده اند.  وى با اشاره به اینکه در 
سال گذشته 75 موکب از استان اصفهان راهى مراسم 
اربعین حسینى شده است، تصریح کرد: تعداد موکب هاى 

اعزامى در هر شهرستان متفاوت است.

اقدامات انجام شده در 
سامانه صداى مشترى مخابرات منطقه اصفهان

معرفى متخلفان تولید فرم مدارس به تعزیرات 

جلوگیرى  از آلودگى 1200 رشته چشمه جوشان 
در سمیرم

پیش بینى حضور 110 موکب 
در راهپیمایى اربعین

دادســتان عمومى و انقالب شاهین شــهر اطالعات 
جدیدى درباره درگیرى مأمــوران انتظامى با عامل به 

شهادت رساندن مأمور کالنترى شاهین شهر ارائه کرد.
هفتم مهر ماه امســال دو نفــر از مأمــوران کالنترى 
شاهین شهر حین کنترل راه هاى این منطقه در درگیرى 
با دو سارق مسلح مجروح شــدند که در این میان یکى 
از مأموران به نــام «میالد امینى» پس از ســه روز در 

بیمارستان به شهادت رسید.
قاتل شــهید امینى بامداد روز جمعه هفته گذشــته در 
عملیات ضربتى و درگیرى با پلیس آگاهى اســتان در 
محدوده خیابان امام خمینى (ره) شهر اصفهان به هالکت 

رسید. سرهنگ حسین حســین زاده، جانشین فرمانده 
انتظامى اســتان اصفهان درباره این درگیرى گفت که  
محل اختفاى قاتل، هشــت روز بعد از شهادت امینى، 
شناسایى شد و بامداد روز جمعه در یک درگیرى در شهر 
اصفهان به هالکت رسید. قاتل حدوداً 45 ساله، داراى 
سابقه کیفرى و خشونت و سارق خودرو بود و در درگیرى 
با مأموران پلیس شش گلوله به سمت پلیس شلیک کرد. 
دیروز اما ســید نصرالدین صالحى، دادستان عمومى و 
انقالب شــاهین شــهر به خبرگزارى «ایرنا» گفت که 
قاتل شــهید امینى خودکشى کرده اســت. او گفت: در 
تاریخ 18 مهر یک نفر از متهمان شناسایى و دستگیر شد 

و در تحقیقات انجام شــده به همدستى با شخص دیگر 
اقرار کرد. با رصد اطالعاتى و فنى، مخفیگاه متهم دوم 
شناســایى و مأموران در قالب سه اکیپ در محل حاضر 
شدند و تمامى راه هاى خروج متهم را مسدود کردند که 
نامبرده پس از تیراندازى و درگیرى با مأموران، با شلیک 

زیر چانه خودکشى کرد.
گفتنى است همدست قاتل شهید امینى بنا بر اظهارات 
س رهنگ حسین زاده حدوداً 30 ساله و فاقد سابقه کیفرى 
و اهل اصفهان است و از این افراد دو قبضه سالح شکارى 
کالیبر 12 و تعداد زیادى فشــنگ و سالح سرد کشف 

شده است.

72 هزار و 524 خدمت از محل زکات مردم استان اصفهان 
در زمینه معیشت، مســکن، تحصیل، درمان و جهیزیه به 

نیازمندان اصفهانى ارائه شد.
معاون توســعه مشــارکت هاى مردمى کمیته امداد امام 
خمینى (ره) اســتان اصفهان با بیان اینکه در شش ماهه 
نخست امسال بیش از 21 میلیارد تومان زکات و کفارات در 

سطح استان جمع آورى شده است گفت: از این میزان یک 
میلیارد و 793 میلیون تومان زکات واجب، پنج میلیارد و 188 
میلیون تومان زکات مستحبى، ده میلیارد و 926 میلیون 
تومان فطریه و سه میلیارد و 159 میلیون تومان هم کفارات 
است.  وى با اعالم اینکه 91 درصد از زکات جمع آورى شده 
در امور نیازمندان هزینه شده است، گفت: 72 هزار و 524 

خدمت از این محل در زمینه معیشت، مسکن، تحصیل، 
درمان و جهیزیه به نیازمندان اصفهانى ارائه شد.

طاهرى ادامــه داد: 9 درصد از زکات جمع آورى شــده در 
شش ماهه نخست امسال نیز در احداث و مرمت 28 پروژه 
عمرانى عام المنفعه مانند مسجد، حسینیه و کتابخانه هزینه 

شده است.

معاون اجرایى سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان 
از توزیع کیســه هاى نایلونى بهداشتى در ایستگاه هاى 

بازیافت در اصفهان خبر داد.
محمد منوچهرى گفت: با هدف ذخیره، نگهدارى و تحویل 
پسماندهاى خشک، کیسه هاى نایلونى بهداشتى ساخته 
شده از مواد با کیفیت، در ایستگاه هاى بازیافت سراسر شهر 

اصفهان توزیع شد.
 وى بیان کرد: تاکنون کیسه هاى نایلونى مشکى رنگ 
که تهیه شده از مواد نامرغوب بود، در ایستگاه ها در اختیار 
شهروندان قرار مى گرفت که طى هماهنگى و اقدامات 
به عمل آمده، این کیســه ها حذف و کیسه هاى نایلونى 
آبى رنگ تهیه شده از مواد خام با کیفیت، جایگزین آن ها

 

شد.
منوچهرى ادامه داد: کیسه هاى مشکى رنگ از مقاومت 
و اســتحکام کافى برخوردار نبوده و عالوه بر آن از نظر 
بهداشتى فاقد استانداردهاى الزم است و به همین دلیل نیز 

در فرایند بازیافت، براى تبدیل به مواد دیگر چندان مناسب 
نبود اما کیسه هاى نایلونى آبى رنگ جدید از نظر بهداشتى 
داراى کیفیت بیشترى  بوده و همچنین به لحاظ مقاومت 

و امکان بازیافت مناسب تر هستند.
معاون اجرایى سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان 
با اشــاره به اینکه تا چند روز آینده تمامى ایستگاه هاى 
بازیافت سطح شــهر اصفهان به نایلون هاى بهداشتى 
آبى رنگ به جاى کیســه هاى مشکى مجهز مى شوند، 
بیان کرد: شــهروندان از این پس مى توانند در صورت 
تمایل با تحویل پسماندهاى خشک خود، بسته به میزان 
وزن پســماند، کیســه هاى نایلونى بهداشتى تحویل

 بگیرند.

عامل شهادت مأمور انتظامى شاهین شهر خودکشى کرده است

جمع آورى 21 میلیارد تومان زکات و کفارات در سطح استان

توزیع کیسه هاى نایلونى بهداشتى در ایستگاه هاى بازیافت

 معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان گفت: 
در سال آینده 200 اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومى 

اصفهان اضافه مى شود.
علیرضا صلواتى با اشاره به اینکه در مجموعه اتوبوسرانى 
اصفهان کمبود ناوگان مشهود است، اظهار کرد: با توجه 
به اینکه اتوبوس هاى فرسوده از ناوگان خارج مى شوند، 
کمبود ناوگان احســاس مى شــود. وى افزود: متأسفانه 
خودروسازان على رغم دریافت پیش پرداخت نتوانستند 
به تعهدات خود عمل کنند و قرار بر این اســت تا مناقصه 

خرید اتوبوس برگزار شود و تا سال آینده در کنار بازسازى 
اتوبوس ها 200 اتوبوس به ناوگان اتوبوســرانى شــهر 

اصفهان اضافه شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان با بیان 
اینکه شــهروندان اصفهان کمترین تردد را با مترو انجام 
مى دهند، ابراز کرد: سالیانه یارانه بهره بردارى از خط یک 
مترو توسط شهردارى شــهر اصفهان بالغ بر 50 میلیارد 
تومان است و انتظار مى رود که شهروندان از این فرصت 

بهره مند شوند.

وى با بیان اینکه سعى شده تا خطوط اتوبوسرانى با بهره 
بردارى از مترو هماهنگ شود، ادامه داد: در آذر ماه دو پایانه 
در ایســتگاه ابتدایى و انتهایى مترو تکمیل مى شود و با 
تکمیل پایانه صفه و عاشــق آباد افزایش بهره بردارى از 

مترو را شاهد خواهیم بود.
صلواتى با اشاره به تملک پارکینگ هاى کنار ایستگاه هاى 
مترو تصریح کرد: پارکینگ مجاور میدان شهدا و تقاطع 
25 آبان در آینده نزدیک محل پارك خودروى  شهروندان 

اصفهانى مى شود تا مابقى سفر آنها با مترو انجام شود.

خودروسازان به تعهدشان عمل نکردند

خرید اتوبوس براى شهر اصفهان
 با  ابزار «مناقصه»
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 فیلم سینمایى «آشفتگى»  به کارگردانى 
فریدون جیرانى و با بازى مهناز افشار، بهرام 
رادان، مهران احمدى و نســیم ادبى از جمله 
فیلم هایى اســت که احتمال دارد در آذر ماه 
اکران شود. این فیلم به زودى در آلمان و چند 

کشور اروپایى به نمایش درمى آید.

بهرام افشــارى طى سال هاى گذشته توانســته به یکى از 
بازیگران خوب در تمامى ژانرها مبدل شود، حال این بازیگر 
جوان با دو فیلم تازه راهى سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر 
شده تا بار دیگر بتواند شانس خود را براى کسب سیمرغ بلورین 
جشنواره بیازماید.افشارى بدون شک یکى از بلندقامت ترین 
بازیگران ســینما، تئاتر و تلویزیون ایران است، بازیگرى که 
سال ها در تئاتر فعالیت داشته و طى سال هاى جارى حضور 
پررنگ ترى در عرصه تصویر داشته است. وى طى سال هاى 
پیش حضور جسته و گریخته اى در عرصه سینما داشت اما 
هیچگاه نتوانست به عنوان یکى از بازیگران محبوب سینما 
شناخته شود، اما این اتفاق دلیل بر توقف افشارى نبود، شاید 
قد بلند او از وى بازیگرى سخت براى حضور در قاب دوربین 
مى ساخت اما افشارى با این مسئله هم کنار آمد و راه موفقیت 
را به خوبى طى کرد. افشارى در اولین بازیگرى خود به طور 
حرفه اى در فیلم هاى «عصبانى نیستم» و فیلم «النتورى» 
درمیشیان درخشید و دیده شــد اما حضور وى در این فیلم 
محدود بود تا اینکه باالخره توانست با ایفاى نقش در سریال 
«پایتخت» به محبوبیتى عمومى برسد. محبوبیتى که از وى 
چهره اى خندان و خوشحال در سینما و تلویزیون ساخت. حاال 
افشارى جا پاى خود را در ســینما و تلویزیون سفت کرده و 
توانسته به عنوان یکى از بازیگران خوب در تمامى ژانرها مبدل 
شود. این بازیگر جوان با دو فیلم تازه راهى سى و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر شده تا بار دیگر بتواند شانس خود را براى 
کسب سیمرغ بلورین جشنواره بیازماید. یکى از این دو فیلم 
به کارگردانى مهران احمدى با نام «سگ بند(یکى از فنون 
کشتى پهلوانى)» است. «ســگ بند» فضایى کامًال کمدى 
با حال و هوایى همچون «مصادره» ساخته خواهد شد . فیلم 
دوم افشارى، «راند چهارم» به نویسندگى و کارگردانى علیرضا 
امینى و تهیه کنندگى مرتضى شایسته است. بهرام افشارى 
در این فیلم با حامد بهداد همبازى شــده است، این نخستین 
همکارى این دو بازیگر به حســاب مى آید. ریحانه پارسا به 
عنوان نقش اصلى زن، حضورش در این فیلم قطعى شده است. 

الهام پاوه نژاد در گفتگویى از فحاشى ها و برخوردهاى 
نامناسبى که پس از زلزله کرمانشــاه با آن مواجه شد، 

انتقاد کرد.
پاوه نــژاد با اشــاره بــه دغدغــه اى که نســبت به 
مشــکالت اجتماعــى مــردم دارد، گفت: همیشــه
 ســعى کردم از اعتبار و جایــگاه اجتماعــى ام براى 
مــردم هزینه کنــم نــه دســتمزد و درآمــدى که 

دارم.
وى با اشــاره به دغدغه هاى اجتماعــى که در فضاى 
مجازى دارد، گفت: همیشه مشکالت مردم و اتفاقات 
اقتصادى، فرهنگــى و... که در جامعــه رخ مى دهد، 
دغدغه ام بوده و ســعى داشــتم از موقعیت و جایگاه 
خود براى اطــالع رســانى و کمک کردن اســتفاده 
کنم. مثل زلزله کرمانشــاه که همه دســت به دست 
هم دادیم تا بیشــترین کمــک را به مــردم زلزله زده
لبتــه فحش هــا   ایــن مناطــق برســانیم کــه ا
و حرف هاى زیادى هم شــنیدیم و تاوان کار خوب مان 

را دادیم.
وى ادامــه داد: اعتبــار یــک بازیگــر ارزش معنوى 
دارد و نباید همه چیز را با پول ســنجید. من همیشــه 
ســعى کــردم از اعتبار و جایــگاه اجتماعــى ام براى
 مــردم هزینــه کنم نــه دســتمزد و درآمــدى که 

دارم.

ماه سوم فصل پاییز امسال مانند اکران نوروزى براى سینماهاست

ستاره هـــا در صف «آذر»
در سال هاى گذشته آذر ماه یک زمان معمولى براى اکران فیلم ها بوده است اما امسال فیلم هایى قرار است اکران شوند که معموًال در نوروز اکران مى شده اند.

از نیمه مرداد ماه امسال تا اواخر آبان ماه میزان فروش فیلم هاى سینمایى روند نزولى را طى کرده بود و یکى از دالیل اصلى آن عدم چیدمان صحیح فیلم ها بود و همین مسئله 
باعث شد به مدت چهار ماه فیلم پرفروشى در سینماها اکران نشود. از طرف دیگر باتوجه به ایام عزادارى ماه هاى محرم و صفر امکان اکران فیلم هاى کمدى وجود نداشت و به 
نظر مى رسد بعد از پایان ماه صفر و با آغاز آذر ماه قرار است چند فیلم کمدى و پرمخاطب اکران شود. از میان هفت فیلمى که احتمال دارد براى آذر ماه اکران شود چهار فیلم کامًال 
کمدى، دو فیلم فضاى کمدى و جدى دارند و یک فیلم داستانى کامًال درام را تعریف مى کند. این وضعیت اکران تقریباً شبیه وضعیت اکران فیلم ها در عید نوروز و عید فطر است.

گردانى محمدرضا هنرمند یک 
 «ســمفونى نهم» به کار

فیلم فانتزى اســت و هنرمند مى خواهد بعد از ســال ها با 

بازگشت به سینما خاطره فیلم هایى همچون 

 عوضــى»، «مومیایــى 3» و «دزد 
«مرد

» را در ذهن بینندگان زنده 
عروســک ها

ن فیلم هرچند در جشنواره 
کند. ای

فیلم فجر به نمایــش درآمد و با 

قبال منتقدان همراه بود اما 
است

هنرمند براى اکران عمومى 

ن تغییراتى را در فیلم ایجاد 
آ

ن، ریتم و داستان آن را بهتر 
کرده است که به گفته سازندگا

ت. حمید فرخ نژاد، ســاره بیات، محمدرضا 
از قبل کرده اس

صدیقیان، علیرضا کمالى و 
وتن، پژمان بازغى، مهرداد 

فر

بدین بازیگران فیلم هستند.
هدى زین العا

 «خداحافظ دختر شیرازى» دومین فیلم افشین 
هاشــمى بعد از فیلم «گذر موقت» اســت. شبنم 
مقدمى، افشین هاشــمى، حسین یارى، هومن 
برق نــورد و مونا فرجاد بازیگــران اصلى فیلم 

هستند.

جهانى فیلم فجر نیز به نمایش درآمده بود. سروش صحت است که فضایى کمدى دارد و در جشنواره قاسم خانى ساخته شده است. این فیلم اولین تجربه کارگردانى جمشــیدى، ســیاوش چراغى پور، کاظم ســیاهى و مهراب صحت و با بازى على مصفا، جواد عزتى، هانیه توســلى، پژمان  فیلم ســینمایى «جهان با من برقص» به کارگردانى سروش 
 فیلم سینمایى «خوب، بد، جلف2/ 
ارتش ســرى» ادامه قســمت اول 
این فیلم به نام «خــوب، بد، جلف» 
بــه کارگردانى پیمان قاســمخانى و 
تهیه کنندگى محســن چگینى است. 
مانند قســمت اول پژمان جمشیدى 
و سام درخشــانى نقش هاى اصلى را 

برعهــده 
دارند.

 فیلم سینمایى «زیرنظر» اولین تجربه کارگردانى مجید صالحى است که رضا عطاران، امیر 
جعفرى، سروش جمشــیدى، مهران احمدى و آزاده صمدى بازیگران آن هستند. این فیلم 

بتدا قرار بود  در تابستان اکران شــود اما به دلیل اصالحاتى که وزارت ارشاد بر آن ا
اکران آن به تأخیر افتاد.وارد کــرد  برعهــده 

دارند.

م ی و ى

ک  «ســمفونى نهم» به
فیلم فانتزى اســت و هنر

س بازگشت به
«مرد عوض
عروســک
کند
فیل

انى
هرام 
جمله 
 ماه 
چند 

ن بر ر ر وز ى یل ب و
یر افتاد.

بیات، محمدرضا  ر
ستند.یقیان، علیرضا کمالى و 

م ی ى جه

 فیلم سینمایى «زیرنظر» اولین تجربه کار
جعفرى، سروش جمشــیدى، مهران احمد

بتدا قرار بود  در تابستان اکران شا
وار

بو ر نر ر ن ب ر
اکران آن به تأخیرد کــرد 

گردانى سروش 
وســلى، پژمان 
یاهى و مهراب 

به کارگردانى 
در جشنواره 

 «خد
هاشــم
مقدم
برق
ه

بازیگر سریال «پایتخت» با 2 فیلم 
راهى جشنواره فجر مى شود

 فیلم سینمایى «مطرب» به کارگردانى مصطفى 
کیایى و با حضور پرویز پرستویى، محسن کیایى، 
الناز شاکردوست و مهران احمدى یک فیلم کمدى 

اســت که فضاى دهه 60 و امــروز را با هم به 
نمایش مى گــذارد. داســتان آن درباره یک 

وارد خانواده ایرانى است  کــه 
شوند و شهر استانبول مى 
اتفاقاتى براى آنها 

مى افتد.

0ت که فضاىدهه 60 و امــروز را با هم به 
ش مى گــذارد. داســتان آن درباره یک 

وارد ده ایرانى است  کــه 
شوند وستانبول مى
تى براى آنها

تد.

 مــردم هزینــه کنم نــه دســتمزد و درآمــدى که
دارم.

گالیه الهام پاوه نژاد از 
فحاشى ها

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار، مدیرکل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمى اســتان اصفهان و مدیرکل 
دفتر امور روستایى و شوراهاى استاندارى اصفهان در 
سالن جلسات استاندارى اصفهان میزبان خبرنگاران 
به مناسبت 15 مهر روز ملى روســتا و عشایر بودند تا 
اقدامات انجام شده در روســتاها را براى آنان تشریح 

کنند.

معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندار اصفهان در 
این نشســت با تبریک روز روستا و عشــایر و با بیان 
اینکه براى برنامه ریزى در روستاها، اولویت، شناختن 
وضعیت دقیق موجود روستاهاى استان بوده و مطالعات 
دراین راستا براى هدایت روســتاها باید کامل باشد، 
گفت: توســعه با مشــارکت و توانمندى و خودباورى 
روســتاییان انجام شــده و در این صورت توسعه در 

روستاها پایدار خواهد بود.
حجــت ا... غالمــى مى گوید: امــروز بیــش از 30 
درصد جمعیت در کالنشــهرهاى کشــور همچون 
تهران، اصفهان، اهواز و... حاشیه نشــین هستند که 
80 درصد حاشیه نشــینان، روســتاییان مى باشند که 
معموًال شغل خوبى ندارند و آســیب ها بیشتر متوجه 
حاشیه نشین هاست و اگر برنامه درستى براى روستاها 

بود جمعیت در روستاها افزایش مى یافت.
وى اولیــن گام ســکونت روســتاییان در روســتا را 
توانمندسازى مردم، اعتماد مردم به روستا، مشارکت 
مردم روســتا در برنامه ریزى ها و... دانســت و افزود: 
ایجاد زیرساخت ها در روستاها از ضروریات است و ما 
خوشبختانه اقدامات بسیار خوبى در روستاهاى استان 
در زیرساخت ها همچون آب، برق، گاز جاده ها و... انجام 
داده ایم که این خود مى تواند با انجام پروژه هاى صنایع 
کوچک و تبدیلى و دیگر روش ها، براى روســتاییان 
اشــتغالزایى و در نتیجه درآمد ایجاد کند و در حقیقت 
ما باید با شــغل هاى مکمل براى روســتاییان فاصله 

درآمدى بین شهرها و روســتاها را کاهش دهیم و به 
حداقل برسانیم.

وى توسعه کشور بدون توســعه روستاها را غیرممکن 
دانسته و معتقد است توسعه کشور از روستا مى گذرد.

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار اصفهان گفت: 
ما در اســتان اصفهان 1405 روســتا داریم که از این 
تعداد، 889 روســتا یا دهیارى داشته یا قابلیت داشتن 
دهیار را دارد. این در حالى است که امروز 852 روستا 
داراى دهیار بوده و 37 روســتا نیــز در آینده نزدیک 

صاحب دهیار یا شورا خواهد شد.
غالمى به منابع درآمدى روســتاها اشاره کرد و گفت: 
بخشــى از درآمد روســتاها با مالیات بر ارزش افزوده 
تأمین مى شود و در حقیقت 30 درصد مالیات بر ارزش 
افزوده به روستاها بر اســاس جمعیت تعلق مى گیرد 
که در ســال گذشــته، 369 میلیارد تومان بود که 60 
درصد به پروژه هاى عمرانى و 40 درصد به دهیارى ها 
تعلق گرفت و در شش ماه ســال جارى نیز میزان آن 
153 میلیارد تومان بود. همچنین در بخش ســاخت و 
ساز، ســال 97، یک میلیارد و 286 میلیارد تومان و در 
ســال جارى تاکنون 850 میلیون تومان بین روستاها 
توزیع شده که البته به جز اعتبارات نقدى، تسهیالت 
اشتغالزایى به روستاها مى دهیم که میزان آن بین سال 
95 تا سال گذشــته، 65 میلیارد تومان و در سال 98 
تاکنون 25 میلیارد بوده کــه صرف پروژه هاى صنایع 

روستایى، خدماتى، کشاورزى و گردشگرى مى شود.
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندار اصفهان به 
جلسات برگزار شده با معاون توسعه روستایى ریاست 
جمهورى اشــاره و اعالم کرد: در اســتان اصفهان ما 
حدود 120 میلیارد تومان طرح براى روستاییان داریم 
که اگر این میــزان تخصیص داده شــود که به گفته 
مســئوالن محدودیتى هم براى اجــراى طرح هاى 
روستایى نیســت و قرار است عملیاتى شــود، آنگاه 

روستاها متحول خواهند شد.
غالمى خاطرنشــان کرد: ماده 58 قانون الحاق 2 نیز 
منبع کمک به روســتاها بوده و تاکنــون یک میلیارد 
و 800 میلیون تومان بــراى پروژه هاى عمرانى، 300 
میلیارد تومان براى گردشگرى و 300 میلیارد تومان 
براى آتش نشانى در روســتاها با شعار یک روستا یک 
پروژه به صورت بالعوض توزیع و پرداخت شده است.

وى با بیان اینکه در راســتاى حرکت عادالنه، براى 
توســعه مناطق بر اساس مطالعات ســازمان برنامه و 

بودجه مناطق به هفت قطعه تقســیم شده و هر چند 
شهرستان یک منطقه اســت و ظرفیت ها و نیازها در 
هر شهرستان برآورد و متناســب با اقلیم، تسهیالت 
پرداخت مى شود، گفت: ســامانه توسعه روستایى نیز 
فعال شــده و امروز در 200 روســتا، همه اطالعات 

جمع آورى شده است.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار اصفهان اظهار 
کرد: مهمترین عامل در توسعه روستاها براى ما آب و 
زمین است که ما در استان مستعدترین زمین ها را داریم 
ولى در بخش آب که حیاتى ترین عنصر براى توسعه 
روستا به شمار مى رود باید دو برنامه تغییر نوع و گونه 
کشت و حذف کشت هاى پرآب و تغییر شیوه آبیارى با 
استفاده از تکنولوژى هاى نوین در دستور کار کارگروه 
ســازگارى با کم آبى مدنظر باشــد که این دو برنامه 

هدفمند براى افزایش درآمد روستاییان است.
غالمى اذعان کــرد: ما به دنبال ایجاد شــغل مکمل 
براى کشاورزان هستیم و حتى برنامه ریزى شده است 
تا براى هر چند روســتا، یک مجتمع صنایع کارگاهى 

ایجاد شود.
وى افزود: در استان اصفهان 75 روستاى متروکه خالى 
از سکنه وجود دارد و حدود 600 هزار حاشیه نشین در 
شهر اصفهان داریم که اگر تسهیالت و زیرساخت ها 
به روستاها برده شود، حاشیه نشینى به سمت روستاها 
رفته و روستاییان شغل و مسکن مناسب پیدا مى کنند.

***
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
هم با تبریک روز ملى روســتا و عشــایر گفت: براى 
ماندگارى روستاییان در روستاها، ما اجراى طرح هاى 
هادى، تســهیالت روســتایى، واگــذارى زمین به 
روستاییان و ســنددار کردن اماکن روستایى را مدنظر 

داریم و خدمات ارائه مى کنیم.

غالم حســین خانى گفت: ما در استان اصفهان 1405 
روستاى داراى سکنه داریم که 935 روستا باالى 20 
خانوار بوده و براى آنها طرح هادى اجرا شــده است و 
امروز در تمام روستاهاى باالى 20 خانوار، طرح هادى 
عملیاتى شده اســت. همچنین براى 371 روستا طرح 
بازنگرى روستا که هر ده ســال یک بار است تهیه و 

مصوب شده و به فرماندارى ها نیز ابالغ شده است.
وى ادامه داد: خوشبختانه در ســال97، بیش از 101 
میلیارد تومان در 428 روستا براى اجراى طرح هادى 

هزینه شد که 28 میلیارد و 700 میلیون تومان از محل 
تملک دارایى ها بوده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
مى گوید: خوشبختانه ما توانســتیم 45 میلیارد و 800 
میلیون تومان قیر براى روستاها تهیه کرده و بین آنها 
توزیع کنیم که 90 درصد قیرها بــا کمک 27 میلیارد 
تومانى دهیارى ها، منجر به حمل و پخش آســفالت 
شد. همچنین در سال جارى نیز اعتبارات ابالغ شده و 
تا امروز و در مرحله اول هم 24 میلیارد و 400 میلیون 
تومان اعتبارات و 33 میلیــارد و 400 میلیون تومان از 
محل تملک دارایى و 15 میلیارد تومان از اعتبارات ملى 
حوادث و در مجموع 72 میلیارد و 800 میلیون تومان 

طرح هادى روستایى در روستاها انجام شد.
خانى گفت: از سال 84 تاکنون، 86 هزار و 934 واحد 
مسکونى براى دریافت تسهیالت به بانک ها معرفى 
شــدند که 54 هزار و 844 واحد مســکونى پایان کار 
گرفته و افراد در منازل ســاکن شــده اند و بقیه پیگیر 
ساخت و ساز واحد خود هســتند. در سال جارى نیز از 
ده هزار و 500 واحد مسکن روستایى، 4535 واحد به 
بانک ها معرفى شدند که با تســهیالت 40 میلیونى با 
کارمزد 5 درصد که البته اگر به صورت انبوه سازى باشد 
با کارمزد 4 درصد در حال ساخت و ساز مسکن در روستا 
هستند. این در حالى اســت که در کنار ساخت مسکن 
روستایى، از 8500 واحد خسارت دیده در سال جارى در 
سطح استان اصفهان، 5000 واحد ثبت نام کرده بودند 
و امروز 3320 واحد از تسهیالت احداث واحد مسکونى 

در شهرها و روستاها استفاده کردند.
وى از صدور ســند مالکیت با همکارى اداره کل ثبت 
اســناد وامالك اســتان براى 212 هزارو 348 واحد 
روستایى و شهرى از سال 75 تاکنون خبر داد و گفت: 
در ســال 98 نیز تاکنون 3194 واحــد از 8000 واحد 
مسکونى سنددار شــده و بقیه به تدریج تا پایان سال 

جارى صادر خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
ادامه داد: ما امسال براى 80 روستا که ده سال از تهیه 
طرح هادى آنها گذشته بود طرح بازنگرى تهیه کردیم 
و در اختیــار فرماندارى ها قــرار مى دهیم. همچنین 
تفاهمنامه با میراث فرهنگى براى بومگردى امضا شده 
که اگر نیاز به تعمیرات داشته باشند ما به آنها تسهیالت 
داده تا واحد تعمیر و میراث فرهنگى نیز تجهیزات در 

اختیار قرار دهد.

خانى افزود: اگر در جریان سیل اخیر در سال جارى به 
واحدهاى مسکونى خســارت کلى وارد شده باشد 40 
میلیون تومان تسهیالت و ده میلیون تومان بالعوض 
و یا شش میلیون تومان اجاره بها در روستاها پرداخت 
مى شود و اگر وسایل خانه از بین رفته باشد 15 میلیون 
تومان تسهیالت معیشتى و پنج میلیون تومان کمک 
بالعوض تعلق مى گیرد کــه در مجموع تاکنون 574 
میلیارد تومان تسهیالت براى 3200 واحد و 26 میلیارد 

تومان کمک بالعوض پرداخت شده است. 
***

مدیرکل دفتر امور روستایى و شــوراهاى استاندارى 
اصفهان هم گفت: دفتر امور روســتایى و شــوراهاى 
استاندارى، نظارت عالى بر روستاهاى استان داشته که 

از طریق 52 بخشدارى صورت مى پذیرد.

على رحمانى اظهار کرد: ما در اســتان اصفهان 852 
روستاى داراى دهیارى با 646 دهیار و 122 نفر نیروى 
فنى داریم و براى این دفتر 110 وظیفه احصا شــده 
است که ما در سال رونق تولید، بیشتر روى اقتصاد در 
روستاها فعالیت مى کنیم تا مهاجرت معکوس صورت 
گیرد و جمعیت در روستاها پایدار باشد و سعى داریم از 

تبدیل روستا به شهر جلوگیرى شود.
وى با بیان اینکــه تاکنون 65 میلیــارد تومان براى 
طرح هاى اشتغالزایى روستایى کمک شده که مى تواند 
در تثبیت روســتاها مؤثر باشــد، افزود: ما پیشــنهاد 
هیئت هاى اندیشه ورز در روســتاها از بین روستاییان 
را براى توسعه روستاها داده ایم که مى تواند به توسعه 

روستاها کمک کند.
مدیرکل دفتر امور روستایى و شــوراهاى استاندارى 
اصفهان گفــت: ســامانه مطالعاتى در 200 روســتا

 بر اســاس برنامه، مطالعه علمى داشته است و امروز 
نیز در 98 درصد روســتاهاى داراى دهیارى، اینترنت 
و خدمات الکترونیک ارائه شــده و این روستاها داراى 

پست بانک هستند. 

در نشست معاونان استاندار و مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان عنوان شد

طرح هادى در تمام روستاهاى باالى 20 خانوار عملیاتى شده است
ساسان اکبرزاده
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 حصروراثت 
حسنعلى صافى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 598 به شرح دادخواست به کالسه 
1201/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان جواهر طالب نجف آبادى بشناسنامه 313 در تاریخ 95/9/2 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. زهره صافى نجف آبادى 
ش ش 740 ، 2. اکبر صافى نجف آبادى ش ش 533 ، 3. على رضا صافى نجف آبادى ش 
ش 1806 (فرزندان متوفى)، 4. حسنعلى صافى نجف آبادى ش ش 598 (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 کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

627726/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /7/394
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

شماره: 227/98  بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواست عبداله خسرویان به طرفیت 
وراث مرحوم محمدابراهیم خسرویان قرار تحریر ترکه مرحوم محمدابراهیم خسرویان طى 
شماره 277/98 در شوراى حل اختالف شعبه 2 باغبادران صادر و وقت اجراى قرار ساعت 
14:30 مورخه 98/9/4 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونى آنها، بستانکاران و 
مدیونین به متوفى و کســان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند تقاضا مى شود در موعد 
مذکور در محل این شــورا واقع در باغبادران به ادرس خ امام حسین (ع) حاضر شوند عدم 
حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 627869 هدایتى- رئیس شعبه 2 حقوقى 

شوراى حل اختالف بخش باغبهادران (مجتمع شماره یک) /7/390

از، تو زودتر بـــــبر!
تو حاال حاال نب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر!

تیم هاى 
سپاهان و ذوب آهن با 

تمام فراز و فرودهایى که در 
لیگ برتر فصل گذشته داشتند، 
فصل جارى را به شکل دیگرى 

رقم زدند و آمار جالبى را از خود 
به جا گذاشتند

ا 

طبق اخبار رسیده کارخانه ذوب آهن فعًال هیچ پولى به باشگاه پرداخت نمى  کند و همین نگرانى 
فراوانى به وجود آورده است.

 مشکالت مالى از انتهاى لیگ هجدهم در باشگاه ذوب آهن پدید آمد. تا جایى که آنها مشکالت 
فراوانى در جذب بازیکنان داشتند و در نهایت معضالتى در ســفر این تیم براى انجام مسابقات 

آسیایى به وجود آمد.
در ادامه سعید آذرى از مدیریت باشگاه کنار گذاشته شد و جواد محمدى به جاى او نشست. این 
فرد در ابتدا قول داده بود تا 30 درصد از مبلغ قرارداد بازیکنان 
را پرداخت کند اما این اتفاق رخ نداد و تنها 10 درصد به 
حساب بازیکنان و کادر فنى رفت تا نارضایتى این افراد 

را به همراه داشته باشد.
اما از منابع مختلف خبر مى رسد که 
فعًال تا چند ماه آینده با اعالم یزدى 
زاده، مدیریــت کارخانه ذوب  آهن 
هیــچ پرداختى به باشــگاه انجام 
نخواهد شد. مدیریت کارخانه مدعى 
اســت که در فواصل زمانــى مختلف، 
بودجه در نظر گرفته شــده براى باشگاه را 
به مدیریت قبلى و فعلــى پرداخت کرده و 
تمامى اسناد آن موجود است و به همین 
دلیل پرداختى دیگر و خارج از برنامه به 
باشگاه انجام نمى شــود. همین امر 
باعث شده تا مدیریت جدید باشگاه 
به همراه هیئت مدیره به دنبال جذب 
اسپانسرهاى مختلف باشند و منابع 

مالى را تأ مین کنند.

علیرضا منصوریان به دنبال این است تا طلســم خود در جام حذفى را 
همراه با ذوب آهن باطل کند. 

از مرحله یک هشتم نهایى مسابقات جام حذفى ذوبى هاى اصفهان فردا 
در ورزشگاه فوالد شهر به مصاف مس کرمان مى روند.  نبردى که باعث 
مى شود مجتبى حسینى مقابل تیم سابقش قرار بگیرد. سرمربى حال 
حاضر مس کرمان همراه با ذوب آهن سرمربیگرى در فوتبال ایران را 
آغاز کرد و حاال به دنبال تجدید خاطرات در ورزشگاه محبوب خود است.

از طرف دیگر علیرضا منصوریان بعد از صعود به فینال جام حذفى همراه 
با نفت تهران، تا به اینجا موفقیت چشــمگیرى در جام حذفى به دست 
نیاورده است و مى خواهد با صعود از مرحله حذفى سرانجام طلسم خود را 
بشکند و این مرتبه با ذوب آهن در آستانه موفقیت قرار گیرد. ذوبى هاى 
اصفهان براى این دیدار تمامى بازیکنان خود را در اختیار دارند و با تمام 

قوا به دنبال حذف حریف لیگ یکى خود هستند.

بعد از برکنارى وینگو بگوویچ از هدایت گل گهر سیرجان، وضعیت سرمربیگرى 
این تیم سیرجانى در هاله اى از ابهام قرار گرفته است. تیم گل گهر سیرجان که 
زیر نظر مجتبى جبارى خود را براى ادامه رقابت هاى لیگ برتر آماده مى کند 
 ولى وضعیت سکان دار این تیم مبهم است و هنوز مشخص نیست که چه کسى 
قرار است سرمربى باشد. پس از برکنارى وینگو بگوویچ، گزینه هاى مختلفى 
براى هدایت این تیم  در رسانه ها مطرح شد که جدى ترین آنها على دایى بود. 
زالتکو کرانچار، سرمربى سابق تیم ملى امید گزینه دیگر سرمربیگرى گل گهر 
سیرجان بود که مسئوالن باشگاه نتوانستند با وى به توافق نهایى برسند. آخرین 
شایعه، سرمربیگرى على کریمى است.گل گهر روز دوشنبه 29 مهر در هفته 
هفتم رقابت هاى لیگ برتر با سپاهان بازى خواهد کرد و اگر تا آن موقع تکلیف 
سرمربى تیم مشخص نشود، هیچکسى نخواهد بود که بر روى نیمکت تیم 
بنشیند چون مجتبى جبارى – که بعد از رفتن بگوویچ مسئولیت فنى تیم را 
بر عهده گرفته است – مدرك A مربیگرى ندارد و به این دلیل براى او کارت 

بازى صادر نمى شود.

مصطفــى کاراندیش، معاون حقوقى باشــگاه تراکتور 
تبریز مدعى شد به علت شــکایت باشگاه ذوب آهن از 
رضا شــکارى، خطرى این بازیکن و باشگاه تبریزى را 

تهدید نمى کند.
مصطفى کاراندیش در گفتگویى درباره پرونده شکایت 
باشــگاه ذوب آهن اصفهان از رضا شــکارى و ادعاى 
مدیران این باشگاه اصفهانى مبنى بر اعالم حکم نهایى 
به نفع آنها اظهار کرد: ابتدا تأکید مى کنم هیچ شکایتى 
متوجه باشگاه تراکتور نیست، استعالمى که ما از باشگاه 
روبین کازان گرفته ایم نیز نشان مى دهد مسئله خاصى 
کًال مطرح نیست. اصًال اتاق حل اختالف فیفا در حال 
حاضر شکایت باشگاه ذوب آهن را به روبین کازان منتقل 
نکرده  اســت و صرفًا فقط از این باشگاه استعالم گرفته 
که شکارى با آنها قرارداد دارد یا خیر و در صورت تأیید، 

قرارداد فى مابین را مطالبه کرده است.
وى افزود: اینکه به اشــتباه اخبارى منتشر کرده اند و 
مى گویند مــا به دادگاه «CAS» شــکایت کرده ایم، 
اصًال ایــن حرف ها دیگــر مصرف داخلى هــم ندارد. 
االن کوچک ترین هوادار هم مى داند که شکایت ها به 
«CAS» نمى رود و به فرض وقوع تخلفى، این دادگاه 
مرجع تجدیدنظرخواهى و اعتراض به احکام است. اصًال 
شکایت باشــگاه ذوب آهن نه به رضا شــکارى و نه به 

باشگاه روبین کازان ارجاع داده نشده است.
معاون حقوقى باشگاه تراکتور در ادامه تصریح کرد: من 
یک نکته اینجا مى گویم. این نکته را در انتهاى قرارداد 
شکارى با باشــگاه ذوب آهن هم دیدم. قبًال هم به این 
موضوع در گفتگویى اشاره کرده بودم. شرطى در قرارداد 

برخى بازیکنــان فوتبال وجود دارد کــه در تعارض با 
بندهاى 13 تا 17 قوانین نقل وانتقاالت فیفا نیست. مثًال 
در کشورهایى مثل اسپانیا این شرط را قید مى کنند که 
بازیکن مى تواند با پرداخت مبلغى قرارداردش را فسخ 
کند، درج این بند در اسپانیا الزامى است اما در ایران این 
قانون به صورت توافقى در قراردادها گنجانده مى شود و 

در قرارداد شکارى با باشگاه ذوب آهن هم این بند 
قید شده است. شکارى با توجه به اینکه پیشنهاد 
خارجى داشته است به باشگاه ذوب آهن مکرراً 

نامه زده که باشگاه شــماره حساب خود را 
اعالم کند تا مبلغ فسخ قراردادش را پرداخت 

کند اما باشگاه ذوب آهن سکوت کرده است. 
بعد از آن شــکارى از طریق هیئــت فوتبال 

اصفهان و حتى فدراسیون فوتبال 
اقدام کرده و با طى مراحل 

قانونى، قــراردادش را 
فســخ کرده اســت. 

پس نه تنهــا هیچ 
شکارى  خطرى 
را، بلکه باشــگاه 

روبین کازان را هم 
تهدید نمى کند.

کاراندیــش در 
واکنش به این 
پرسش که گفته 
مى شــود دلیل 
نکردن  بــازى 

شــکارى در تیم تراکتور شکایت باشــگاه ذوب آهن از 
این بازیکن است، گفت: خیر، این تصمیم فنى سرمربى 
تیم است که از بازیکن خود چه زمانى استفاده کند. قطعًا 
این فصل و در مســابقات آینده از شکارى هم استفاده 

خواهد شد.
«مدیران باشگاه ذوب آهن مدعى هستند که به زودى 
حکم نهایى شــکایت آنها از شکارى صادر خواهد 
شد»، وى در واکنش به طرح این موضوع اظهار 
کرد: اگر قرار باشد حکمى صادر شود، از بازیکن 
دفاع مى خواهند و فرصت دفاع به او مى دهند. 
تاکنون هیــچ موضعى در مورد ایــن بازیکن 
اعالم نشده است. من با شکارى در ارتباطم و با 
باشگاه روبین کازان هم مکاتبه کرده ام. این مطالب 
همه کذب اســت و نمى دانم براى مطرح کردن 
خودشــان مى گویند یا چیز دیگرى. 
همان طور که گفتم فعًال در مرحله 
ابتدایى دادگاه حــل اختالف 
از باشــگاه روبیــن کازان 
خواسته است تا قراردادش 
با شکارى را براى آنها ارسال 
کند. شــکارى قراردادش 
بــا ذوب آهــن را فســخ 
کرده اســت. اگر واقعًا این 
باشگاه مى خواهد دلسوزى 
کند، باید نسبت به فسخ قرارداد یکطرفه
 شــکارى در کمیتــه تعییــن وضعیت 

اعتراض مى کرد.

وزى لیگ برتر فوتبال
هان و ذوب آهن، تیم هاى بدون شکست و پیر

سپا

 تیم هاى سپاهان و ذوب آهن اصفهان در فصل جارى 
لیگ برتر فوتبال کشــور تا پایان هفته ششم به ترتیب 

تیم هاى بدون شکست و پیروزى این رقابت ها هستند.
به گزارش ایرنا،  دفتر لیگ برتر فوتبال کشــور در حالى 
از 29 مهر، هفته هفتــم خود را ورق خواهــد زد که در 
این میان دو تیم اصفهانى آمارهــاى جالبى را رقم زدند 
که در نوع خود مى تواند بــراى عالقه مندان به فوتبال، 

خواندنى باشد.
تیم هاى سپاهان و ذوب آهن با تمام فراز و فرودهایى که 
در لیگ برتر فصل گذشته داشتند، فصل جارى را به شکل 

دیگرى رقم زدند و آمار جالبى را از خود به جا گذاشتند.
تیم سپاهان در شــش بازى گذشته خود در خانه و خارج 
از خانه، هیچ شکستى را متحمل نشده و همراه تیم هاى 
تراکتورسازى تبریز و نفت مسجد سلیمان، این آمار را از 
آن خود کرده، در حالى که دیگر نماینده نصف جهان یعنى 
سبزپوشان ذوب آهن در شــش بازى گذشته خود هیچ 
پیروزى را کسب نکرده و با وجود ارائه بازى هاى خوب، 

نتواسته است پیروز میدان باشد.
تیم ذوب آهن که همراه با دو تیــم قعر جدول یعنى گل 
ُگهر سیرجان و شاهین شهردارى بوشــهر، این آمار را 
یدك مى کشــد، این امید را دارد که در هفته هفتم لیگ 
برتر، مقابل شهر خودرو مشهد در ورزشگاه فوالدشهر، 

طلسم ناکامى هایش را بشکند.

نکته جالبى که زردپوشــان اصفهانى را ویژه تر مى کند، 
درخشش پیام نیازمند دروازه بان و خط دفاع این تیم است 
که تا پایان هفته ششم لیگ برتر در فصل جارى هیچ گلى 
را دریافت نکرده و هشت گل نیز توسط بازیکنان خود زده 
که در نتیجه، این تیم را با تفاضل گل مثبت 8 و هم  امتیاز 
با تراکتورسازى و تفاضل گل برتر، در صدر جدول لیگ 

برتر فوتبال قرار داده است.
در حالى که دیگر تیــم اصفهانى یعنــى ذوب آهن در 
شش بازى گذشته خود هشــت گل خورده و پنج گل به 
ثمر رســانده که با تفاضل گل منفى 3 در رده سیزدهم 
لیگ شانزده تیمى ایران قرار دارد که با سابقه درخشان 

سبزپوشان، آمار جالبى براى این تیم نمى تواند باشد.
از دیگر نکاتى که درباره تیم هــاى اصفهانى لیگ برتر 
مى توان نوشــت این اســت که 2 دیدار تیم سپاهان و 
چهار دیدار تیم ذوب آهن به تساوى کشیده، با این حال، 
سپاهان با 14 امتیاز در صدر و ذوب آهن با 4 امتیاز در رده 
سیزدهم جدول قرار دارد که نشان دهنده تفاوت فاحش 

امتیازات تیم هاى اصفهانى است.
اگر بخواهیم دیدارهاى دو تیم را واکاوى کنیم مى توان 
به این نکته نیز اشاره کرد که قلعه نویى سرمربى سپاهان، 
تیمى متفاوت با جنگندگى ویژه اى را روانه مســابقات 
کرده و در خط دفاع و حمله جنب و جوش باالیى دارد که 
در یکى از دیدارهاى مهم خود توانست در هفته پنجم، 

تیم پرســپولیس تهران را در خانه خودش با نتیجه 2 بر 
صفر شکســت دهد و این موضوع زنگ خطرى براى 
سرخابى هاى تهرانى بود که ســپاهان اصفهان دوباره 
به روزهاى اوج خود نزدیک مى شــود و در فصل جارى 
یکى از مدعیان قهرمانى در لیگ ایران و آسیا خواهد بود.

ذوب آهن نیز با وجود بازى هاى خوبى که ارائه مى دهد 
هنوز نتوانســته اســت نتیجه دلخواه خود را به دست 
بیاورد، تیمى که در فصل گذشــته لیگ قهرمانان آسیا، 
تنها نماینده ایران در رقابت هاى آســیا بــود و به گفته 
مســئوالنش، در برخى موارد داورى ها نیز به ضرر آنها 

رقم خورده است.
با وجود این، منصوریان ســرمربى ذوب آهن، بى دقتى 
بازیکنان خود را با وجود بازى هــاى خوبى که از لحاظ 
تاکتیکى و تکنیکى ارائــه مى دهند، یکى از دالیل عدم 
موفقیت تیمش مى داند و الزمه داشــتن دقت کافى و 
پیروزى در یک مسابقه ورزشى، آن هم فوتبال، داشتن 
تمرکز باالست که امید است این تیم نیز به شرایط آرمانى 
خود به عنوان دیگر نماینده دیار نصف جهان در لیگ برتر 

فوتبال کشور برگردد.
دوشنبه 29 مهر ســال جارى و در هفته هفتم لیگ برتر 

فوتبال کشور، تیم سپاهان مهمان گل گهر سیرجان 
است و ذوب آهن نیز در فوالدشــهر به مصاف شهر 

خودرو مشهد مى رود.

جانشین رشید شدن 
کار سختیه

یوسف بهزادى:

ابالبال

 
ذوب آهن تیم پرافتخار لیگ یکى از ضعیف ترین استارت هاى 
خود را در ایــن فصل زد تا رده بهتــر از چهاردهمى نصیب آنها

 نشود.
 با رفتن رشید مظاهرى از ذوب آهن بسیارى معتقد بودند این تیم 
درون دروازه با ضعف مواجه مى شود اما منصوریان دروازه بانى 
29 ساله را به خدمت گرفت که سال گذشته یکى از خوب هاى 
شهر خودرو بود و با رفتن او بود که یحیى به فکر جذب رحمتى 
افتاد. یوســف بهزادى درباره وضعیت نامناسب تیمش در لیگ 
در گفتگویى عنوان کرد: فکر مى کنم همه موافق این موضوع 
هســتند که ما بیش از حد بدشانس هستیم. شــما فیلم بازى 

تراکتور و اســتقالل را ببینید، خواهید دید چنــد موقعیت را از 
دست داده ایم. از یک سو با بدشانسى موقعیت از دست مى رود 
و از سوى دیگر همه چیز دست به دست هم داده تا ما به حقمان

 نرسیم.
دروازه بان سابق نفت مسجدسلیمان درباره وضعیت فنى خودش 
و اینکه آیا کادر فنى از او رضایت دارد، بیــان کرد: دروازه بانى 
پست حساسى اســت و اگر اشــتباهى صورت بگیرد، فقط تور 
دروازه پشت ســر دروازه بان قرار دارد. البته على آقا واقعًا همه را 
درك مى کند و تیم ما هم بازیکــن خوب کم ندارد. بعد از حذف 
از آسیا انگار طلسم شده ایم و بدشانســى یقه ما را گرفته است. 
در بازى با سپاهان ما گل ســالم زدیم و پنالتى براى مان گرفته 

چــکار  بایــد  دیگــر  دربــى  در  بازیکنــان  نشــد، 
مى کردند؟!

یوسفى درباره جانشینى مظاهرى و فشار روانى روى او نیز عنوان 
کرد: باالخره جانشــین یک گلر ملى پوش شــدن کار ساده اى 
نیست. شما هر چقدر هم خوب باشــى وقتى تیم نتیجه نگیرد 
بازى ات به چشم نمى آید. خدا را شاکرم و تمام تالشم را مى کنم 
تا  بتوانم پاسخ اعتماد کادر فنى را بدهم. من معتقدم باید امید به 
کسب پیروزى و رســیدن به این روند داشته باشیم و در همین 
مسیر هم تالش مى کنیم. ذوب آهن یک براى بازگشت به اوج 
یک جرقه مى خواهد. ما با یــک پیروزى وضعیت خودمان را به 
امید خدا در لیگ بهبود مى بخشیم و در جام حذفى هم به دنبال 
کسب قهرمانى هستیم. ما پیش از این هم قهرمان جام حذفى 

شده ایم و امیدواریم این مهم را انجام دهیم.

آذرى پول ها را زودتر خرج کرده؟

0فرد در ابتدا قول داده بود تا 30 درصد از مبلغ ق
پرداخت کند اما این اتفاق رخ نداد و تن را
حساب بازیکنان و کادر فنى رفت تا نارض

به همراه داشته باشد. را
اما از منابعمختلف
فعًال تا چند ماه آیند
زاده، مدیریــت کار
هیــچ پرداختى به
نخواهد شد. مدیریت
اســت که در فواصل زم
بودجه در نظر گرفته شــده
پ به مدیریت قبلى و فعلــى
تمامى اسناد آن موجود اس
دلیل پرداختى دیگر و خ
باشگاه انجام نمى شـ
باعث شده تا مدیریت
به همراه هیئت مدیر

اسپانسرهاى مختلف
مالى را تأ مین کنند.

مصافى با کرمانى هاى خطرناك

گرفتارى هاى گل گهر
 قبل از مصاف با سپاهان

شکایت ذوب آهن به هیچ جا نمى رسد

و و ى ى و و ن
رارداد شکارى با باشگاه ذوب آهن هم این بند
شدهاست. شکارى با توجه به اینکه پیشنهاد
جى داشته است به باشگاه ذوب آهن مکرراً

 زده که باشگاه شــماره حساب خود را 
الم کند تا مبلغ فسخ قراردادش را پرداخت 

 اما باشگاه ذوب آهن سکوت کرده است. 
از آن شــکارى از طریق هیئــت فوتبال 

للبال فهان و حتى فدراسیون فوت
للللللللاحل م کرده و با طى مر
نى، قــراردادش را
.ـت. کرده اسـ ــخ
س نه تنهــا هیچ
ىارى شک رى 
لکه باشــگاه 

ین کازان را هم 
نمى کند. ید

ندیــش در 
نش به این 
شکه گفته 
شــود دلیل 
نکردن  زى 

ى ن و ن
حکم نهایى شــکایت آنها از شک
شد»، وىدر واکنش به طرح
کرد: اگر قرار باشد حکمى صا
دفاع مى خواهند و فرصت دف
تاکنون هیــچ موضعى در مو
اعالم نشده است. من با شکار
باشگاه روبین کازان هم مکاتبه کر
ب همه کذباســت و نمى دانم
خودشــان مى گوین
همان طور که گف
ابتدایى دادگ
از باشــگا
خواسته ا
با شکارى
کند. شــ
بــا ذوب
کرده اسـ
باشگاه مى
کند، باید نسبت به فسخ
 شــکارى در کمیتــه

اعتراض مى کرد.

شهردارى گز برخوار در نظر دارد محل مرکز معاینه فنى خودروهاى سبک متعلق به خود واقع در شهر گز از طریق مزایده عمومى 
و در قالب قرارداد اجاره بهاء ماهیانه به مدت یک سال واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و مدارك مزایده، 
تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه 1398/08/09 به دبیرخانه شهردارى گز برخوار مراجعه نمایند. ضمناً اطالعات  تکمیلى مزایده 
فوق از طریق وب سایت شهردارى به نشانى www.gazborkhar.ir در دسترس مى باشد. همچنین امور مالى شهردارى با 

شماره تلفن 45721961- 031 داخلى 120 در ساعات ادارى آماده پاسخ گویى به سواالت احتمالى مى باشد.

آگهى مزایده عمومى

روابط عمومى شهردارى گز برخوار

نوبت اول

م الف: 632284
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آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

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

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

1- رأى شماره 139860302009001027 مورخ 1398/05/12 آقاى ابوالفضل باقریان 
فرزند محمدرضا ، درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 243/20مترمربع 
واقع در مبارکه مجزا شده از  پالك 16 -اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى کریم باقریان سرارودى 
2-رأى شماره 139860302009001026 مورخ 1398/05/12 آقاى داوود باقریان فرزند 
محمدرضا ، درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 243/20مترمربع واقع در 
مبارکه مجزا شده از  پالك 16 -اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى 

کریم باقریان سرارودى 
3- رأى شماره 139860302009001424 مورخ 1398/06/27  آقاى غالمرضا جمالى 
فرزند خسرو ، در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 265مترمربع مجزا شده از  پالك 41-

اصلى بخش8 انتقالى با واسطه از  مالک رسمى محمد حسین خان یاورى  
4- رأى شــماره 139860302009001422 مورخ 1398/06/27 آقاى احمدرضا ریاحى 
درچه فرزند قنبرعلى ، درســه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان  به مساحت 
223/95مترمربع واقع در مبارکه مجزا شده از  پالك یک -اصلى بخش 9 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى حیدر ایرانپور مبارکه 
5- رأى شــماره 139860302009001423 مــورخ 1398/06/27 آقــاى عبدالعلــى 
کرمى درچه فرزندرضا ، درســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان  به مساحت 
223/95مترمربع واقع در مبارکه مجزا شده از  پالك یک -اصلى بخش 9 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى حیدر ایرانپور مبارکه 
6- رأى شماره 139760302009000272 مورخ 1398/01/29 آقاى على اصغر یعقوبى 
دهنوى فرزند محمدعلى ، در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 253/50مترمربع مجزا شده 

از  پالك  یک  -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله سعیدى  
7- رأى شماره 139860302009001429 مورخ 1398/06/30  آقاى رضا فتاحى قهنویه  
فرزند خداکرم ، در چهار دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه   به مساحت 198/55مترمربع 

مجزا شده از  پالك11-اصلى بخش 8 انتقالى با واسطه از مالک سیف اله خان نهچیرى 
8- رأى شــماره 139860302009001430 مورخ 1398/06/30  خانم پروین مهرنژاد  
فرزند احمد ، در دودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه   به مساحت 198/55مترمربع مجزا 

شده از  پالك11-اصلى بخش 8 انتقالى با واسطه از مالک سیف اله خان نهچیرى 
9- رأى شماره 139860302009001384 مورخ 1398/06/25 آقاى خدایار یلمه  فرزند 
الیاس ، در ششدانگ یکباب خانه   به مســاحت 147/60مترمربع مجزا شده از  پالك 2/1 
فرعى از 40-اصلى(که در استاندارد ســازى پالکهاى ثبتى 40/1738تبدیل شده است ) 

بخش8 انتقالى با واسطه از مالکین رسمى محمد حسن نیازى و لطف اله نیازى 
10- رأى شــماره 139860302009000527 مورخ 1398/02/31 آقاى جواد اعتمادى 
دهنوى فرزند شمس اله ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 151/90مترمربع مجزا شده 
از  پالك1512 فرعى از یک -اصلى بخش8انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى 

سیف اله فروغى
11- رأى شماره 139860302009001011 مورخ 1398/05/12 بانک صادرات ایران ، 
در ششدانگ قسمتى از یکباب ساختمان به مساحت 61/30مترمربع مجزا شده از  پالك یک 

-اصلى بخش9انتقالى  بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله محمدى مبارکه
12- رأى شــماره 139860302009001247 مــورخ 1398/05/08 خانــم فــردوس 
فخامتیان کرکوندى فرزند کمال ، درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
156/11مترمربع مجزا شــده از  پالك یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى جعفر احمدپور مبارکه
13- رأى شماره 139860302009001246 مورخ 1398/05/08 آقاى الیاس پارسا پور 
فرزند محمدرضا ، درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156/11مترمربع 
مجزا شده از  پالك یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى جعفر 

احمدپور مبارکه
14- رأى شماره 139860302009001427 مورخ 1398/06/30 آقاى عبدالرزاق رجبى 
وینچه فرزند عوضعلى ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 191/37مترمربع مجزا شده از  
پالك989 فرعى از دو -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محسن 

صریریان مبارکه
15- رأى شماره 139860302009001386 مورخ 1398/06/25 آقاى عبدالحمید شیخ 
زاده  فرزند بهرام ، درششدانگ یکباب خانه به مساحت 140/80مترمربع مجزا شده از  پالك 
301فرعى از19 -اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى عبدالمجید 

شیخ زاده قهنویه
16- رأى شماره 139860302009000880 مورخ 1398/04/23 آقاى کریم دهقانى فرزند 
کرمعلى ، در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 151/32مترمربع مجزا شده از  پالك 11 

-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان نهچیرى
17- رأى شماره 139860302009001519 مورخ 1398/07/11 آقاى حسن امینى فرزند 
اسفندیار ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 182/73مترمربع مجزا شده از  پالك یک 

-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى احمد ایرانپور مبارکه
18- رأى شماره 139860302009001432 مورخ 1398/06/30 آقاى قاسم یزدانى فرزند 
عباس ، درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 251مترمربع مجزا شده 
از  پالك1980 فرعى از یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى 

سید حسین موسوى
19- رأى شــماره 139860302009001431 مورخ 1398/06/30 آقاى عباس یزدانى 
باغملکى فرزند على ، درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 251مترمربع 
مجزا شده از  پالك1980 فرعى از یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى سید حسین موسوى
20- رأى شماره 139860302009001378 مورخ 1398/06/25 خانم اعظم کیانى شیخ 
آبادى فرزند على اکبر ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 182/87مترمربع مجزا شده 
از  پالك1221 فرعى از یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى 

هاجیه سلیمانى شیخ آبادى
21- رأى شماره 139860302009001494 مورخ 1398/07/08 آقاى محمد ابراهیمى 
دستگردى فرزند حشمت اله ، درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
104مترمربع مجزا شده از  پالك یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى عباس خواجه
22- رأى شــماره 139860302009001495 مورخ 1398/07/08 خانم سمیرا خالوزاده 
فرزند حجت اله ، درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 104مترمربع 
مجزا شده از  پالك یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباس 

خواجه

23- رأى شماره 139860302009001426 مورخ 1398/06/27 خانم نرجس صالحى 
مبارکه فرزند امیرقلى ، در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 177/82مترمربع مجزا شده 
از  پالك یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رمضان خالوزاده

24- رأى شماره 139860302009001415 مورخ 1398/06/27 آقاى نعمت اله عابدى 
لنجى فرزند حسن ، درششدانگ قسمتى از یک قطعه زمین محصور مشجر جهت پالك99 
فرعى از 618 اصلى به مساحت 1778/30 متر مربع و جهت پالك100 فرعى از 618 اصلى 
به مساحت 6770/20 متر مربع(جمعا به مســاحت 8548/50 متر مربع )بخش 9  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالکین رسمى مهدى فرهنگ اصفهانى و احمد فرهنگ اصفهانى
25- رأى شماره 139860302009001435 مورخ 1398/06/30 آقاى داود فرهنگ فرزند 
خیر اله ، در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 212/10مترمربع مجزا شده از  پالك 17 
-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رحمت اله قربانى شاه کوچکى

26- رأى شماره 139860302009001379 مورخ 1398/06/25 آقاى حسین شفیع زاده 
فرزند قاسمعلى ، درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 214/45مترمربع مجزا 
شده از  پالك 15 -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى منصور باقرى

27- رأى شــماره 139860302009001380 مورخ 1398/06/25 آقاى حمید شــفیع 
زاده خولنجانى  فرزند کریم ، درســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
214/45مترمربع مجزا شــده از  پالك 15 -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى منصور باقرى
28- رأى شماره 139860302009001403 مورخ 1398/06/27 آقاى على باقرى بداغ 
آبادى فرزند محمد ، در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 313مترمربع مجزا شده از  پالك 51 

-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمد باقرى
29- رأى شماره 139860302009001383 مورخ 1398/06/25 آقاى رجبعلى ایرانپور 
مبارکه فرزند عباس، در ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 94مترمربع مجزا شده از  

پالك یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى امیرقلى محمدى
30- رأى شــماره 139860302009001425 مورخ 1398/06/27 آقاى جمشید فروغى 
فرزند على یار، در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 281/53مترمربع مجزا شده از  پالك 11 

-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان نهچیرى
31- رأى شماره 139860302009001416 مورخ 1398/06/27 آقاى جواد علیرضائى 
دیزیچه فرزند عباس ، در ششدانگ یکباب گلخانه به مســاحت 9875/13مترمربع مجزا 
شده از  پالك 16-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم باقریان 

سرارودى
32- رأى شــماره 139860302009001385 مورخ 1398/06/25 آقاى کاظم بنى نعمه 
فرزند ثامر ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 128مترمربع مجزا شده از  پالك 19-اصلى 
بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى رضا صالحى تاریخ انتشار نوبت اول : 
1398/7/23تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/8/8م الف:627633 مظاهر نصرالهى- رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه / 7/395 
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه سیزده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 961930 ج/13 له خانم صدیقه رضوانى و علیه آقاى 1- هادى 2- حسن 
3- هاجر شهرت همگى طاووسى و عفت دوامى مبنى بر مطالبه مبلغ 69/32 عدد سکه و 
ده مثقال طال که در روز مزایده ارزیابى مى گردد و نیز مبلغ 1092733256  ریال بابت سایر 
مطالبات و حق االجراى دولتى بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى 
در تاریخ 98/08/14 روز سه شنبه ســاعت 8:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 24 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى 
به پالك ثبتى شماره 7154/3 بخش 3 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى 
که ذیال درج شده است ملکى مرحوم رسول طاووسى و اکنون در تصرف مالکانه وراث مى 
باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شــرح ذیل ارزیابى شده 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 باشــد. و مابقى ثمن معامله ظرف حداکثر یکماه پرداخت واال ده 
درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: مکان مورد نظر 
شش دانگ خانه داراى پالك ثبتى شماره 1 و 7154/2 اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان 
(در قسمت مالحظات سند قید شده در راستاى استاندارد سازى به 7154/3 تبدیل شده است 
به مساحت طبق سند یکصد و شصت و سه متر مربع بانضمام قدرالحصه از ششدانگ هشت 
و داالن بنشانى: اصفهان- خیابان ولیعصر- کوچه مسجد خان بن بست اخوان با کدپستى 
8155653367 که به میزان شش دانگ بنام مرحوم آقاى رسول طاوسى مسبوق به ثبت مى 
باشد. مشخصات ساختمانى: دیوارها خشت و آجر، پوشش سقف تیر و تخته چوبى و بصورت 
ساختمان مستعمل و غیر قابل استفاده با قدمت بیش از 50 سال شمسى و انشعابات آب و 
فاضالب، برق، گاز مى باشد. بنابراین با عنایت به مطالب صدراالشاره متراژ عرصه (اعیان 
فاقد ارزش گذارى)، موقعیت، امکانات، انشعابات، نوع کاربرى (مسکونى)، و بررسى جمیع 
جهات موثر در قضیه باالخص عرضه و تقاضا در زمان مباشرت، ارزش ششدانگ ملک فوق 
با مشــخصات مذکور جمعا مبلغ 4/000/000/000 معادل چهارصد میلیون تومان که به 
نسبت دو دانگ مشاع مورد نظر مبلغ 1/333/333/000 ریال تعیین و اعالم نظر مى گردد. 

م الف: 583385 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /6/361
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 972677 ج 6 و 980034 ج 6 و 972415 ج 6 له آقاى حســین عباسى- 
نرگس گودرزیان- سمیه نعمتى- امیددشتبانى- محبوبه پیمانى علیه شب بو اردالن مبنى 
بر مطالبه مبلغ 905/371/144 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق األجراى 
دولتى 1- شــعبه ســوم 271/241/901 ریال معادل 3/338 حبه کالسه 970617 ج 3، 
2- شعبه ششم 103/930/000 ریال معادل 1/279 حبه کالسه 980034، 3- شعبه ششم 
242/435/417 ریال معادل 2/984 حبه کالسه 972677، 4- شعبه ششم 179/789/826 
ریال معادل 2/212  حبه کالسه 972677، 5- شعبه ششــم 100/474/000 ریال معادل 
1/236 حبه معادل 972415 در تاریخ 98/8/18 ســاعت 12 صبح در محل اجراى احکام 
دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 11/143 حبه مشاع از 72 حبه 
شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 23/762 فرعى از 49/990 اصلى بخش 5 اصفهان 
با مشخصات مندرج در نظریه کارشناســى که ذیال درج شده است ملکى شب بو اردالن و 
اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه مى باشد 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 شد. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن حداکثر 
ظرف یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک 
مورد مزایده: بازگشت به قرار کارشناسى پرونده کالسه 972677 در خصوص ارزیابى پالك 
ثبتى 13077- 4999 بخش 5 ثبت اصفهان- با اسالع از قرار صادره و مراجعه به دادگاه و 
مصادره پرونده سپس مراجعه به اداره ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان و مطالعه پرونده 
پالك مزبور و یک نتیجه بشرح ذیل به استحضار میرساند: با هماهنگى ایجاد شده به اتفاق 
محکوم علیه به محل وقوع ملک مورد نظر واقع در اصفهان شهرك ولیعصر خیابان- مشفق 
کاشانى شمالى فرعى 11 پالك 108 عزیمت نموده و ضمن بازدید معاینه محل این نتیجه 
بشرح ذیل به استحضار مى رساند: پالك ثبتى به شماره 23762 فرعى از 4999 اصلى قطعه 
ســه تفکیکى مفروز و مجزى از 13077 فرعى عبارت است از عرصه و اعیان یک دستگاه 
آپارتمان به مساحت 116/94 مترمربع واقع در طبقه دوم که 247 مترمربع آن تراس مسقف، 
بانضمام انبارى قطعه دو تفکیکى به مســاحت 2/24 مترمربع واقع در پشت بام، بانضمام 
پارکینگ قطعه یک تفکیکى به مساحت 11/02 مترمربع با قدرالسهم از عرصه و مشاعات 
به میزان ششدانگ به نام خانم شب بو اردالن که نماى ســاختمان سنگ قدمت آن برابر 

گواهى پایان ساخت بیش از 17 سال و فاقد آسانسور مى باشد. با عنایت به موارد فوق الذکر 
اندازه مساحت، شکل و قواره هندسى عرصه، موقعیت مکانى و کیفیت بنایى پالك مذکور به 
شرح موصوف و منظور نمودن امتیازات منصوبه و ملحقات و سایر عوامل و جهات در قضیه 
ششدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى 4999/23762 اصلى بخش 5 ثبت اصفهان مجموعا 
به مبلغ 5/850/000/000 ریال معادل پانصد و هشتاد و پنج میلیون تومان ارزیابى و اعالم 
مى گردد. در نتیجه ارزش 11/143 حبه مشاع آن به مبلغ 905/371/144 ریال ارزیابى مى 

گردد. م الف: 612813 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /7/228
 مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه یازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 962516 ج/3 له خانم زهره شجاعت و علیه اشکان- ساسان- هومن همگى 
حاج رســولى ها مبنى بر مطالبه مبلغ 784/941/908 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى 
اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 98/8/20 ســاعت 11 صبح در محل اجراى حکام 
دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 7/008 حبه مشاع از 72 حبه شش 
دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 1015 فرعى از 2187 بخش 6 اصفهان و مرکز شرکت 
عمران بهارستان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى 
مرحوم حاج اصغر حاج رسولیها و اکنون در تصرف ورثه مى باشد توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه 
و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و 
مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد 
شد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل مورد نظر قطعه زمین مسکونى به نشانى بهارستان، 
خیابان ولى عصر، محله مهران، خیابان شمشاد، خیابان عرفان، پالك 739 با شماره ثبتى 
2187 اصلى بخش 6 ثبت اصفهان به مالکیت آقاى اصغر حاج رسولیها، با عرصه به مساحت 
252 مترمربع که فعال هیچگونه ســاختى بر روى آن انجام نشد. ولى زمینهاى اطراف آن 
تماما ساخت و در حال سکونت مى باشــند. و در هیچ طرف و برنامه شهرى هم قرار ندارد. 
نتیجه کارشناسى: با عنایت به مطالب صدراالشاره، متراژ عرصه، نوع کاربرى و جمیع جهات 
کارشناسى و موقعیت محل و نحو دسترسى و سایر عوامل تاثیرگذار در نوسانات قیمت روز 
و کلیه عوامل موثر در قضیه در شرایط کنونى و تحقیقات انجام شده ارزش شش دانگ کل 
زمین مســکونى فوق برابر با 8/064/000/000 ریال معادل با هشتصد و شش میلیون و 
چهارصد هزار تومان تمام برآورد و ارزیابى مى گردد. در نتیجه ارزش 7/008 حبه مشاع آن 
به مبلغ 784/941/908 ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 614835 مدیر و دادورز اجراى احکام 

حقوقى اصفهان /7/286
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000510 مــورخ 98/06/31 آقاى حمید 
پورباقر اصفهانى به شماره شناســنامه 31572 کدملى 1282244353 صادره از اصفهان 
فرزند محمدرضا نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 120/92 
مترمربع مفروزى از پالك شــماره 9 فرعى از 4426- اصلى جهت الحاق به پالك 4421 
اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که به صورت عــادى از طرف بتول پورباقر اصفهانى 

واگذار گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139860302023000512 مورخ 98/06/31 خانم فاطمه 
کفایت به شماره شناسنامه 44738 کدملى 1280872977 صادره از اصفهان فرزند خسرو 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 120/92 مترمربع مفروزى از 
پالك شماره 9 فرعى از 4426- اصلى جهت الحاق به پالك 4421 اصلى واقع در بخش 2 
ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف بتول پورباقر اصفهانى واگذار گردیده است. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/07/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/08/08 م 

الف: 625345 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /7/385 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000153 مــورخ 98/02/28 آقاى ایمان 
شکوهنده به شماره شناسنامه 13124 کدملى 1292284201 صادره از اصفهان فرزند اصغر 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 451/07 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 
فرعى از 327- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف ایوب امینى 
واگذار گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/07/23 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1398/08/08 م الف: 625259 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /7/387 
ابالغ رأى

شــماره پرونده: 503/98 شــماره دادنامه: 700- 98/5/31 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم 
حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان خواهــان: محمد فرهمند دهقانپور- ســاکن: زرین 
شهر- خیابان سلمان فارسى- کوچه جابر- پالك 7 خوانده: 1- داود کرمى دهقان 2- نوراله 
معتمدى- هر دو ساکن: مجهول المکان خواسته: انتقال سند گردشکار: شورا با بررسى جمیع 
اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح 
ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى قاضى شــورا: در خصوص دادخواست آقاى محمد 
فرهمند دهقانپور فرزند على به طرفیت آقایان 1- داود کرمى دهقان فرزند خدارحم 2- نوراله 
معتمدى ســده فرزند علیرضا مبنى بر الزام خواندگان به انتقال سند مالکیت یک دستگاه 
اتومبیل سوارى پژ و مدل 84 به شماره انتظامى 352/23 ى 21 مقوم به مبلغ 100/000/000 
ریال و مطلق خسارات دادرسى، شورا با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق مبایعه 
نامه مضبوط در پرونده و اســتعالم صورت گرفته از پلیس راهور که حاکى از آن است که 
مالکیت خودرو به نام خوانده ردیف دوم مى باشد و نظر به عدم حضور خواندگان در جلسه 
رسیدگى و عدم وصول الیحه اى از جانب ایشــان، خواسته ى خواهان را محرز تشخیص 
داده لذا مستنداً به مواد 198، 502 و 519 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و مواد 10، 219 و 225 قانون مدنى حکم به الزام خوانده ردیف دوم به 
انتقال قطعى سند رسمى خودروى مذکور به نام خواهان و پرداخت مبلغ 1/300/000 ریال 
بابت خسارات دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه از شورا سپس ظرف مدت بیست 
روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد و اما در 
خصوص خوانده ردیف اول مستنداً به ماده 89 و بند 4 از ماده 84 قانون آیین دادرسى تشکیل 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى نماید. 

قرار صادره حضورى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 625354 یوسفى- قاضى شعبه چهارم 

حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /7/389
فقدان سند مالکیت

شماره: 23013904- 98/7/17 سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى 1375  واقع در بخش 2 
ثبت در صفحه 61 دفتر 41 امالك ذیل ثبت 4180 بنام اصغر زمانى فرزند حسین ثبت و سند 
بشماره چاپى 406986 صادر و تسلیم گردیده است و اکنون درخواست صدور سند مالکیت 
المثنى، ملک فوق را نموده اســت لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشــود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 627766 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان /7/397

مفاد آرا
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى- 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شــماره 13986030203500011هیات دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شــاهین شــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى 
محمد صحرایى فرزند فرهاد بشماره شناســنامه 575 صادره از آغاجارى در یک باب خانه 
به مساحت 200 متر مربع به پالك 43 فرعى از 301 اصلى بخش 16 واقع در شاهین شهر 
حافظ شمالى خ شهید یاسینى کوچه شهید محمدى فرعى 3 شرقى خریدارى درازاى سند 
مالکیت مشاعى محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتبدر دونوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت انقضایمدت مذکور و عدم اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد . تاریخ انتشار نوبت اول : 23/ 7 / 98 و تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 8 /98/8 م الف: 621907 محمد على فالح تفتى قائم مقام رییس واحد 

ثبتى شاهین شهر  /7/359
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شــماره پرونده : 97/ 860 شــماره دادنامه 276–تاریخ رسیدگى : 7 / 
5 /98 درخصوص دادخواســت دعوى خواهان :  محمد تقى موحد نیا ف على بوکالت ویدا 
حسام ف مهدى بنشانى شاهین شــهر خ مخابرات نبش فرعى 6 غربى مجتمع متین ط 4 
واحد 7 بطرفیت خواندگان 1 – مصطفى مهدیان زاده ف محمود 2 – محمود مهدیان زاده 
ف على هردو مجهول المکان به خواســته مطالبه مبلغ یکصدو پنجاه میلیون ریال باستناد 
از یک فقره چک بانک ملى به شــماره 145249 / 9401-12 سررسید 30 / 9 / 97 و حق 
الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونى بانضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه دادرسى 
گردشکار خواهان دادخواســتى بخواســته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقررر حوزه به 
تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل 
نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید فقره چک بانک 
بشماره سررسید بانضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه نظر به دادخواست خواهان 
و مستندات تقدیمى شامل یک برگ چک برگشت شــده توسط بانک که همگى حکایت 
از اشتغال ذمه خواندگان نسبت به خواهان مى نماید و خواندگان نسبت به دعوى خواهان 
ایرادى نکرده و دلیلى بر برائت خود اقامه ننموده اند لذا شورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص 
و مستندا به مواد 198 – 519 – 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و ماده 3 و 22 قانون صدور چک مصوب 1382 حکم به محکومیت خواندگان بصورت 
تضامنى به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و حق الوکاله وکیل 
براساس تعرفه قانونى و مبلغ دو میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از 
تاریخ سررسید چک 30 / 9 / 97 لغایت زمان اجراى حکم در حق خواهان را صادر واعالم مى 
دارد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع 
و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدى نظر خواهى در دادگاه محترم تجید نظر محاکم 
حقوقى شاهین شهر  مى باشــد. 627647 /م الف غالمرضا شکوهى - قاضى شعبه ششم 

شوراى حل اختالف شاهین شهر /7/391 
حصروراثت 

مجتبى عرشى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1092093419 به شرح دادخواست به 
کالسه 1200/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد على عرشى نجف آبادى بشناسنامه 4 در تاریخ 97/12/28 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. زهره عرشى نجف 
آبادى ش ش 1791 ، 2. مجتبى عرشــى نجف آبادى ش ش 1092093419 ، 3. مهدى 
عرشى نجف آبادى ش ش 26588 ، 4. زهرا عرشــى نجف آبادى ش ش 938 (فرزندان 
متوفى)، 5. محترم شهر آشوب ش ش 22806 (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 کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 627610/م الف رئیس شعبه 

10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /7/392
 ابالغ رأى

کالسه پرونده:448/98شماره دادنامه:602/98-98/7/1تاریخ رسیدگى: 98/6/25 مرجع 
رسیدگى کننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد-امیرآباد خواهان: اکبر داوودى 
نشانى نجف آباد یزدانشهر خ اول غربى کوى ولیعصر پ 40 خوانده: 1- امین کاظمى 2- 
آروین بختیارى به نشانى 1- امیر آباد خ طالقانى نبش  کوى شب بو کافه تریا 2- مجهول 
المکان خواسته: انتقال ســند رسمى اتومبیل به شــماره انتظامى 464 س 31- ایران 93 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى 
و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعوى آقاى اکبر داودى  بطرفیت خواندگان 
آقایان امین کاظمى – آروین بختیارى به خواســته انتقال یک دســتگاه خودرو  به شماره 
انتظامى ایران 464/93 س 31  مطالبه خسارات ناشى از عدم انجام تعهد روزانه مبلغ بیست 
هزار تومان از تاریخ قولنامه لغایت صدور حکم بانضمام هزینه هاى دادرسى شورا از توجه به 
اوراق و محتویات پرونده و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى و مدارك ارائه شده من جمله 
قولنامه مورخه 96/10/13 که داللت بر احراز از رابطهء حقوقى فى ما بین خواهان و خوانده 
ردیف اول مى نماید و با عنایت به استعالم اداره راهور مورخه 98/5/16 که موید بر مالکیت 
خوانده ردیف دوم مى نماید ونظر به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى 
حاضر نگردیده و الیحه اى  در دفاع از خود ارائه ننموده لذا باستناد ماده 222-221-220 
قانون مدنى و 198 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به انتقال 
سند یا حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى ما بین فوق الذکر بنام خواهان 
و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ سیصد و شصت و هفت هزار و پانصد تومان 
بابت هزینه هاى دادرسى و پرداخت هزینه هاى نقل و انتقال سند اتومبیل فوق الذکر درحق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد . راى صادره غیابى ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهى 
و ظرف همین مهلت قابل تجدید نظر خواهى  درمحاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف 
آباد مى نماید و درخصوص مطالبه خسارات ناشــى از انجام تعهد روزانه بیست هزار تومان 
بدلیل عدم ارائه دالئل و مدارك از سوى خواهان و اینکه مبایعه نامه مورخه 96/10/13 نیز 
ذکر نگردیده باستناد ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر بى حقى خو.اهان صادر 
و اعالم مى نماید.627709/م الف محمدحســن قلى زاده-قاضى شعبه پنجم شوراى حل 

اختالف نجف آباد/7/393
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شرکت اتحادیه بازرگانى فرش دستباف استان اصفهان شرکت تعاونى به شماره 
ثبت 12175 و شناســه ملى 10260332058 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ1397/04/20 و نامه شماره 38033 مورخ1397/08/22 
اداره تعاون اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد :شرکت تعاونى تولیدى توزیعى 
سبز دشت جلگه شناســه ملى 10260360750 و شــرکت تعاونى تولیدى 
توزیعى گلریز بن رود شناســه ملى 10260363865 و شرکت تعاونى فرش 
دســتباف درخشان شــاتور بخش جلگه شناســه ملى 10260316680 و 
شرکت تعاونى تولید کنندگان فرش دستباف پژمان شاهین شهر شناسه ملى 
10260321510 و شــرکت تعاونى تولیدکنندگان فرش دستباف شهرى و 
روستایى خوراسگان شناســه ملى10260324207 به عنوان اعضاى اصلى 

هیات مدیره و شرکت تعاونى نقش آفرین مبارکه شناسه ملى 10260138728 
و شرکت تعاونى دستبافان ایران شناســه ملى 10260044834 و شرکت 
تعاونى آرام پوشش اصفهان شناسه 10260407002 به عنوان اعضاى على 
البدل هیات مدیره براى مدت سه سال انتخاب گردیدند.شرکت تعاونى فرش 
دستباف درچه وحومه به شناسه ملى10260249204به نمایندگى اعظم جزینى 
به شماره ملى 1142392872 و بهداد رحیمى کدملى 1160363511 و آسیه 
کریمى کدملى 1293235776 به سمت بازرسان اصلى و علیرضا صادقى حسن 
آبادى کدملى 5649880905 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال 
مالى انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (629908)

شــرکت اتحادیــه بازرگانــى فرش 
دستباف اســتان اصفهان شرکت تعاونى 
به شــماره ثبــت 12175 و شناســه 
ملــى 10260332058 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ1397/04/20 و نامه شماره 38031 
مورخ1397/08/22 اداره تعاون اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : -مرکز اصلى 
شرکت به اســتان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
چهارباغ پائین ، خیابان چهارباغ پائین ، بن 
بست شــکوفه[22] ، پالك -438 ، طبقه 
همکف کدپستى 8137675631 انتقال 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید. -اساســنامه جدید در 47 ماده و 
29 تبصره به تصویب رســید وجایگزین 
اساسنامه قبلى شــرکت گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (629899)

شرکت اتحادیه بازرگانى فرش دستباف استان اصفهان شرکت تعاونى به شماره 
ثبت 12175 و شناســه ملى 10260332058 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ1397/04/21 و نامه شــماره 38033 مورخ1397/08/22 اداره 
تعاون اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد :شــرکت تعاونى تولیدى توزیعى سبز 
دشت جلگه شناسه ملى 10260360750 به نمایندگى اصغر صادقى به شماره 
5659813461 به سمت رییس هیات مدیره و شرکت تعاونى تولیدى توزیعى 
گلریز بن رود شناسه ملى 10260363865 به نمایندگى حسن حیدرى به شماره 
ملى 1280944791 به سمت منشى هیات مدیره و شرکت تعاونى فرش دستباف 
درخشان شاتور بخش جلگه شناسه ملى 10260316680 به نمایندگى رمضانعلى 
شاتورى به شــماره ملى 5659235948 به ســمت نایب رییس هیات مدیره و 
شرکت تعاونى تولید کنندگان فرش دســتباف پژمان شاهین شهر شناسه ملى 

10260321510 به نمایندگى علیرضا قاسمى به شماره ملى 5648934877 به 
سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و و شرکت تعاونى تولیدکنندگان فرش دستباف 
شهرى و روستایى خوراسگان شناسه ملى10260324207 به نمایندگى حسن 
قدرتى به شماره ملى 5649232957 به سمت عضو هیات مدیره براى مدت سه 
سال انتخاب گردیدند.کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته ، بروات 
،اوراق بهادار با امضا علیرضا قاسمى تودشکچویه مدیر عامل واقاى اصغر صادقى 
رئیس هیات مدیره ودرغیاب اقاى اصغر صادقى باامضاى اقاى رمضانعلى شاتورى 
نائب رئیس هیات مدیره ومهر شرکت معتبر خواهد بود اوراق عادى و نامه هاى ادارى 
با امضاى اقاى علیرضا قاسمى تودشکچویه مدیر عامل و مهر شرکت ( اتحادیه ) 
معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (629898)

آگهى تغییراتآگهى تغییرات

آگهى تغییرات

هیچکسى دوست ندارد جوش داشته باشد. شاید به همین 
دلیل باشد که وقتى با کسى که جوش دارد مواجه مى شوید 
کمى احساس نگرانى مى کنید و سعى مى کنید فاصله تان 
را با او حفظ کنید. اما جوش مسرى نیست. بعضى مشکالت 
پوستى واگیردار هستند اما جوش یکى از آنها نیست. جوش 
نمى تواند مثل ســرماخوردگى یا آنفلوآنزا، از شخصى به 

شخصى دیگر سرایت پیدا کند.
شما مى توانید با کسى که جوش دارد بدون ترس از گرفتن 
این مشکل پوستى، تماس فیزیکى داشــته باشید، او را 
در آغوش بگیرید و ببوسید. شــما حتى مى توانید بدون 
هیچ ترسى، از حوله یا صابون کســى که جوش دارد هم 
استفاده کنید. شما دچار جوش نخواهید شد چون جوش 
نمى تواند سرایت پیدا کند. بنابراین، اینکه یکى دو هفته 
بعد از معاشرت با کســى که جوش داشته، شما هم دچار 

جوش شده اید، به این معنى نیست که از آن شخص جوش 
گرفته اید. این فقط یک تصــادف بوده و علت جوش هاى 

شما نیست.
ســه عامل اصلى جوش عبارتند از مســدود شدن منافذ 
پوست به دلیل انباشت ســلول هاى مرده پوست، تولید 
بیش از حد چربى طبیعى پوســت (سبوم) و باکترى اى به 
نام پروپیونى باکتریوم آکنس که باعث جوش مى شــود. 
باکترى پى. آکنس همیشــه روى پوست ما وجود دارد و از 
شخصى به شخصى دیگر منتقل نمى شود، بنابراین الزم 
نیست نگران سرایت این باکترى و دچار شدن به جوش

 باشید.
باکترى پــى. آکنس در مجموع بى ضرر اســت. اما وقتى 
سلول هاى مرده پوست و چربى طبیعى پوست، دهانه منافذ 
پوست را مسدود کنند، شرایطى مناسبى براى رشد سریع 

باکترى پى. آکنس به وجود مى آیــد. این باکترى جداره 
منافذ پوست را تحریک مى کند و این مسئله باعث قرمزى 

و التهاب پوست مى شود.
اگر پیش از این هرگز مشکل جوش نداشتید اما حاال کامًال 
ناگهانى دچار جوش شــده اید، باید به متخصص پوست 
مراجعه کنید؛ همینطــور اگر یکى از اعضــاى خانواده یا 
دوستان تان دچار یک راش پوستى بوده و حاال شما هم عیناً 
دچار همان مشکل شده اید. جوش از شخصى به شخصى 
دیگر ســرایت پیدا نمى کند اما دیگر انواع راش پوستى 

مى توانند مسرى باشند.
اگر کامًال مطمئن نیســتید که مشکل پوســتى تان یک 
جوش معمولى نیست، بهترین کار این است که به پزشک 
مراجعه کنید تا او مشکل شــما را به طور دقیق تشخیص

 دهد.

ت؟

ى اس
آیا جوش زدن مسر

بســیارى از ما در فصل پاییز دچار رخوت و بى حالى 
هستیم. ساعت سه بعداز ظهر است و با وجود اینکه 
به انــدازه خوابیدیــم اما احســاس خواب آلودگى با

 ماست. 
پرسشى که در ذهن ما جا خوش مى کند این است که 
آیا روزهاى سرد پاییز مسئول احساس خستگى، غم 
و اندوه ما هستند؟ آیا فصل پاییز نوعى از افسردگى 
را به دنبال خود مى آورد؟ آیا اســترس و خســتگى 
در پاییز و زمســتان بیش از بهار و تابستان بروز پیدا 
مى کند؟ محققان زیادى مى گوینــد که آرى! غم و 
اندوه پاییز تحت عنوان اختالل عاطفى فصلى نامیده 
مى شود. افرادى که اختالل عاطفى فصلى را تجربه 
مى کنند در تمام مدت احساس غم، تحریک پذیرى 
عاطفى، استرس و خستگى را درك مى کنند. عالقه 
به غذاهاى شــیرین و نشاسته اى بیشــتر مى شود، 
وزن هایشــان افزایش پیدا مى کند و افــراد میل به 

ماندن در خانه دارند.
بحث در مورد این اختالل زیاد است و محققان کامًال 
نمى دانند که چرا بعضى افراد آن را دریافت مى کنند 
و برخى دیگر اینطور نیستند. محققان در مورد اینکه 
در بعضى از نقــاط جهان در این فصــل کمبود نور 
وجــود دارد و علت این اختالل هســتند هم توافقى

 ندارند.

1. راهنمایى بگیرید
با وجود اینکه فضاى اجتماعى جامعه تغییرات مثبتى 
را تجربه کرده اســت، اما هنوز در تمامى کشورهاى 
توسعه یافته هم در بســیارى از مواقع کمک گرفتن 
از متخصصان موجب شــرمندگى افراد مى شود. اگر 
عالیم اختالل عاطفى فصلى براى شــما خودنمایى 
کرده، بهتر اســت این وقعیت را بدانید که در چنین 

تجربه اى تنها نیستید.

2. به طبیعت بروید
چالش هاى زیــاى براى بیرون در رفتــن در پاییز و 
زمستان وجود دارد. مخصوصًا براى خانواده هایى که 
فرزند کوچک دارند و سرما خوردن و چیزهایى از این 

دست نگرانشان مى کند و ترجیح مى دهند کمتر بیرون 
بروند. در این فصول روزها کوتاه تر و سردتر هستند 
و گذران زمان در طبیعت بسیار چالش برانگیز است. 
اما تحقیقات نشــان داده است رفتن به طبیعت و دل 
کندن از خانه اثرات خوبى در درمان حاالت و عوارض 

این اختالل داشته است.

3. نور کافى دریافت کنید
یکى از بهترین روش هایى که بعضى از محققان روى 
آن تأکید دارند بحث نور درمانى است. به نظر آنها اگر 
افراد در طول روز به مدت نیم ســاعت الى 40 دقیقه 
نور دریافت کند حال بهترى پیدا مى کند و مى تواند تا 

حدى این اختالل را کنترل کند.

4. رفتار درمانى شناختى انجام دهید
رفتــار درمانى شــناختى احتماًال یکــى از بهترین 
کارهایى است که اکنون براى سالمت روانى وجود 
دارد. رفتار درمانى شــناختى ابزارها و راهکارهایى 
را آمــوزش مى دهد که بــه افراد کمــک مى کند با 
روشــى ســالم تر فکر کنند و تأثیر مثبتى روى افراد

 دارد.
اگر تا به حال در این مورد چیزى نشــنیده اید، نوعى 
از درمان اســت که به افراد کمــک مى کند تا طرز 
تفکرشــان را در مورد چیــزى تغییر دهنــد. براى 
افراد مبتــال به اختالل فصلى، بــه معناى به چالش 
کشــیدن افکار منفى در مورد زمســتان و تاریکى 
اســت. این روش از راه هاى بلند مــدت فوق العاده

 است.

5. بدن خود را به حرکت درآورید
ورزش منظم احتماًال تأثیر شگرفى خواهد داشت. به 
افراد در این حالت توصیه مى شود که حتمًا زمانى را 
صرف ورزش و تحرك کنند و ذهن و بدن سالم ترى 
خواهند داشت. ورزش منظم مى تواند عالیم اختالل 
فصلى مانند افزایش وزن و انزوا را نیز کنترل کند. در 
کنار این راه ها، گذراندن اوقات با خانواده و دوستان و 

تغذیه درست هم مؤ ثر هستند.

افسردگى 
پاییزى 

واقعیت دارد؟

حدود 80 درصد افراد در زندگى به کمردرد دچار مى شوند. 
این کمردرد مى تواند از پاها شروع شود و منشأ اصلى کفشى 
باشد که پوشیده مى شــود. کمردرد، دومین علت مراجعه 
افراد به پزشک است. گاهى علت این کمردردها مشخص 
است مانند آسیب هاى ورزشــى و خم شدن به روش هاى 

نادرست و گاهى مقصر اصلى پاها یا کفش ها هستند.
انتخاب کفش درست و رعایت اصول در پوشش پا مى تواند 
درمان این نوع کمردرد باشــد. گرچه پاها از کمردرد دور 
هســتند اما با انتقال نامناســب نیروى وارد شده از زمین 
به بدن و اعمــال فشــار و ایجاد خســتگى در عضالت 
مفاصل باالیى مى توانند عامــل بروز درد در این بخش ها 
باشــند. به این مجموعه پا تا کمر زنجیره حرکتى اطالق 

مى شود.
بر اســاس ایده زنجیره حرکتى، حرکت دادن بخشــى از 
بدن، ســایر قســمت ها را تحت تأثیر قرار مى دهد. وقتى 
قوس کف پاى شما در کفش به طور مناسب پر نمى شود و 
الگوى راه رفتن شــما دچار اختالل  شود، این الگوى غلط 
به کمر منتقل  شده و فشار بر ستون فقرات کمرى و لگن 
را افزایش مى دهد. کفش و تأثیر آن بــر کمردرد، با مد و 

سالیق القا شده از سوى تولیدکنندگان به مصرف کنندگان 
نیز اهمیت ویژه اى پیــدا مى کند. به طور مثال کفش هاى 
پاشــنه بلند خط ثقل بدن را جابه جا کرده و باعث اعمال 
فشار بیش از حد و آسیب به ستون فقرات کمرى مى شوند. 
صندل ها هم کــه کفه تخت و بدون پاشــنه دارند، قوس 
کف پا را پر نمى کنند و سبب بروز درد کف پا، مچ و زانوها

 مى شوند.
 در بررســى و ارزیابــى بیمــاران دچــار کمــردرد، 
فیزیوتراپیست ها عالوه بر معاینه و ارزیابى ستون فقرات 
کمرى و مفاصل لگن، میزان تحرك و راستاى مفاصل مچ 
و زانو را هم بررسى مى کنند و قوس هاى کف پا را هم مد 
نظر قرار مى دهند. زانوهاى پرانتزى و ضربدرى، مچ پاهاى 
به داخل یا به بیرون منحرف شده و قوس کف پاى بیش 
از حد یا پاى صاف با تجویز کفى و کفش طبى مناســب و 
آموزش تمرینات کششى و تقویتى به بیمار اصالح یافته 
و فشار غیرطبیعى از روى ســتون فقرات کمرى برداشته 

مى شود.
گاهى یک کمردرد قدیمى و مقاوم به درمان هاى دارویى، 
با یک ارزیابى دقیق در فیزیوتراپــى و تجویز یک جفت 

کفى ساده و آموزش چند تمرین کششى عضالت پشت 
ساق و ران کامًال برطرف مى شود. از آنجا که شکل پاى 

شما در طول زمان تغییر مى کند و کفى و کفش طبى 
اصالحاتى را در آن ایجاد مى کنند الزم است هر سه 

تا شــش ماه مجدد ارزیابى و تغییراتى در کفى و 
کفش انجام شــود. توجه به میزان ساییدگى 

کفش ها در تجویز اصالحات مناسب بسیار 
مؤثر اســت. کفش باید کامًال پاى بیمار را 

در بربگیرد و پا داخل کفش آزاد نباشد و 
لق نزند. کفه کفش باید انعطاف پذیرى 

مناسب داشــته باشــد و بخشى از 
نیروهاى عکس العمل وزن وارد از 

زمین را جذب کند تا سبب آسیب 
به مفاصل باالیى و ســتون 

فقرات کمرى نشود. 2 تا 3  
سانتیمتر پاشنه مى تواند 

اندام تحتانى را نسبت به 
تنه در وضعیت مناسب 

قرار دهد.

نتایج یک بررسى جدید به تازگى نشان داده 
افرادى که طوالنى مدت مى خوابند به میزان 

قابل توجهى در معرض زوال عقل قرار دارند.
این پژوهش که توســط محققان اسپانیایى صورت 
گرفته تأکید مى کند، افرادى که 9 ساعت در شبانه روز 
مى خوابند به میزان قابل توجهى در خطر هستند. به گفته 

دانشــمندان، بهترین میزان خواب 7 تا 8 ساعت است که هم 
به ســالمتى افراد کمک مى کند، هم مانع آسیب به سالمتى 
مى شــود. «رامو» ، یک متخصص مغز و اعصاب در دانشگاه 
میامى مى گوید:  به نظر مى رسد بى خوابى و خواب طوالنى مدت 
باعث کاهش عملکرد عصبى شــناختى مى شود که مى تواند 

زمینه ساز بیمارى آلزایمر یا دمانس باشد.

کفش مناسب پا کنید

براى اینکه قهوه اى درست وحسابى، آماده و میل کنید نیاز است تا افزون بر اینکه قهوه خوبى خریدارى مى کنید، نکاتى را نیز در نظر داشته باشید از جمله این موارد:
■از تفاله هاى قهوه دوباره استفاده نکنید. آنچه باقیمانده، اجزاى تلخ و نامطبوع قهوه است.

■جوشیدن باعث تلخى مى شود. پس، هرگز قهوه را نجوشانید.
■ قهوه را دوباره گرم نکنید. هر بار، آن را تازه آماده و سرو کنید.

■ از آب تازه و سرد استفاده کنید.
■ براى نتایج بهتر به ازاى هر 180 میلى لیتر آب از 10 گرم قهوه آسیاب شده استفاده کنید.

■ قهوه را تنها براى مدت 20 دقیقه مى توان، روى اجاق گاز یا اجاق برقى، گرم نگه داشت و پس از آن، عطر و طعم قهوه کاهش مى یابد .

زیاد بخوابید، عقلتان کم مى شود

قهوه خورهاى حرفه اى بخوانند 

افسردگى 
پاییزى 

واقعیت دارد؟

متر بیرون
تر هستند 
گیز است. 
عت و دل

و عوارض 

قان روى
ر آنها اگر 
400 دقیقه 
ى تواند تا 

آگهىتغییرات

براى اینکه قه
■از تفاله هاى
■جوشیدن با
ق■قهوه را دوب
و ا■از آب تازه
ب■براى نتایج
ق■قهوه را تنه

وقتى یک خوراکى ترش مى خوریــد در دندان هاى خود 
چه حسى دارید؟ آیا دندان شما تیر مى کشد؟ بسیار خب... 
خبر بد براى شما این است که دندان هاى شما به این مواد 
حساس شده اند و شاید باید قید خوردن ترشیجات را بزنید! 
اما سئوال این است که اصًال علت حساسیت دندان به ترشى 

چیست؟ آیا درمانى براى آن وجود دارد؟ 
بر روى دندان شما یک الیه سخت و آهکى وجود دارد که 
به آن میناى دندان مى گویند. این مینا بر روى عاج دندان 
قرار دارد، عاج هم روى قسمت تاج است و از آن محافظت 
مى کند. درون دهان شما یک اسیدیته مناسب وجود دارد 
که توسط بزاق ایجاد مى شود و میناى دندان با این اسیدیته 
خو گرفته است! یعنى با این اسیدیته، هم دندان ها خراب 

نمى شوند هم باکترى ها کمتر فرصت رشد دارند.

زمانى که شــما مدام خوراکى هاى تــرش مى خورید این 
اسیدیته را به هم مى زنید و آب دهان شما اسیدى تر مى شود. 
هر چقدر که بیشــتر این اتفاق بیافتد دندان ها بیشــتر در 
معرض این اســید ها قرار مى گیرند. به عبارت دیگر اسید 
مواد خوراکى ترش و اسید بزاق دهان مدام در حال تحلیل 
بردن کلیسم دندان هاى شما هستند. حاال این تحلیل رفتن 
دندان اگر تا جایى پیش برود که به عاج دندان برسد دیگر 
دندان هاى شما حساس شده اند. چون عاج بافت زنده دندان 

است و مثل میناى دندان نیست که صدایش درنیاید.
عاج دندان شما وقتى حساس بشود ممکن است نسبت به 
محرك هایى از قبیل سرما، گرما، شورى، شیرین و خصوصًا 
ترشى واکنش نشان دهد! این حساسیت مى تواند خودش 
را به شکل تیر کشیدن دندان نشان بدهد، حسى که شاید از 

چند ثانیه تا چند ساعت طول بکشد.
اگر حساسیت دندان شما به ترشــى در مراحل اولیه باشد 
کافى اســت شــما عادات غذایى خودتان را تغییر دهید. 
خوردن خوراکى هاى ترش مثل لواشک و ترشى، میوه هاى 
ترش مثل گوجه سبز، نوشــیدنى هاى اسیدى مثل آبلیمو 
و آب میوه هاى تــرش و... را متوقف کنیــد. در این صورت 
دندان هاى شــما تا جایى که مى توانند خودشان را ترمیم 

مى کنند.
نکته مهم دیگرى که باید در این باره بدانید این اســت که 
مســواك زدن آن هم درســت بعد از مصرف مواد غذایى 
اسیدى و ترش دندان ها را بیشــتر تحلیل مى برد پس اگر 
چنین خوراکى هایى مصرف کردید تا دو ساعت بعد مسواك

 نزنید.

 علت 
حساسیت دندان
 به ترشى 



ســتایش خداونــدى را سزاســت کــه شــناخته شــد بــى آنکــه 
دیده شود و آفرید بى آنکه دچار رنج و زحمتى شود، با قدرت خود 
پدیده ها را آفرید و با عزت خود گردنکشان را بنده خویش ساخت 
و با بخشــش خود بر همه بزرگان برترى یافت، او خدایى اســت 
که دنیا را مسکن مخلوقات برگزید و پیامبران خود را به هدایت 
جــن و انس فرســتاد، تا دنیــا را آنگونه که هســت بشناســانند و 

موال على (ع)از زیان هاى دنیا بر حذر دارند.
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

بادامبادام  و سالمت بدنو سالمت بدن
جلوگیرى از دیابت، یکى دیگر از خواص بادام براى سالمتى بدن است. بادام افزایش ناگهانى 
سطح گلوکز و انسولین بعد از مصرف وعده هاى غذایى را کاهش مى دهد. ممکن است قند خون 
افراد مبتال به دیابت با صرف هر وعده ى غذایى به میزان زیاد تغییر کند. این تغییرات براى بدن 
خطرناك است. مصرف بادام مى تواند در جلوگیرى از تغییرات خطرناك قند خون مؤثر باشد. بادام 

در تنظیم روند جذب گلوکز نقش دارد و فرایند جذب را راحت تر مى کند.

یکى از خواص بادام جلوگیرى از سرطان است. بادام 
باعث عبور راحت غذا از لوله ى گــوارش و درنتیجه 

پیشگیرى از سرطان روده بزرگ (کولون) مى شود.

پتاسیم موجود در بادام به تنظیم فشار خون و کاهش سطح نمک کمک مى کند 
و نوسان فشار خون را کنترل مى کند. ســایر مواد مغذى موجود در بادام هم 
باعث ایجاد تعادل الزم براى بدن مى شود که مى تواند از بیمارى هاى بسیارى 

جلوگیرى کند. 
تعادل ویتامین ها و موادمعدنى براى یک داشتن زندگى سالم ضرورى است. 
اما اگر یکى از این عناصر نادیده گرفته شود، روى تمام بدن تأثیر مى گذارد و 

مى تواند سبب کم خونى، استرس و افزایش فشار خون شود.

بادام منبع بى نظیرى از ویتامین ها، مواد معدنى و مقدار 
زیادى فسفر است. فسفر تأثیر چشمگیرى روى قدرت 
و دوام استخوان و دندان دارد و از بیمارى هاى وابسته به 

سن مانند پوکى استخوان جلوگیرى مى کند.

چربى هاى  غیراشباع، پروتئین و پتاسیم موجود در بادام همگى به حفظ سالمت قلب کمک 
مى کنند. ویتامین اى (E) یک آنتى اکسیدان مؤثر اســت و خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى را 
کاهش مى دهد، درحالى که منیزیم موجود در بادام مى تواند در جلوگیرى از حمله  قلبى مؤثر 

باشد.
بادام همچنین منبع غنى از اسیدفولیک است. بنابراین به کاهش سطح هموسیستئین که عامل 
ایجاد پالك چربى در رگ هاست، کمک مى کند. عالوه براین، فالونوئید پوست بادام با ویتامین 

E ترکیب مى شود و از آسیب دیواره ى رگ ها جلوگیرى مى کند. 

اسیدچرب غیراشباع موجود در بادام در کاهش اشتها و جلوگیرى از پرخورى مؤثر است. فیبر 
غذایى موجود در بادام برخالف اینکه خوراکى کوچکى است، اما باعث ایجاد احساس سیرى 
مى شود.  فیبر موجود در بادام به حرکات روده کمک مى کند، وزن را کاهش مى دهد و باعث 

سم زدایى از بدن مى شود.

بادام منبع غنى از مواد قلیایى اســت که براى افزایش قدرت سیســتم 
ایمنى بدن بسیار مناسب است که توانایى ازبین بردن بیمارى ها را بیشتر 
مى کند. عالوه بر اینکه میزان مواد قلیایى بادام بسیار باالست، مقدار زیادى 
ویتامین E هم دارد که آنتى اکسیدانى خیلى قوى است. این آجیل همچنین 
رادیکال هاى آزاد خطرناك را از بین مى برد. رادیکال هاى آزاد، بیمارى هاى 
مزمن را در بدن تشــدید مى کند و مى تواند براى بدن خطرناك باشــد. 
آنتى اکسیدان هایى مثل ویتامین E که در بادام یافت مى شود، در درمان 

بیمارى هاى زیادى مثل سرطان و بیمارى هاى قلبى تأثیر دارد.

بادام سرشار از مواد مغذى است که براى تکامل و سالمت مغز انسان اهمیت دارد. 
مصرف بادام با افزایش سطح هوش ارتباط زیادى دارد.  این خشک بار از ریبوفالوین 
و ال کارنیتین تشــکیل شده اســت که ازجمله مواد مغذى براى مغز هستند. بادام 
فعالیت هاى مغزى را افزایش مى دهد، در ایجاد مسیرهاى عصبى جدید نقش دارد و 

احتمال ابتال به بیمارى آلزایمر را کاهش مى دهد.

تقویت سالمت مغز
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