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بدترین نوع 
پاپ کورن 

با عوارضى جدى

ابعاد جدى خطر فرو نشست زمین در مهیار
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اعزام تیم دوم شهردارى 
اصفهان به سیستان و بلوچستان

5 دلیل اصلى فوت ایرانیان
 به روایت آمار

چرا تعداد 
تصادفات اتوبوس ها 
در ایران باالست؟
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زاینده رود 
باالخره به مرکز 
شهر اصفهان رسید

تقریباً هر کسى از خوردن پاپ کورن در حال 
تماشاى تلویزیون لذت مى برد. 
یکى از ساده ترین و سریع ترین

 میان وعده پاپ کورن مایکروویو
 است و چیزى که آن را حتى...

به منظور تأمین حقابه زیست محیطى رودخانه، 
زاینده رود با سرعتى بسیار کم و بعد از چهار روز، 
ظهر روز گذشــته به پایه هاى ســى وسه پل در 

اصفهان رسید.
معاون شرکت آب منطقه اى اصفهان در گفتگو با 
«ایسنا»، در خصوص آخرین وضعیت سد زاینده 
رود بعد از افزایش خروجى آن جهت تحویل حقابه 
زیست محیطى، اظهار کرد: در حال حاضر ورودى 
سد زاینده رود 12 و خروجى آن 25 مترمکعب بر 
ثانیه است و اکنون آب به پایه هاى سى و سه پل 

رسیده است.
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نیمروز سرنوشت سازنیمروز سرنوشت ساز
AFCAFC ساعت  ساعت 1212 امروز تکلیف میزبانى سپاهان، استقالل، پرسپولیس و شهر خودرو را معلوم مى کند  امروز تکلیف میزبانى سپاهان، استقالل، پرسپولیس و شهر خودرو را معلوم مى کند 

5

براى اولین بار با ذکر جزئیات مطرح مى شود

دعواى مجازى 
سیروان- مهــــراب

سعید آقایى:یک جام نه! با دبل قهرمانى راضى مى شویم
ســعید آقایى یکــى از بازیکنــان باســابقه تیم ســپاهان به حســاب مى آیــد. او از لیگ 
شــانزدهم پیراهن زرد تیــم اصفهانى را برتــن دارد و پیــش از آن نیز براى 
تراکتور و ماشــین ســازى بــازى کــرده بــود. آقایى که 
کمتــر مصاحبــه مى کنــد، حاال پــس از فصــل پرماجرا 
و پرحاشیه نقل و انتقاالت که شایعاتى درباره حضورش در استقالل نیز مطرح 

بود، در گفتگویى به سئواالت پاسخ داده است.
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

4 روز بعد از بازگشایى؛

نکات مؤثر در
 سرعت اینترنت 

مخابرات
 منطقه اصفهان

جنگ ایران و آمریکا در فضاى مجازى چین
گزارش «نیویورك تایمز» نشان مى دهد

5

حذف شدیــــم حذف شدیــــم 
از روزى که از روزى که 

عذر کرانچار را خواستیمعذر کرانچار را خواستیم

اناهیأت نابینایان- شمشیربازى- بدمینتون استان اصفهان فهف تاان اصا ى- بدمینتون اسا ربازا شیش - شمش انا ینایا هیأتأ ننابا

اطالعیــه
به استناد آیین نامه انتخابات رؤساى هیأت هاى ورزشى استان ها، مقرر است نسبت به تشکیل مجمع 
انتخابى هیأت هاى نابینایان- شمشیربازى- بدمینتون به منظور انتخاب رئیس هیأت در استان اصفهان 
اقدام گردد. بدینوسیله از کلیه افراد واجد شرایط عالقمند به احراز پست ریاست هیأت دعوت مى نماید 
جهت دریافت فرم ثبت نام و ارائه مدارك مورد نیاز از تاریخ 28 /98/10 لغایت 98/11/05 به مدت 7 روز 
کارى از ساعت 8 الى 14 به دبیرخانه مجمع واقع در اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه و با تحویل 

مدارك، رسید دریافت نمایند.
این اداره کل به استناد قانون اصالح ممنوعیت به کارگیرى بازنشستگان مصوب مورخ 97/06/06 مجلس 
شوراى اسالمى از ثبت نام و پذیرش بازنشستگان محترم به عنوان کاندیداى ریاست هیأت هاى ورزشى 

معذور است.
فرزندان شهدا و جانبازان باالى 50٪ و آزادگان باالى سه سال از شمول این قانون مستثنى مى باشند.

طبق نامه شماره 32/9715/ص مورخ 94/04/30 وزارت ورزش و جوانان مقرر گردیده است افراد معترض 
به فرایند انتخابات حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزارى انتخابات شکایت خود را به همراه مستندات 
مربوطه جهت رسیدگى به امور مجامع وزارتخانه مربوطه ارسال نمایند. بدیهى است به شکایات دریافتى 

پس از مهلت اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
آدرس: اصفهان- آبشار سوم- بعد از پل غدیر- اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

شرایط ثبت نام و احراز پست ریاست هیأت:
1- اعتقاد به نظام جمهورى اسالمى ایران

2- تابعیت جمهورى اسالمى ایران
3- معتقد به یکى از ادیان رسمى کشور

4- نداشتن سوء سابقه کیفرى
5- دارا بودن حداقل 25 سال تمام

6- دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى لیسانس (براى کسانى که قبًال یک دوره ریاست استان را بر عهده 
داشته اند مدرك فوق دیپلم قابل قبول خواهد بود.)

مدارك مورد نیاز:
1. اصل و تصویر کارت ملى و شناسنامه (تمام صفحات)

2. اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمى در نیروهاى مسلح (فقط آقایان)
3. یک قطعه عکس جدید

4. اصل و تصویر آخرین مدرك تحصیلى معتبر
5. تصویر آخرین حکم کارگزینى در صورت اشتغال در دیگر نهادها و سازمان ها و ارگان هاى دولتى و یا 

غیر دولتى
6. ارائه مدارك و مستندات مدیریتى مورد نیاز.

7. ارائه اصل مدارك به هنگام ثبت نام الزامى مى باشد.

احمیدرضا جوادى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود ا ا ا ل ا ا ضا

آگهى تجدید مزایده نوبت اول
سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت ســازمان و مصوبه هیئت مدیره محترم در نظر دارد نسبت به فروش 8 پالك زمین ویالیى واقع در دهکده فرهنگى 
تفریحى زاینده رود چادگان بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى و در ساعات ادارى جهت بازدید 

از پالك هاى مزایده به واحد فنى دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود واقع در دو کیلومترى شهر چادگان مراجعه نمایند.
بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر گرفتن مراتب زیر در مزایده شرکت نمایند.

1- موضوع مزایده عبارت است از فروش 8 پالك زمین ویالیى طبق شرح زیر:

2- محل دریافت اسناد مزایده دفتر امور حقوقى و قراردادهاى سازمان: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى است. 3- زمان دریافت اسناد مزایده 
از تاریخ نشر آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 98/11/19 است.3-1- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد نقشه و مشخصات مبلغ 2/000/000 ریال به حساب 
شماره 0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد، نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد. 4- تسلیم پیشنهادها: 
پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت ادارى روز شنبه مورخ 98/11/19 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادراى سازمان به 
دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند. 5- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت در ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 98/11/20 جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیرعامل 
سازمان تشکیل مى شود. 6- مبلغ تضمین شــرکت در هر کدام از مزایده هاى مذکور معادل 5٪ درصد قیمت کل پایه کارشناسى مزایده مربوطه مى باشد که باید به حساب شماره 
0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند. 7- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى 
مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. 8- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 9- سایر اطالعات 
و جزییات در اسناد مزایده مندرج است. 10- هزینه آگهى به عهده برنده مزایده است. 11- این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دى ماه 1337 

مى باشد.                                      آدرس سایت سازمان: www.sozi.ir           ایمیل سازمان: info @sozi.ir                  تلفن سازمان: 32673080- 031 و 32673010- 031

توضیحاتقیمت پایه کارشناسى (ریال)متراژشماره زمینردیف
126 -20766/6310/980/000/000
232 -61015/8816/380/000/000
332 -7894/5712/870/000/000
428 -31917/8814/850/000/000
532 -19112914/220/000/000
632 -201173/3013/770/000/000
732 -21843/6110/620/000/000
832 -221237/8517/820/000/000
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ورن در حال 

و
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ســعید آقایى یکــى از بازیکنـ
شــانزدهم پیراهن

و پرحاشیه نقلو
بود، در گفتگویى
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معاون اول رئیس جمهور دیروز شنبه در آیین تجلیل 
از شوراهاى برتر آموزش و پرورش گفت: هرکس در 
هر مســئله اى پنهانکارى کرد ضرر کرد و بعد مجبور 
شد به دلیل مسائل فضا بیاید رو کند که طورى دیگر 
مردم در موردش قضــاوت کردند. ما خودمان یکى از 
بزرگ ترین ضربه هایى که در داستان هواپیما خوردیم 
بیش از ســقوط هواپیما و کشته شدن 176 نفر انسان 
محترمى که در این هواپیما بودند همین بود که چند روز 
مبهم نگه داشتیم که چرا این اتفاق افتاده است. مردم 
بعد از آن خیلى عصبانى شدند که چرا چند روز واقعیت 
را نگفتیم. بیان واقعیت و شفاف بودن واقعًا مهمترین 

کارى است که باید انجام بگیرد.
 اسحاق جهانگیرى در ادامه به شرایط سخت اقتصادى 
کشور اشاره کرد و گفت: ما با مردم باید روراست باشیم. 
وضعیت معیشــت مردم دشوار اســت. زندگى مردم 
دشوار شــده اســت. ما در دو مقطع دو شوك تورمى 
داشــتیم؛ یکى در ســال 90 یکى هم در سال هاى 
97 و 98 یعنى در یک دهه دو شــوك تورمى پشــت 
هم دیگر که  قدرت خرید مردم را به شــدت کاهش 
مى دهد. از ســوى آمریکایى ها هم بى ســابقه ترین 
تحریم ها در تاریخ بین الملل علیه کشــور ما در حال

 اعمال است.

براساس آمارهاى سازمان ثبت احوال، بیشترین دالیل 
فوت ایرانیان مربــوط به بیمارى هــاى قلبى و عروقى 
است. از کل مرگ هاى ثبت شده در سال 97 بیمارى هاى 
قلبى و عروقى با 38/6 درصد، ســرطان ها و تومورها با 
11/3 درصد، بیمارى هاى دستگاه تنفسى با 9/8 درصد، 
حوادث غیرعمدى با 7/1 درصد و بیمارى هاى عفونى و 
انگلى با 4/7 درصد، پنج عامل اصلى مرگ هاى ثبت شده 
در کشور هســتند که 71/5 درصد از مرگ و میرها با این 

دالیل رخ داده است.
همچنین در میان استان هاى مختلف، در مرگ و میر ناشى 
از بیمارى هاى قلبى و عروقى، خوزستان با 47/1 درصد 

و سیستان و بلوچستان با 29/6 درصد به ترتیب بیشترین 
و کمترین سهم و در ســرطان ها و تومورها نیز مازندران 
با 15/3 درصد، سیستان و بلوچســتان با 4/5 درصد به 
ترتیب بیشترین و کمترین سهم را دارند. در بیمارى هاى 
دستگاه تنفسى، اســتان کرمان با 15/5 درصد و ایالم با 
4/4 درصد بیشترین و کمترین سهم را دارند. در حوادث 
غیرعمدى، سیستان و بلوچستان با 14 درصد و تهران با 
4/2 درصد بیشترین و کمترین سهم را دارند. همچنین 
در بیمارى هاى عفونى و انگلى استان قم با 10/6 درصد 
و کهگیلویه و بویر احمد با 0/6 درصد به ترتیب بیشینه و 

کمینه سهم را در بین سایر استان ها دارند./1150

مردم از پنهان کردن واقعیت 
عصبانى شدند

5 دلیل اصلى فوت ایرانیان
 به روایت آمار

لغو تورهاى مسافرتى 
   ایلنا | در پى وقوع حوادث اخیر در کشــور 
آمار گردشگران خارجى با کاهش چشمگیرى 
رو به رو شد و تقریبًا تمامى تورهاى بلوك غرب 
که قصد سفر به ایران را داشتند، سفر خود را لغو 

کردند یا به تعویق انداختند. 
پس از ســانحه ســقوط هواپیماى اوکراینى، 
تورهاى ورودى از آمریکا و کانادا 100 درصد، 
تورهاى اســترالیا و حوزه اقیانوسیه 80 درصد، 
تورهاى ورودى از اروپــا 60 درصد و تورهاى 
ورودى آسیا 60 درصد سفرهاى خود به ایران را 
لغو کرده اند. رئیس جامعه هتلداران استان فارس 
نیز گفت: همه گردشــگران خارجى که براى 
عید امسال (نوروز 99 ) در اســتان هتل رزرو 
کرده بودند با توجه به شرایط کنونى آن را لغو 

کردند.

از الك خود
 بیرون بیایید

   میزان | وزیر آموزش و پرورش در همایش 
شورا هاى آموزش و پرورش که با حضور معاون 
اول رئیس جمهور برگزار شــد گفت: ظرفیت 
نظام تعلیم و تربیت باید در خدمت فهم مشترك 
از مسائل جامعه شکل بگیرد. آموزش و پرورش 
باید از الك خود بیرون بیاید و با مسائل جامعه 

پیوند بخورد./1151

«ترامپ» را 
ریپورت کنید!

   خبر فورى | این روزها کلیپى دســت به 
دست مى شود که در آن یک کارشناس فضاى 
مجــازى در تلویزیون پیشــنهاد عجیبى ارائه 

داده است.
 او گفتــه: طبــق قوانین خــود اینســتاگرام

 مى توانیم صفحات «ترامــپ» و «پمپئو» و 
خود اینســتاگرام را به دلیل قلدرى و زورگویى

 ریپورت کنیم./1155

  قاتل 186 نفر
   فارس | سخنگوى سازمان اورژانس کشور 
گفت: طى 117 روز تا روز شنبه، 186 نفر بر اثر 
مســمومیت با گاز CO جان خود را از دست 
داده اند که بیشترین فوتى در استان هاى تهران، 
با 25 نفر، فارس با 23 نفــر، کرمان با 15 نفر و 

اصفهان با 14 نفر بوده است.
 مجتبــى خالــدى گفــت: 4249 نفــر در 
31 اســتان کشــور طى این بازه زمانى دچار 
مسمومیت با گاز CO شــده اند که بیشترین 
مسمومیت با CO در اســتان هاى تهران با 
910 نفر، فارس با 534 نفر، خراســان رضوى 
با 414 نفر و آذربایجان شــرقى بــا 251 نفر

 بوده است.

کاش ما هم جعبه سیاه 
داشتیم

   روزنامه ایــران | مراسم سومین سالگرد 
شهداى آتش نشــان حادثه ساختمان پالسکو 
روز جمعه برگزار شــد. مادر آتش نشــان رضا 
نظرى گفت: در روزهــاى اول به ما گفتند 14 
مقصر در این پرونده شناســایى شــده اند اما 
حاال به چهار ارگان رســیده که آن هم هنوز به 

اتهامشان رسیدگى نکرده اند.
 این مادر ادامه داد: «ما خانواده شهداى پالسکو 
مى گوییم اى کاش پالســکو هم جعبه سیاه 
داشت و از کشور دیگرى مى آمدند و به پرونده 
ما رســیدگى مى کردند. برایمان عجیب است 
که چرا تاکنون فرزندان ما شــهید محســوب 
نشده اند.» ساختمان پالسکو روز پنج شنبه 30 
دى 1395 دچار حریق و ریزش شد که در این 
حادثه 16 نفر از آتش نشانان جان خود را از دست 

دادند./1156

با شکم گرسنه هم رأى بدهید
   ایســنا | ســید راضى نورى، عضو فراکســیون 
نمایندگان والیى مجلس گفت: قهــر با صندوق رأى 
خواسته دشمنان ایران است. اگر پشتیبان والیت فقیه 

هستیم باید با شکم گرسنه هم رأى بدهیم./1153

پیشنهاد انتخاباتى هاشمى
   ایسنا | محسن هاشمى رفسنجانى، رئیس شوراى 
اسالمى شــهر تهران تصریح کرد:  برخى در برخورد با 
دولت کنونى به فکر سقوط آن یا استعفاى رئیس دولت 
هستند و برخى دیگر نیز با آن برخوردى انفعالى دارند. با 
این حال همین دو سال باقیمانده زمانى است که دولت 
مى تواند از پس برخى مشــکالت برآید و باید به سمت 
بعضى اهدافى که به آن نرســیدیم، حرکت کنیم. البته 
پیشنهاد من این بود که در برخى کشورها دوره ریاست 
جمهورى یک دوره اى اما با طول مدت بیشترى است و 
شــاید اگر ما هم به جاى دو دوره چهار ساله، یک دوره 
شش یا هفت ساله داشته باشیم، به نظر مى رسد دولت ها 

با عقالنیت بیشترى تصمیم خواهند گرفت. 

هندوراس هم ترامپى شد!
   خبر آنالین | رئیس جمهــور هندوراس از تصمیم 
دولت این کشور براى انتقال سفارتش از تل آویو به قدس 
اشغالى خبر داد. «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا 
در دسامبر سال 2017 قدس را به عنوان پایتخت رژیم 
صهیونیستى به رسمیت شناخت و دستور انتقال سفارت 

این کشور از تل آویو به قدس را صادر کرد. 

صفرها مى مانند
   اعتماد آنالین | الیاس حضرتى، رئیس کمیسیون 
اقتصادى مجلس با بیان اینکه احتمال رد الیحه حذف 
چهار صفر از پول ملى کشورمان در این کمیسیون وجود 
دارد گفت: فضاى کلى کمیسیون اقتصادى نسبت به 
حذف چهار صفر که یک موضوع صرفًا ظاهرى بوده و 
زیربناى اساسى ندارد زیاد موافق نیست، زیرا نمایندگان 
فکر مى کنند در این شــرایط حذف چهار صفر و بحث 
ریال و تومان شــدن، تنها موجب گیــج کردن مردم 

مى شود.

تمام روز هاى جنگ کنار ما بود
   انتخــاب | در دویست وبیستمین شماره هفته نامه 
«خط حــزب ا...»، روایت «سیدحســن نصــرا...» از

 آشنایى اش با سردار شهید حاج قاسم سلیمانى منتشر 
شده است. دبیرکل حزب ا... لبنان گفت: سال 2006 که 
اسرائیل به لبنان حمله کرد، حاج قاسم در ایران بود، به 
ما گفت: مى آیم بیروت، به او گفتیم چگونه مى خواهید 
به لبنان بیایید؟ لبنان زیر آتش و بمباران اســت! ولى او 
گفت: نمى توانم شما را تنها بگذارم، تمام روز هاى جنگ 
را حاج قاسم در کنار ما بود... او زیر بمباران و موشکباران 
در کنار ما بود، مى توانست جا هاى امن برود، مى توانست 
برود تهران و از آنجا با ما مرتبط مى بود ولى او در کنار ما 
و در اتاق عملیات ما بود. او به من مى گفت: سیدجان! یا 
با شما زنده مى مانم یا شهید مى شوم، تا پایان جنگ 33 

روزه با ما بود./1152

بنیه اندیشه اى ضعیف 
   ایلنا | فرشــاد مؤمنى، اســتاد اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطبایى گفته: آقاى رئیس جمهور در یک 
ســخنرانى فرمودند که اگر اقتصاددانان بلد هستند 
که ما در نبود روابط خارجــى، اقتصادمان مطلوب 
عمل کند به ما بگویید که بسیار متأسفم بگوییم بنیه 
اندیشه اى این عبارت بسیار ضعیف است. همین بنیه 
اندیشه اى ضعیف باعث شــد تا فرصت هاى برجام 
به ضد خود تبدیل شــود؛ یعنى هنگامى که توافق 
برجام صورت گرفت به جاى آنکه بنیه تولید کشور 
را ارتقا دهند به طرز لجام گسیخته به واردات مبتنى 
بر مصرف دامــن زدند و حاال کشــور را به این روز 

انداخته اند./1154

خبرخوان

حجت االسالم والمسلمین مسیح مهاجرى در سرمقاله 
روزنامه «جمهورى اسالمى» نوشت: این پنج مطلب را 
هفته گذشته پنج نفر از بلندگوداران گفتند که در سطح 

وسیعى منتشر شد.
1- اگر این وضعیت را نمى خواهیــد، جمع کنید از این 

کشور بروید...
2- سقوط هواپیماى مســافرى اوکراین، خواست خدا 

بود و...
3- جلوى داعشــى ها اگر گرفته نمى شــد، حاال بر سر 
این خانم و دخترش بال مى آوردند و شــاید بدشان هم 

نمى آمد!...
4- ســفیر انگلیس در تهران کــه در اجتماع ضدنظام 

شرکت کرده، باید تکه تکه شود...
5- رئیس جمهــور بخاطر ردصالحیت هاى گســترده، 

پیشگام پروژه ضدملى شده است...
تمام این پنج نفر، خود را از طرفداران سینه چاك انقالب و 
نظام جمهورى اسالمى معرفى مى کنند، به رسانه ملى هم 
دسترسى دارند و از حاشیه امن نیز برخوردارند. به همین 
دلیل وقتى چنین مطالب زشت و نادرست و دور از منطق 
را به زبان مى آورند، کسى به آنها کارى ندارد درحالى که 
حتى اگر شاکى هم نداشته باشــند، مدعى العموم باید با 
هدف حفاظت از منافع ملى و حقوق شــهروندى، آنها را 
تحت تعقیب قانونى قرار دهد. رسانه ملى هم باید آنها را 
از استفاده از این امکان متعلق به بیت المال محروم کند 
و مسئوالن باالترشان باید با آنها به تناسب خالفى که 

مرتکب شده اند برخورد کنند./1148

«خاویر هرناندز» در «نیویورك تایمز» نوشــت: ایران و 
آمریکا یکدیگر را به تحریک خشونت متهم کرده اند.

او ادامه مى دهد: از آنجا که تنش ها بین آمریکا و ایران پس 
از ترور یک ژنرال عالیرتبه ایرانى در ماه جارى همچنان 
ادامه دارد، دو کشــور در حال جنگى داغ در میدانى تازه 

هستند: فضاى اینترنت چینى!
ســفارتخانه هاى آمریکا و ایران در پکن طى روزهاى 
اخیر مجموعه اى از پست هاى علیه یکدیگر را در «ویبو» 
(Weibo) منتشــر کرده اند، گفتنى است «ویبو» یک 
شــبکه اجتماعى محبوب چینى است که صدها میلیون 

کاربر در این کشور دارد.
این نبرد دو کشور در فضاى مجازى مردم چین را مجذوب 

خود کرده چرا که در این کشور جنگ ها و اظهارنظرهاى 
دیپلماتیک به ندرت در معرض دید عموم قرار مى گیرد و 
دولت مسائل مربوط به سیاســت را سانسور مى کند. اما 
رســانه هاى خبرى چینى این درگیرى را پوشــش داده 
و «ویبو» را بــه عنوان میدان نبرد جدید بین دو کشــور 
توصیف مى کنند. هشتگ نبرد «ویبو» تا پنج شنبه بیش 

از 1/5 میلیون بار مشاهده شده بود.
مقامات چین یکى از سرسخت ترین سیستم هاى سانسور 
در جهان را دارند و به طور مرتــب گزارش ها، نظرات و 
پست هایى را که به نظر سیاسى حســاس یا خرابکارانه 
اســت، حذف مى کنند. با وجود این، دولت چین تاکنون 

اجازه داده که جنگ لفظى بین آمریکا و ایران ادامه یابد.

«فرگوس رایان»، تحلیلگر مؤسسه سیاست استراتژیک 
اســترالیا در این باره گفت: هر موضوعى که باعث پرت 
شــدن حواس افکار عمومى از مشکالت داخلى در چین 
شود، براى پکن مفید اســت. در ماجراى درگیرى ایران 
و آمریکا هم چین تا اندازه اى براى خودش نقشــى قائل 

است.
بســیارى از کاربران اینترنت چینى از این فرصت براى 
انتقاد از آمریکا به عنوان یک قدرت امپریالیستى استفاده 
کرده اند و خود این موضوع هم قطعًا مورد استقبال پکن 
قرار مى گیرد. برخى دیگر هم به این اشــاره کرده اند در 
شرایطى که فیسبوك سانسور مى کند «ویبو» چینى اجازه 

بحث آزادانه را به مقامات دو کشور داده است.

گزارش «نیویورك تایمز» نشان مى دهد

جنگ ایران و آمریکا 
در فضاى مجازى چین

با توجه به اینکه ریاســت مجدد على الریجانى 
در مجلس یازدهــم با توجه به عــدم حضور او 
در انتخابات به طور کلى منتفى شــده اســت، 
بســیارى دنبال جواب این سئوال هستند که چه 
کسى ریاست مجلس را پس از 12 سال ریاست 
الریجانى در این جایگاه، بر عهده خواهد گرفت؟ 
با حضور چهره هاى نام آشنا -ولى دور از انتظار- 
در انتخابات مجلس، گمانه زنى ها و سناریو هاى 
متعددى براى تعیین رئیس مجلس آتى توســط 

نخبگان سیاسى مورد بررسى قرار گرفته است.
در حال حاضر پنج کاندیداى بالقوه براى ریاست 
مجلس مطرح هستند که البته صالحیت همگى 
آنها هم تأیید شده و احتمال رأى آورى شان هم 
در حوزه هایى که کاندیدا شــده اند باالست. در 
بین این پنج نفر، هــم چهره هاى اصولگرا و هم 
چهره هاى اصالح طلب حضور دارند که همگى 
آنها براى تصدى کرسى ریاست قوه مقننه شانس 
دارند؛ اگرچه این شانس بسته به میزان رأى آورى 
کاندیدا هاى این دو جناح یعنــى اصولگرایان و 
اصالح طلبان متغیر خواهد بــود. آنها عبارتند از 
محمدباقر قالیباف، ســید مصطفى میر ســلیم، 
حجت االســالم مجید انصارى، حجت االسالم 

مرتضى آقا تهرانى و مسعود پزشکیان.
شــاید خارج از افرادى که نامشــان مطرح شد، 
کسانى باشند که ســوداى ریاست مجلس را در 
سر داشته باشــند، اما افرادى که از آنها نام برده 
شد یا شرایط الزم را براى تصدى این مسئولیت 
دارند و یا اینکه ممکن اســت به پشتوانه جریان 
سیاسى شــان و بنا بر تحوالتى که ممکن است 
در انتخابات اسفند ماه رخ بدهد و شرایط را براى 
آنها مهیا کند، بتوانند بر کرسى ریاست قوه مقننه 

تکیه بزنند./1149

چه کسى جانشین 
الریجانى مى شود؟

این 5 نفر
از ابتــداى دى ماه تــا کنون ســه حادثــه واژگونى 
اتوبوس هاى مسافربرى بین شــهرى رخ داده که طى 
این حوادث 36 نفر جان خود را از دست داده و 64 نفر نیز 

مصدوم شده اند.
25 دى ماه سخنگوى اورژانس کشــور از جان باختن 
هفت تن و مصدومیت 29 نفر به دلیل واژگونى اتوبوس 
مشــهد- بندرعباس در محور بردسیر-باغین خبر داد. 
درست یک هفته پیش از این حادثه نیز در تاریخ پنج شنبه 
19 دى ماه یک روز بعد از سقوط هواپیماى اوکراینى، 
اورژانس کشور از جان باختن 19 تن و مصدومیت 24 نفر 
از مسافران در مسیر تهران-گنبد و در محور مازندران 
فیروزکوه خبر داد. دو نفر از مصدومان کودك بودند که 

حالشان وخیم اعالم شــد. واژگونى اتوبوس در اتوبان 
زنجان - تبریز هم در همین مــاه اتفاق افتاد؛ حادثه اى 
که ده کشته و 11 مصدوم برجاى گذاشت علت واژگونى 

اتوبوس، اما مشخص نشد.
این سه حادثه تنها مربوط به دى ماه است، اما با جستجو در 
اخبار حوادث به موارد بیشترى از سوانح مرتبط با واژگونى 
اتوبوس برخورد مى کنیــم. 18 آذر واژگونى اتوبوس در 
محور دامغان- سمنان 24 مصدوم برجاى گذاشت. 30 
مهر در حادثه واژگونى اتوبوس حامل زوار اربعین 23 تن 
مصدوم شــدند. 15 مهر نیز واژگونى اتوبوس در محور 
ارتباطى آبادان- بندر امام خمینى (ره) یک کشــته و 21 
زخمى داشت. 23 شهریور انحراف اتوبوس مسافربرى 

و واژگونى آن در شــهریار نیز باعث مصدومیت هر 13 
سرنشین آن شد. در تاریخ 8 شهریور ماه نیز اتوبوسى که 
از مشهد به سمت ســراوان در حال حرکت بود در محور 
زاهدان-خاش واژگون مى شود. علت این حادثه سرعت 
زیاد راننده اعالم شد. در این حادثه دو نفر از 15 سرنشین 

این اتوبوس کشته و سه تن دیگر نیز مصدوم شدند.
اگر به حوادثى که اشاره شد تعداد اتوبوس هاى واژگون 
شده حامل زوار کربال و مراســم اربعین نیز اضافه شود 
تعداد این نوع حادثه به نحو چشمگیرى افزایش خواهد 
داشت. اما همچنان چرایى واژگون شدن اتوبوس هاى 
مسافرى بین شهرى بر کسى مشخص نیست و شاید 

کسى هم به دنبال یافتن پاسخ این چرایى نیست. 

چرا تعداد تصادفات اتوبوس ها در ایران باالست؟

به نوشــته «CNN»، رئیس جمهور آمریکا در جریان 
یک نشست با حضور حامیان مالى حزب جمهوریخواه در 
تفرجگاه شخصى خود در ایالت فلوریدا، جزئیات مفصلى از 
عملیات تروریستى بامداد 13 دى ماه این کشور در حومه 
فرودگاه بین المللى بغداد ارائه کرد. بنا بر گزارش این رسانه 
آمریکایى، فایل صوتى سخنان «دونالد ترامپ» در این 

نشست به دست شبکه «CNN» رسیده است.
به نوشته «فارس» و به گزارش «CNN»، رئیس جمهور 

آمریکا ادعا کرد که قبل از صدور مجوز دستور براى ترور 
سردار سپهبد قاسم سلیمانى، او «حرف هاى بدى درباره 
کشور ما (آمریکا) مى زد». ترامپ در این نشست انتخاباتى 
خطاب به حامیان مالى حــزب جمهوریخواه گفت: «ما 

چقدر باید به این حرف ها گوش مى دادیم؟»
طبق گــزارش «CNN»، رئیس جمهــور آمریکا در 
این ســخنان خود گاف تازه اى هــم داده و «ابومهدى 
المهندس» را «رئیس حزب ا...» توصیف کرده اســت 
در حالى که او فرمانده و معاون سازمان «حشد الشعبى» 

بوده است.
ترامپ در بخشى از سخنانش گفت: «(مقام هاى نظامى 
آمریکا به من گفتند) قربان! آنها (ســردار ســلیمانى و 
ابومهدى المهندس) با هم هستند. قربان! آنها (فقط) دو 
دقیقه و 11 ثانیه وقت دارنــد. قربان! آنها دو دقیقه و 11 
ثانیه براى زنده بودن، زمان دارند. آنها در خودرو هستند، 
آنها در یک خودروى زرهى هستند اما یکهو بوم (صداى 
انفجار ناشى از حمله موشکى آمریکا به خودروى حامل 

سردار سلیمانى و المهندس) شنیده شد.»

اظهارات تازه «ترامپ» درباره ترور سردار سلیمانى
حسن عباسى که از او به عنوان یکى از تئوریسین هاى 
جناح اصولگرا نام برده مى شود در یک فایل صوتى، به 
شدت به مسعود کیمیایى تاخت و علیه این فیلمساز 

قدیمى و سرشناس سخن گفت.
عباسى که معموًال ســخنان تند و تیزش طرفدارانى 
در میان جریان اصولگرا دارد ضمن انتقاد به کیمیایى 
براى بیرون کشیدن فیلمش از جشنواره فیلم فجر و 
انصرافش از حضور در فستیوال سى و هشتم، گفته این 
فیلمساز براى حمایت شدن توسط او در زمان ریاست 
شمقدرى بر سازمان سینمایى که او عضو هیئت داوران 
جشنواره بوده به دفتر عباســى مراجعه کرده و ضمن 
تقاضاى حمایت از عباسى از او پرسیده که آیا مى شود 

مقدمات بازگشت بهروز وثوقى را فراهم کرد؟
اطالعاتى از زمان یا مکان این ســخنرانى در دست 
نیست اما آنچه مشخص اســت مربوط به روزهاى 
اخیر است که در واکنش به انصراف مسعود کیمیایى از 

حضور در جشنواره فیلم فجر ایراد شده...

مسعود کیمیایى از حسن 
عباسى چه درخواستى داشت
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کسب رتبه سوم توسط 
شرکت شهرك هاى صنعتى 

شرکت شهرك هاى صنعتى اسـتان اصفهان موفق به 
کسب رتبه سوم و بیشترین ارتقاى امتیاز بهره ورى سال 
97 در سطح استان شد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزى اسـتان اصفهان با اهـداى تقدیرنامه اى موفقیت 
شرکت شهرك هاى صنعتى استان درکسب رتبه سوم و 
بیشترین ارتقاى امتیاز بهره ورى سال 97 نسبت به سال 

96 را به مدیریت وکارکنان این شرکت تبریک گفت.

ثبت رکورد جدید
 تولید چدن مذاب 

بنابراعـالم مدیریـت امـور فنـى و برنامه ریـزى تولید، 
همزمان با سـالروز انعقاد قرارداد تأسیس این شرکت در 
23 دى ماه، آتشـکاران این صنعت موفق شدند با تولید 
روزانه 9657 تن چدن مذاب در کوره هاى شماره  هاى 
2 و 3 رکورد جدیدى را به ثبت رسانند. این رکورد جدید 
بهترین رکورد روزانه تولید چدن مـذاب در بخش کوره 

بلند محسوب مى شود.

روایتى تازه  درباره زندگى 
«هیتلر»

عضو هیئت مدیره انجمـن هنرمندان نقـاش اصفهان 
گفت: نمایشـگاه «آدولف هیتلر، رهبر آلمـان در جنگ 
جهانى دوم» با 20 اثر، گویاى تولد تا مرگ این شخصیت 
اسـت. میالد فیروزفر گفت: اکثر افراد آدولف هیتلر را با 
اندیشه ها و عملکرد سیاسى اش مى شناسند و کمتر به 
بخش هنرمندانه و عاطفى این فرد مى پردازند من سعى 
کردم روایت تازه اى نسبت به این شخصیت داشته باشم. 
وى بیان کرد: این نمایشگاه تا هفتم بهمن ماه از ساعت 
16 و 30 دقیقه تـا 20 و 30 دقیقه در گالرى متن میزبان 

عالقه مندان خواهد بود.

نقد یک کتاب 
مدیر مرکز آفرینش هاى ادبى قلمسـتان گفت: دومین 
برنامه «این مـاه ُرمان» بـه نقد کتاب راهنمـاى ُمردن 
با گیاهـان دارویى نوشـته عطیـه عطـارزاده اختصاص 
دارد که ایـن برنامه روز یک شـنبه 29 دى ماه(امروز) از 
ساعت 16 تا 18 در حوضخانه قلمستان با حضور سمیه 
سمسـار برگزار مى شـود. الهه رضایى اظهار کـرد: این 
کتاب روایت دخترى است نابینا که سال ها با مادرش به 
ساختن گیاهان دارویى مشغول است، او جهان خودش 
را تصویر مى کند و مخاطب را وادار مى کند با چشم هاى 

بسته بخواند. 

انجام 100 متر اصالح
 شبکه آب 

در آذر ماه سـال جارى به علت قدمت زیاد و فرسـودگى 
شبکه توزیع آب خیابان شهید تکاملى دهاقان، عملیات 
اصالح شـبکه و استانداردسـازى انشـعابات انجام شد. 
اصالح شبکه آب با لوله پلى اتیلن قطر 110 میلیمتر به 
طول 100 متر انجام شد، با انجام 100 متر اصالح شبکه 
تعداد سه انشعاب نیز درکمتر از دو روز اصالح و بازسازى 
شـد. رئیس اداره فنى و مهندسـى منطقه از پایین آمدن 
چشـمگیر حوادث و هدر رفت آب با انجـام این عملیات 
خبر داد. توکلـى گفت: این عملیـات با اعتبـارى بالغ بر 
یک میلیارد ریال از اعتبارات جارى منطقه تأمین اعتبار 

شده است.

دانشگاه میمه، محل ارتقاى 
دانش اتباع خارجى

جلسـه مشـاوره و هدایـت تحصیلـى اتبـاع خارجـى 
به خصوص اتباع افغانسـتان سـاکن در بخـش میمه با 
هدف آشنایى آنان با شرایط ادامه تحصیل و تسهیالت 
اعطایى در دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد میمـه برگزار 
شد. سـید ناصر حجازى، رئیس دانشـگاه آزاد اسالمى 
واحد میمه در این نشسـت گفت: دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد میمـه مى تواند یکـى از مراکز علمـى مؤثر براى 
ارتقاى دانـش اتباع خارجـى به خصوص اتباع کشـور 

افغانستان باشد.

خبر

استاندار اصفهان از تشــکیل کمیته اى براى رسیدگى به 
مســائل امور مالیاتى فعاالن اقتصادى بــا حضور معاون 

هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان خبرداد.
به گزارش اداره کل روابط عمومى و امور بین الملل استاندارى 
اصفهان، دکتر عباس رضایى در جلســه فعاالن اقتصادى 
با محوریت مســائل مالیاتى که در محل اتــاق بازرگانى 
برگزار شــد، اظهار کرد: مدیریت و مســئوالن اداره امور 
مالیاتى با مدیریت استان همدل و همزبان هستند و فعاالن 
اقتصادى نیز در جهت رونق تولیــد، فعالیت دارند بنابراین 
براى هماهنگى بیشتر، نیاز به برگزارى جلسه اى احساس 
مى شود. وى ادامه داد: برخى ابهامات موجود در خصوص 

مســائل مالیاتى و پیگیرى پرونده هایى که نیاز به بررسى 
داشت در این جلسه مورد بررسى قرار گرفت. 

استاندار اصفهان عنوان کرد: قوانین و چارچوب هاى امور 
مالیاتى نیز با حضور فعاالن اقتصادى مطرح شد تا مسیر براى 
رشد و توسعه شاخص هاى اقتصادى بیشتر فراهم شود. وى 
خاطرنشان کرد: کمیته اى نیز با حضور معاون امور اقتصادى 
استاندارى و مسئوالن امور مالیاتى برگزار شد تا به مسائلى 
که در این خصوص در آینده ایجاد شود، پاسخگویى الزم را 
داشته باشند. گفتنى است در این جلسه سه ساعته برخى از 
فعاالن اقتصادى، مسائل و مشکالت خود را مطرح کردند و 

مدیران ذیربط نیز مواردى را بیان کردند.

همزمان با 23 دى ماه، ســالروز افتتاح شرکت فوالد 
مبارکــه، معاونان، مدیران و کارکنان شــرکت فوالد 
مبارکه و مجتمــع فوالد ســبا با حضور پرشــور در 
همایش هاى جداگانه دوچرخه ســوارى و پیاده روى، 
ضمن گرامیداشت این روز، جلوه هاى زیبایى از همدلى 

و نشاط سازمانى را خلق کردند.
در جریان برگــزارى این همایش هــا، معاون نیروى 
انسانى و سازماندهى این شرکت گفت: 23 دى ماه در 
واقع یادآور به ثمر نشستن تالش و همت واالى تمامى 
همکارانى است که از ابتداى دوران ساخت و آغاز بهره 
بردارى فوالد مبارکه تاکنون جانانه تالش کرده اند تا 

صنعت فوالد کشور شکوفا شود و کشور در زمینه تولید 
بسیارى از انواع محصوالت فوالدى تخت بى نیاز شود.
عباس اکبرى محمدى تصریح کــرد: عالوه بر این، 
فوالد مبارکه در کشــور به عنوان دانشگاهى بزرگ، 
زمینه هاى رشد فنى و تکنولوژیکى صنعت فوالد کشور 
را نیز فراهم کرده اســت. وى در ادامه به نقش صنعت 
فوالد در فراهم کردن زمینه هاى رشد اقتصادى جامعه 
اشاره کرد و گفت: با شکل گیرى این صنعت در اقصى 
نقاط کشور فرصت هاى شغلى زیادى به وجود آمده و 
معیشت جامعه به شــکل قابل توجهى بهبودى یافته 

است. 

برگزارى همایش 
دوچرخه سوارى و پیاده روى 

پاسخگویى به مسائل امور 
مالیاتى فعاالن اقتصادى استان 

آیت ا... مظاهرى از مراجع تقلید و رئیس حوزه علمیه 
اصفهــان در پیامى براى آیت ا... سیســتانى از درگاه 
خداوند آرزوى سالمت، شــفاى کامل و عاجل کرد. 

در این پیام آمده است: خبر عارضه جسمانى آن وجود 
مبارك مایه نگرانى شد. خداوند سبحان را سپاسگزاریم 
که اقدامات درمانى با موفقیت انجام پذیرفته و به نجف 
اشــرف مراجعت کرده اید. از خداوند تعالى سالمت و 
عافیت و شفاى کامل و عاجل و شــامل جنابعالى را 
مسئلت کرده و امید است همواره تحت عنایات خاصه 
امام امیرالمؤمنین «سالم ا... علیه» و حضرت بقیه ا... 
االعظم «ارواحنا فداه» باشید و برکات وجود شریف آن 

جناب مستدام و پایدار باشد.
چند روزى است آیت ا... سیســتانى از ناحیه قسمت 
فوقانى استخوان ران در اثر پوکى استخوان و کهولت 

سن هنگام وضو دچار شکستگى شده است.

پیام آیت ا... مظاهرى به آیت ا... سیستانى

معاون خدمات شهرى شــهردار اصفهان از اعزام تیم دوم 
شهردارى به سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: تیم اول 
اعزامى از اصفهان تاکنون تخلیه آب از 30 منزل در کنارك 

را انجام داده اند.
حسین امیرى اظهارکرد: در راستاى کمک رسانى به مردم 
سیل زده استان سیستان و بلوچســتان، دو گروه از نیروها و 
امکانات و تجهیزات شهردارى اصفهان به این استان اعزام 
شدند. گروه اول اعزام شده شــهردارى اصفهان نسبت به 
کمک رســانى و تخلیه آب از منازل مردم اقدامات الزم را 

انجام دادند.
معاون خدمات شهرى شهردار اصفهان تصریح کرد: تاکنون 
تخلیه آب از 30 باب از منازل و سه معبر اصلى شهر کنارك 
انجام شده و پاکسازى الزم صورت گرفته است. وى گفت: 
نیروهاى اعزامى شــهردارى اصفهان در تالش هســتند 
آب هاى جمع شده اطراف محله هاى کنارك را با توجه به 
امکانات و پمپ هاى ویژه اى که به همراه دارند، جمع آورى 
کنند. امیرى ادامه داد: تیم دوم اعزامى شهردارى اصفهان 
نیز همراه با شش دستگاه ماشین آالت سنگین شامل تانکر 

آب راهى استان سیستان و بلوچســتان شدند به تیم اول در 
شهر کنارك ملحق مى شوند. وى گفت: در مجموع تاکنون 
حدود 26 نفر از نیروهاى انسانى شهردارى اصفهان همراه 
با امکانات و تجهیزات مناسب و پمپ هاى آب و بیش از 12 
دستگاه خودرو به محل شهر سیل زده کنارك اعزم شده اند. 

معاون خدمات شهرى شهردار اصفهان اظهارکرد: در حال 
حاضر برنامه اى براى بازگشت نیروها و امکانات شهردارى 
اصفهان از استان سیل زده سیستان و بلوچستان نداریم و تا 
زمانى که نیاز به امدادرسانى وجود داشته باشد، نیروها در این 

استان حضور خواهند داشت.

اعزام تیم دوم شهردارى اصفهان به سیستان و بلوچستان

به دنبال افزایش خروجى سد زاینده رود در بامداد 25 دى ماه 
به منظور تأمین حقابه زیست محیطى رودخانه، زاینده رود 
با سرعتى بســیار کم و بعد از چهار روز، ظهر روز گذشته به 

پایه هاى سى وسه پل در اصفهان رسید.
معاون شرکت آب منطقه اى اصفهان در گفتگو با «ایسنا»، 
در خصوص آخرین وضعیت ســد زاینده رود بعد از افزایش 
خروجى آن جهت تحویل حقابه زیســت محیطى، اظهار 
کرد: در حال حاضر ورودى سد زاینده رود 12 و خروجى آن 
25 مترمکعب بر ثانیه است و اکنون آب به پایه هاى سى و 

سه پل رسیده است.
حسن ساسانى در خصوص طوالنى شدن زمان رسیدن آب 
زاینده رود به اصفهان، گفت: با توجه به ذخیره سد زاینده رود 
نمى توان با دبى باال آب را رها کرد، این دوره نسبت به سنوات 
گذشته آب با دبى کمتر رها شد، به همین دلیل زاینده رود با 
تأخیر به اصفهان رسیده است. وى افزود: روز شنبه 28 دى 

ماه ذخیره مخزن سد زاینده رود 312 میلیون مترمکعب بود.

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اصفهان 
درباره میزان حجم در نظر گرفته شــده براى حقابه زیست 
محیطى زاینده رود براى بهمن و اسفند ماه گفت: هنوز این 

میزان حجم مشخص نیست.
وى تأکید کرد: هنوز وزارتخانه تصمیم مشــخص و دقیقى 
براى تحویل نوبت دوم حقابه کشــاورزان شــرق اصفهان 
نگرفته است. ساسانى توضیح داد: زمان دقیق تحویل حقابه 
کشاورزان بستگى به دماى هوا در اسفند ماه دارد و اگر هوا 
گرم باشد آب زودتر تحویل کشــاورزان مى شود، اما با سرد 
بودن هوا و بارندگى در ماه هاى پایانى سال آب در اواخر اسفند 

و اوایل فروردین 1399 تحویل کشاورزان داده خواهد شد.
وى تأکید کرد: در حال حاضر آب رهاسازى شده جهت تأمین 

حقابه زیست محیطى زاینده رود است.
به گزارش «ایسنا»، 17 دى ماه امسال استاندار اصفهان در 
نامه اى خطاب به اردکانیان، وزیر نیرو نوشت که «با توجه 
به پیگیرى مستمر دوســتداران محیط زیست و همچنین 

مهاجرت تعداد کثیرى از پرندگان مهاجر در انواع مختلف به 
دلیل جارى بودن آب زاینده رود پس از سال ها در این حوضه 
و بسته شدن خروجى سد در این فصل و اتالف بیش از حد 
پرندگان در انظار عمومى و نارضایتى شدید مردم و تأثیرات 
منفى روحى و روانى آن، خواهشــمند است دستور فرمایید 
طبق برنامه منابع و مصارف معــادل 20 میلیون مترمکعب 
سهم زیست محیطى رودخانه در فصل زمستان در رودخانه 

جارى شود.»
به دنبال این نامه و تأیید وزارت نیرو، در نخســتین ساعت 
بامداد 25 دى ماه خروجى سد زاینده رود براى تأمین حقابه 
زیست محیطى افزایش یافت و به گفته معاون حفاظت و بهره 
بردارى شرکت آب منطقه اى اصفهان، مطابق این تصمیم 
براى بهمن و اسفند امسال 20 میلیون مترمکعب آب براى 
جریان زاینده رود جهت تأمین حقابه زیست محیطى پیش 
بینى شده و بعد از این زمان جریان آب مصادف با توزیع آب 

کشاورزى خواهد شد.

4 روز بعد از بازگشایى؛

زاینده رود باالخره به مرکز شهر 
اصفهان رسید

معاون خدمات شهرى شهردار نجف آباد گفت: در دو 
ماه اخیر بیش از 8000 گلدان انواع گل و 2700 اصله 
درخت توت، زیتون تلخ و چنار در فضاهاى سبز مناطق 

پنج گانه شهر نجف آباد کاشته شده  است.
ســهراب بیگدلى از عملیات گســترده باغچه کنى، 
علف زنى، مورد زنى، تســطیح خاك و سمپاشــى در 
نجف آباد خبر داد و اظهار کــرد: 1500 صندوق گل 
بنفشه، 3500 عدد ُرز نسترن، 2000 قلمه شمعدانى 
و 1000 قلمه شاه پسند در این مدت کاشته شده است.

وى با اشــاره به نظافت منظم معابــر اصلى و فرعى 
و پارك هاى ســطح شهر، خاطرنشــان کرد: هرس 

درختان، جمع آورى علف هاى خشک و هرز، الیروبى 
جوى ها، نظافت تشتک درختان، شستشو و رنگ آمیزى 
جداول، تعمیر و تعویــض نیمکت  پارك ها، تعویض و 
تکمیل روشنایى ها به همراه تعمیر یا تعویض شیرآالت 
واصالح شبکه آبرسانى فضاهاى سبز از اقدامات انجام 

شده در این زمینه است.
معاون خدمات شهرى شهردار نجف آباد اضافه کرد: در 
یک دوره سه روزه با همکارى شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان، کالس هاى آموزشى بیمارى هاى سل و 
ایدز برگزار و غربالگرى و نمونه گیرى بیمارى سل ویژه 

کارکنان خدمات شهرى مناطق پنج گانه انجام شد.

کاشت بیش از 10 هزار گل و درخت در نجف آباد

رئیس پلیس امنیت اصفهان با اشاره به برخورد قاطع 
و قانونى با واحدهایى کــه اقدام به فروش لباس هاى 
نامتعارف مى کننــد، از پلمب 51 واحد صنفى متخلف 
در پى اجراى طرح بازدیــد و کنترل واحدهاى صنفى 
فروش پوشاك مردانه و زنانه در شهر اصفهان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبرى پلیس، سرهنگ محمدحسن 
اسماعیلى در تشــریح این خبر اظهار کرد: در راستاى 
ارتقاى امنیت اجتماعى و برخورد با واحدهایى که اقدام 
به فروش لباس هاى نامتعــارف مى کنند، طرح ویژه 
بازدید و کنترل واحدهاى صنفى فروش پوشاك مردانه 
و زنانه توسط مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومى 
پلیس امنیت عمومــى فرماندهى انتظامى اســتان 

اصفهان در شهر اصفهان به اجرا گذاشته شد.
وى افزود: در این طرح مأمــوران از 694 واحد صنفى 
بازدید کردند که در پایان تعداد 51 واحد صنفى متخلف 
شناسایى و با دســتور مقام قضایى نسبت به پلمب و 

جلوگیرى از ادامه فعالیت آنان اقدام شد.
رئیس پلیس امنیت عمومى استان اصفهان از صدور 
اخطاریه پلمب بــراى 77 واحد صنفى دیگر خبر داد و 
اظهار کرد: از متصدیان 110 واحــد صنفى دیگر نیز 
تعهد کتبى اخذ شــد که در صورت عدم رعایت موارد 
مربوطه در موعد تعیین شــده با آنان نیز برابر قانون 

برخورد خواهد شد.
وى نداشتن پروانه کسب، عدم رعایت موازین اخالقى، 
بدپوششــى متصدیان فروش، فــروش لباس هاى 
نامتعارف و وضع نامناسب مانکن ها و نامناسب بودن 
اتاق پرو را برخى از تخلفات در حوزه واحدهاى صنفى 
پوشاك عنوان کرد و گفت: این گونه برنامه ها و اقدامات 
کنترلى و نظارتى پلیس به طور مداوم و مســتمر در 
دستور کار مأموران اســت و از عموم شهروندان نیز 
مى خواهیم، در صــورت مشــاهده هرگونه تخلف، 
موضوع را به مرکز فوریت هاى پلیســى 110 اطالع 

دهند.

51 فروشگاه پوشاك پلمب شد

مشــترکین اینترنت مخابرات منطقه اصفهان الزم 
است قبل از تماس با سامانه 2020 در خصوص مشکل 
پایین بودن ســرعت اینترنت به نکات اساسى و مهم 
فیزیکى فضاى موجود خود توجه کنند و از لحاظ کم 
کردن خطاى احتمالى در ارتباطات  اطمینان الزم را 

داشته باشند.
احمد تمیزى، کارشناس مســئول بازاریابى و فروش 
در برنامه رادیویى «چترارتباط» در پاســخگویى به 
سئواالت مطرح شده در ســامانه 3636 در خصوص 
آیتم ســرعت اینترنت اظهار کرد: سرعت اینترنت به 
پارامترهاى مختلف بستگى دارد و مشترك در بیشتر 
موارد با در نظر گرفتن پارامترهــاى مؤثر مى توانند 
مشکالت ناشى از کم  شدن سرعت را بررسى و نسبت 

به رفع آن اقدام کند.
تمیزى در خصوص عوامل مهم کلیدى در سرعت بیان 
کرد: زمانى که مشترکین پهناى باند و سرعت خود را 
افزایش مى دهند لزومًا دلیل بر دریافت سرعت باال در 
مقصد نیست. مشترك باید به این نکته توجه کند که 
سرعت و پهناى باند باال، موجب ایجاد حساسیت بیشتر 

به نویز مى شود.
تمیزى نکات مهم در به حداقل رساندن نویز را به شرح 
زیر اعالم کرد و از مشترکین در سطح استان خواست 
که موارد زیر را در زمان کاهش ســرعت اینترنت به 

دقت بررسى کنند.
 ADSL نکته اول: شماره تلفن مشترکى که سرویس
برروى آن فعال است باید در کلیه کلیدهاى متصل به 
دو شاخه، با اســپیلیتر (Splitter) از کابل مربوط به 
مودم جدا شود و یا Device هاى مثل دستگاه پوز 
و... متصل به خط تلفن نیز براى کاهش نویز از دستگاه 

اسپیلیتر استفاده شود.
نکته دوم: مشترکین در هنگام کاهش سرعت اینترنت 
ابتــدا از طریق پریز متصــل در ورودى منزل، میزان 
ســرعت اینترنت خود را بررسى کنند چنانچه سرعت 
مورد قبول بود نتیجه مى گیریم که اتصاالت داخلى 
داراى مشــکل اســت و در غیر اینصورت مشترك

مى تواند از طریق تماس با سامانه 2020 مشکل خود 
را با کارشناسان در میان بگذارد.

نکته سوم: مشــترکین اســتفاده کننده از سرویس 
سانترال باید الزاماً خط تلفن و خط اینترنت را از یکدیگر 

جدا کند تا مشکل نویز و سرعت برطرف شود.
کارشناس مسئول بازاریابى و فروش در پایان یادآور 
شد: مشــترکین ADSL مخابرات منطقه اصفهان 
مى توانند با مراجعــه به ســایت Adsl.tci.ir از 
سرویس ها و خدمات جدید شرکت آگاهى یافته و بنا به 
حجم و سرعت مورد نظر خود، سرویس مد نظر خود را 

انتخاب و یا تغییر دهند.

نکات مؤثر در سرعت اینترنت مخابرات منطقه اصفهان

رییس هیات مدیره انجمن کارفرمایان صنایع نســاجى 
استان اصفهان گفت: تاسیس شهرك نساجى، عالوه بر 
کاهش نرخ بیکارى در ایجاد اشتغال زایى 120 هزار نفرى 
همچنین صادرات بیش از پنج میلیارد دالرى تاثیرگذار 

خواهد بود.
حبیب ا... شاه کرمى رییس هیات مدیره انجمن کارفرمایان 
صنایع نساجى استان اصفهان گفت: مقدمات راه اندازى 

شهرك نساجى شــامل جانمایى زمین در محدوده بین 
شاهین شهر و اصفهان فراهم شده و زیرساخت هاى این 

طرح اقتصادى در دست اقدام است.
وى هدف از راه اندازى این شهرك را ساماندهى چرخه 
تولید تا توزیع، بهره گیــرى از ظرفیت هاى این صنعت و 
اشتغال زایى، برندسازى محصوالت و پرداختن به صنعت 
مد اعالم کرد و گفت: تاســیس این شــهرك، عالوه بر 

کاهش نرخ بیکارى در ایجاد اشتغال زایى 120 هزار نفرى 
همچنین صادرات بیش از پنج میلیارد دالرى تاثیرگذار 

خواهد بود.
او ســهم کنونى اشــتغال بانوان را در صنعت نساجى و 
پوشاك این اســتان بیش از 17 درصد دانست و گفت: با 
شروع به کار این شهرك سهم بانوان به 50 درصد افزایش 

خواهد یافت.

راه اندازى شهرك نساجى در محدوده شاهین شهر و اصفهان
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به نظر مى رسد دعواى مهراب قاســمخانى و سیروان 
خسروى در فضاى مجازى با پست جدید قاسمخانى به 
پایان خواهد رسید،  او نوشــته تصمیم ندارد دیگر به این 
بحث ادامه دهد. ماجرا از آنجا شروع شد که چند روز پیش 
سیروان خسروى، با انتشــار متنى، انتقادهایى نسبت به 
موضوع گیرى برخى سلبریتى ها در خصوص اتفاقات 

اخیر مطرح کرد.
در ادامه، مهراب قاســمخانى این سخنان خسروى 
در مذمت رفتار غیــر حرفه اى ســلبریتى ها را تاب 
نیاورد و با نوشــتن یادداشــتى و انتشار در صفحه 
شــخصى اش به طور ضمنى پاســخ داد و این 
یادداشت مهراب قاســمخانى به پاسخ متقابل 
سیروان خسروى و افشــاگرى او انجامید. این 
خواننده چنین نوشــت: «مهراب جــان! قطعًا 
به یاد دارى که در ایام انتخابات پیشــین با من 
تماس گرفتى و گفتى از طرف تیم آقاى روحانى 
پیشنهاد شده که من (ســیروان خسروى) در 
ازاى دریافت دستمزد ســه سانس کنسرت 
تهران، سه چهار آهنگ در تجمع هوادارهاى 
ایشــون در اســتادیوم 12 هزار نفرى آزادى 

اجرا کنم و قطعًا یادت هست که ضمن رد این پیشنهاد، 
به دلیل صمیمى بودنمون، جواب بــى ادبانه اى هم در 
رابطه با این حرفت دادم. اگه از نظر تو این موضوع نشون 
میده که شما و هم تیمی هاتون اومدین وسط و ریسک 
کردین و لباستون خاکى شــده و من هیچ عملى انجام 
نمی دم و سر از اینجور مســائل در نمیارم و فقط زندگى

خودم برام مهمه، مــن دیگه نیازى به توضیح بیشــتر 
نمی بینم.»

مهراب قاسمخانى هم در پاسخ به این حرف هاى سیروان، 
ادعا کرد که او هم فعالیت در ستاد روحانى را قبول نکرده 
بوده است. قاســمخانى در یادداشت پرطعنه و کنایه  اش 

خطاب به سیروان خسروى نوشت:
«اینکه تا دیروز حضــورت در فضاى مجازى محدود به 
اعالم سانس هاى کنسرت و تصاویر بدنسازى و سفر و 
آبمیوه بود، نه به من و نه هیچکس دیگه ارتباطى نداره، 
ولى وقتى یهو تصمیم مى گیرى که یه مطلب پر از توهین 
و بى ادبى بنویسى که کامًال اعمال و رفتار و عقاید من و 
خیلى از دوستانم رو نشونه گرفته، چرا از شنیدن یه پاسخ 
غیرمستقیم اینقدر عصبانى مى شى؟ بله. راست گفتى. 
دوستى از ستاد آقاى روحانى با من تماس گرفت و از من 

خواهش کرد که بخاطر روابط دوستانه ام با تو، ازت بپرسم 
که چنین کنسرتى رو با دستمزد خوب انجام میدى یا نه، 
که تو هم قهرمانانه نپذیرفتى... فقط تو که همه مکالمه رو 
با این جزئیات یادته، چطور یادت رفت به هوادارات بگى 
که اتفاقًا من هم فعالیت در ستاد جناب روحانى رو قبول 
نکردم؟ واقعًا یادت رفت یا ترجیح دادى این بخشــش 
رو حذف کنى؟ تا جایى کــه یادمه توى مکالماتمون من 
همیشــه از مشــارکت و وظیفه اجتماعى مى گفتم و تو 
همیشــه فکر مى کردى این کارا بى فایده و بى نتیجه 
هستن، ولى هر دومون مى دونستیم که هیچ کدوم نه به 
جایى وصلیم، نه از جایى رانتى مى گریم. االن چرا یهو 

بازى رو چرك مى کنى؟
و در نهایت اینکه اتفاقًا خوشــحال شدم بحث انتفاع و 
استفاده مالى رو کشیدى وسط. ممنون مى شم اگه به 
هوادارانت یه آمارى از تعداد کنســرت هاى عمومى و 

ارگانى خودت و میزان درآمدت در دولت فعلى رو ارائه کنى 
و حتى اون چند سانسى رو هم که بخاطر مردمى بودنت 
لغو کردى ازش کم کنى. من هم قول مى دم تمام فعالیت 
رسمى خودم و در آمدم در این دولت و حتى فهرست کامل 

اموالم رو منتشر کنم...»

«آل پاچینو» با کسب نهمین نامزدى جایزه اسکار توانست 
به رکورد «پل نیومن» و «اسپنســر تریســى» در تعداد 

نامزدى اسکار دست پیدا کند.
این ستاره بزرگ سینماى آمریکا توانست پس از 27 سال بار 
دیگر نامزد جایزه اسکار شود. ستاره فیلم هاى «پدرخوانده» 
امسال با نقش «جیمى هافا» در فیلم «مرد ایرلندى» براى 
نهمین بار نامزد اسکار شد. او که پیش از این هشت بار براى 
فیلم هاى «پدرخوانده»، «سرپیکو»، «پدرخوانده 2»، «بعد 
از ظهر سگى»، «و عدالت براى همه»، «دیک تریسى»، 
«گلن گرى گلن راس» و «بوى خوش زن» نامزد اسکار 
شده بود با این نامزدى  به جایگاه سوم بیشترین نامزدى 
جایزه اسکار بازیگرى دست پیدا کرد. البته باید اشاره کرد 
آل پاچینو از این 9 نامزدى جایزه اسکار پنج بار براى شاخه 
بازیگرى نقش اول مرد و چهار بار براى شاخه نقش مکمل 
نامزد شده اســت.تا به امروز رکورددار نامزدهاى جایزه 
اسکار بازیگرى «جک نیکلسون» با 12 نامزدى و پس از 

آن «الرنس اولیویه» با ده نامزدى هستند.
جایگاه سوم بیشــترین نامزدى جایزه اسکار هم تا پیش 
از این در اختیار تنها دو بازیگر یعنى پل نیومن و اسپنســر 
تریسى با 9 نامزدى جایزه اســکار بازیگرى بود که از روز 
دوشنبه گذشته آل پاچینو نیز به این جمع اضافه شد. البته 
باید اشاره کرد پل نیومن هشت بار براى نقش اول و یک 
بار براى شاخه مکمل نامزد شده و اسپنسر تریسى ستاره 
محبوب سینماى کالسیک هم 9 بار براى اسکار نقش اول 
نامزد شده است.در میان بازیگران زن هم «مریل استریپ» 
با 21 نامزدى اســکار باالتر از «کاترین هپبورن» با 12 

نامزدى و «بت دیویس» با ده نامزدى قرار دارد.
آل پاچینو با چهارمین نامزدى اسکارش در شاخه مکمل 
همچنین توانست نام خود را در کنار «جک نیکلسون»، 
«جف بریجز»، «رابرت دووال»، «آرتور کندى» و «کلود 
رینس» به عنوان پر افتخارترین بازیگران سینما در بخش 

نامزدى شاخه مکمل قرار دهد.
ستاره فیلم «صورت زخمى» در صورتى که بتواند جایزه 
اسکار بهترین بازیگر مرد مکمل را براى «مرد ایرلندى» 
تصاحب کند به هفتمین بازیگر مرد تاریخ سینما نیز بدل 
مى شود که توانسته در دو شاخه اصلى و مکمل صاحب 
اسکار شود. پیش از این «جک نیکلسون»، «جک لمون»، 
«جین هکمن»، «کوین اسپیسى»، «دنزل واشینگتن» و 
«رابرت دنیرو»، همبازى پاچینو در فیلم هاى «پدرخوانده 

2» و «مرد ایرلندى» به این مهم دست یافته اند.

جعبه اســرارآمیز «مریلین مونرو»، ستاره سرشناس 
هالیوود دلیل مرگ او را افشا کرده است.یک کارآگاه 
خصوصى عقیده دارد جعبه اسرارآمیز مریلین مونرو، 
که در آن تا سال 2039 مهر و موم و بسته است، اثبات 
 مى کند که وى توســط روان پزشک خود کشته شده 
است.بر اساس گزارش هاى اسنادى که متعلق به دکتر 
«رالف گرینسون» است (کسى که جسد مرلین مونرو را 
پیدا کرد) گمان مى رود وى به مونرو توصیه کرده است 
از یک ُدز بسیار زیاد باربیتورات استفاده کند و با این کار 

او را در سال 1962 به قتل رسانده است.
«بکى آلدریج»، کارآگاه خصوصى یک جعبه اسرارآمیز 
را در کتابخانه دانشــگاه کالیفرنیا کشف کرد که این 
جعبه تا دو دهه دیگر همچنان مهر و موم خواهد بود. 
لیست محتواى جعبه نشان مى دهد که اسناد زیادى 

راجع به این بازیگر در آن قــرار دارد. آلدریج ادعا کرد 
که دکتر گرینسون، مونرو را پس از اینکه وى تهدید 
کرد توطئه خود با بــرادران «کندى» را فاش مى کند 

کشته شده است.
پنجم اوت سال 1962 خبرى تمام آمریکا را در بهت 
فروبرد؛ جسد مرلین مونرو ســتاره 36 ساله محبوب 
هالیوود بر روى تختخــواب خانه اش در لس آنجلس 
پیدا شد. به گزارش پزشکى قانونى دلیل مرگ مونرو 
مسمومیت شــدید به دلیل مصرف بیش از حد نوعى 
مســکن خواب آور بوده اســت. با این حال شهرت و 
محبوبیت مرلین مونــرو باعث شــد از همان زمان 
بسیارى درباره دالیل و نحوه مرگ این ستاره هالیوود 
تردید کنند و هنوز هم این حادثه را به عنوان ماجرایى 

پررمز و راز بدانند. 

«باربارا بروکولى»، تهیه کننده ســرى فیلم هاى 
«جیمز باند» بر تمام اخبــار مبنى بر اعطاى نقش 
«جاســوس 007» به یک بازیگر زن خط بطالن 

کشید.
از مدت هــاى پیــش گمانه زنى هاى بســیارى 
مبنى بــر تغییر رویه ســاخت ســرى فیلم هاى

 «جیمز باند» به گوش مى رســید. مهمترین این 
تغییرات مربوط به شخصیت اصلى این فیلم ها یا 
همان مأمور سرویس جاسوســى بریتانیا با شماره 

«007» بود.
بســیارى بر این عقیــده بودند که دیگــر زمان
 ســپردن ایــن نقــش بــه یــک بازیگــر مرد 
سفیدپوست به پایان رسیده اســت و براى ایجاد 
تنوع باید از بازیگران رنگین پوست و زنان استفاده 

کرد.
البته که بر بخشــى از ایــن اخبار بــا اظهارنظر 
باربــارا بروکولــى تهیه کننــده «جیمــز باند» 
اعــالم  او  شــد.  کشــیده  بطــالن  خــط 
کرد که قطعًا «جیمــز باند» بعــدى زن نخواهد 
بــود.  او در عیــن حــال تأکیــد کرد کــه هنوز
 احتمال انتخاب بازیگر مرد رنگین پوست براى این 

نقش وجود دارد.
قســمت جدیــد «جیمــز بانــد» بــا عنــوان 
«زمان مــردن نیســت» بهــار آینده بــا بازى 
«دنیــل کریــگ»  در نقــش اصلــى روى پرده 

خواهد رفت./1146

فیلم سینمایى «کویر امروز (Any Day Now)» با بازى شهاب حسینى دستمایه گزارش اختصاصى 
نشریه معتبر «ورایتى» شده است.

فیلم جدید شهاب حسینى را همان کمپانى فیلمسازى مى سازد که فیلم «شادترین روز زندگى اولى ماکى»؛ 
برنده جایزه نوعى نگاه جشنواره کن و نماینده فنالند در اسکار هشتادونهم، را تولید کرده بود.

کارگردانى این درام را حامى رمضان بر عهده دارد و داستان آن الهام گرفته از زندگى شخصى او است که در 
زمان جنگ ایران و عراق با خانواده اش به فنالند مهاجرت کرد.

فیلمنامه «کویر امروز» اثر مشترك حامى رمضان و «آنتى روتاوا»، داستان زندگى پسر 13 ساله اى به نام 
رامین مهدى پور را روایت مى کند که با خانواده اش تابستان شادى را در فنالند مى گذراند اما در همین حین 

خبر رد شدن درخواست پناهندگیشان را دریافت مى کنند.
بر اساس گزارش «ورایتى»، کارگردان فیلم گفته است:  «داستان فیلم در فنالند امروز مى گذرد و خانواده اى 
را به تصویر مى کشد که در برابر بى عدالتى هاى پنهان سر خم نمى کنند. داستان خانواده مهدى پور علیرغم 

تمام فشارها ادامه مى یابد و آنها دون شأن خود رفتار نمى کنند.» 
کارگردان در این فیلم تأ کید دارد که پناهندگى یا مهاجرت هویت فرد را تعریف نمى کند.

سریال «پایتخت» در جدیدترین فصل خود که در حال ساخت 
است، استفاده هوشــمندى از این میل و عالقه مردم ایران به 

فوتبال کرده است. 
ســیروس مقدم در روزهایى که ایران راهى جام جهانى بود 
شخصیت «بهبود» را با ماجراى امضاى پیراهن تیم ملى فوتبال 
از سریال «پایتخت» وارد یک جریان فوتبالى کرد و حاال پسر 
«بهبود»، (بهتاش)  در نقش یک دروازه بان مازندرانى که قرار 
است از تیم نساجى مازندران به فوتبال اروپا لژیونر شود، مراقب 
است تا فصل جدید سریالش هم در رقابت با فصل هاى قبلى 
«پایتخت» و البته دیگر مجموعه هاى رقیب در نوروز 99 کم 
نیاورد. بدیهى است که فوتبال به عالوه شخصیت هاى از پیش 
جذاب این مجموعه تلویزیونى پرطرفدار باعث شــده 
است که گروه سازنده با آرامش بیشترى 

وارد فاز این رقابت شوند.
بخشى از سکانس هاى فوتبالى 
این مجموعه نمایشى در روز 
مســابقه دو تیم پرسپولیس و 
نســاجى مازندران در ورزشــگاه آزادى تصویربردارى شد و 
شنیده مى شود قرار اســت خانواده «پایتخت» این بار راهى 
اروپا شوند و شاید در ســرزمین چکمه (ایتالیا) تصویربردارى 

آن ادامه پیدا کند.

مهدى فخیم زاده، بازیگر و کارگردان ســینما در 
گفتگوى مفصلى با خبرگــزارى «ایلنا» به بیان 
خاطراتــى درباره ممنوع  کارى هنرپیشــه هاى 
مطرح ســینماى قبل از انقالب در ســال هاى 
دهه 60 پرداخته است. بخشــى از اظهارات او را

 بخوانید.
 ایرج قادرى در حال ســاخت فیلم «دادا» بود 
و مى خواســت فیلم بعدى اش را هم بســازد اما 
مخملباف که آن زمان بسیار تندرو بود، یک کلیپى 
را از فعالیت هاى ایرج قادرى در سینماى قبل از 
انقالب آماده و تدوین کرد و آن را به مراکز مختلف 
نشان داد و این سئوال را مطرح کرد که چرا ایرج 
قادرى باید بعد از انقالب فیلم بسازد؟ به دنبال این 
رفتار، روزنامه اى هم مطلبى را منتشر مى کرد و 
به مدیران فرهنگى فشار مى آورد و مدیران وزارت 
ارشاد نیز بهترین راه حل را این مى دیدند که کًال 
صورت مسئله را پاك کنند اما هیچ مدرکى دال بر 
ممنوع  کارى صادر نمى کردند و هیچ مدرکى نیز 

امروز وجود ندارد. 
 در زمان ساخت یک فیلم سینمایى من متوجه 
شدم که یک بازیگر اصلى آن فیلم ممنوع کار شده 
است. من به همراه یکى از کارگردان ها به دیدن 
انوار رفتیم که آن زمان مسئول فرهنگى بود، به 
ما گفتند یکى از کارمندان هتل به ما اعالم کرده 
که این بازیگر به همراه دوســتانش جشن تولد 
گرفته اند براى همین اجــازه فعالیت ندارد که ما 
بسیار مذاکره کردیم تا مســئله حل شد درحالى 
که امروز حتى اگر چنین اتفاقى بیافتد نیاز به حکم 

دادگاه دارد.
 سعید راد همراه با جمشــید هاشم پور که آن 
زمان به جمشید آریا معروف بود، فیلم سینمایى 
«عقاب ها» را به کارگردانى ســامان خاچیکیان 
بازى کرد که یک فیلم انقالبى بود و با اســتقبال 
مردم مواجه شد اما بعد از نمایش فیلم، همه کسانى 
که در این فیلم حضور داشــتند، ممنوع کار شدند 
آنهم به این دلیل که گروه هاى فشــار اعتراض 
کردند که چرا باید یک فیلــم انقالبى با حضور 
بازیگر قبل از انقالب و به کارگردانى یک ارمنى 
ساخته شود و انوار نیز براى آنکه بتواند جو متشنج 
را مدیریت کند و اعتراض ها فروکش کند، اعالم 
کرد که همه این هنرمندان ممنوع کار شدند اما 
نمى توانســت فیلم را توقیف کند زیرا اگر فیلمى 
را که پروانه ساخت و نمایش دارد، توقیف کند آن 
وقت تهیه کنندگان دســت به واکنش مى زدند و 

تولید متوقف مى شد.
 یکبار یکى از بازیگران را به دلیل شــباهت به 
بازیگر دیگرى در قبل از انقالب ممنوع کار کردند 
که من با ادله ثابت کردم اشتباه شده است یا زمانى 
که بهمن مفید به ایران آمد بسیار تالش کردم که 
او دوباره در سینما و تلویزیون نقش آفرینى کند اما 

موافقت نکردند.
 یکبار در تلویزیون و در زمان ســاخت سریال 
«بى صدا فریاد کن» عبدالعلــى همایون که پیر 
شده بود به دیدن من آمد و من مى دانستم اگر به 
مسئوالن صداوسیما اعالم کنم که مى خواهم به 
او نقش بدهم آنها سابقه وى را بررسى مى کنند و 
به او اجازه کار نمى دهند زیرا دنبال دردسر نبودند 
اما من یک نقش معمولى و پزشکى در بیمارستان 
را به او دادم و شــش روز نیز سر صحنه بود اما به 
هیچ عنوان خبرش را اعالم نکــردم و به روابط 
عمومى سریال نیز گفتم که اطالع رسانى نکنند. 
البته متأسفانه چند روز بعد از پایان فیلمبردارى و 
قبل از پخش سریال عبدالعلى همایون درگذشت 
و تصاویر وى در آن ســریال به عنــوان آخرین 

نقش آفرینى او ثبت شد.
 وضعیت درباره بازیگران زن بسیار بدتر بود و 
حتى کسانى که چهره هاى شناخته شده معروفى 
نیز نبودند باز اجازه نداشتند بعد از انقالب فعالیت 
کنند و ما باید از بازیگرانى استفاده مى کردیم که 
سن آنها باال رفته باشــد و دیگر شبیه چهره شان 
قبل از انقالب نباشند. مثًال من با فخرى خروش 
در فیلم «زخمه» همکار بودم و نقش زن و شوهر 
را ایفــا مى کردیم، بعد فخرى خــروش در فیلم 
«مترسک» ایفاى نقش کرد و در جشنواره فیلم 
فجر مى خواستند به او جایزه بدهند اما انوار اعالم 
کرد اگر به او جایزه بدهید گروه هاى فشار جنجال 
درست مى کنند و دیگر اجازه نمى دهند تا او کار 

کند.
  در دهه 60 نام عزت ا... انتظامى، على نصیریان 
و جمشــید مشــایخى به عنوان هنرمندان تئاتر 
مطرح شد که به سینما آمدند و به خوبى جانشین 
برخى بازیگرانى شــدند که بعد از انقالب اجازه 
فعالیت نداشــتند. البته فیلمنامه هایى که در آن 
زمان و در دهه 60 ســاخته مى شد داستان هایى 
داشت که بازیگران قبل از انقالب نمى توانستند 
یا نمى خواستند در آن فیلم ها حضور پیدا کنند و 
بازیگران تئاتر که اکثراً  آکادمیک یا تجربى تئاتر 
را فراگرفته بودند بهترین جایگزین بودند. /1147

وقتى سلبریتى ها دست هم را رو مى کنند
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سریال «پایتخت» در جدیدترین فصل خود که در حال س
ایر این میل و عالقه مردم است، استفاده هوشــمندى از

فوتبال کرده است. 
ســیروس مقدم در روزهایى که ایران راهى جام جهانى
شخصیت «بهبود» را با ماجراى امضاى پیراهن تیم ملى فو
از سریال «پایتخت» وارد یک جریان فوتبالى کرد و حاال
«بهبود»، (بهتاش)  در نقش یک دروازه بان مازندرانى که
است از تیم نساجى مازندران به فوتبال اروپا لژیونر شود، مر
است تا فصلجدید سریالشهم در رقابتبا فصل هاى
9«پایتخت» و البته دیگر مجموعه هاى رقیب در نوروز 9
نیاورد. بدیهى است که فوتبال به عالوه شخصیت هاى از
جججججذاب این مجموعه تلویزیونى پرطرفدار باعث ش
است که گروه سازنده با آرامش بیش

وارد فاز این رقابت شوند.
بخشى از سکانس هاى فو
این مجموعه نمایشى در

مســابقه دو تیم پرسپولیس
نســاجى مازندران در ورزشــگاه آزادى تصویربردارى
ر شنیده مى شود قرار اســت خانواده «پایتخت» این بار
اروپا شوند و شاید در ســرزمین چکمه (ایتالیا) تصویربرد

آن ادامه پیدا کند.

سریال «پایتخت» 
در سرزمین 
«فرانکو باره سى»!

جشن تولد گرفت
 و ممنوع کار شــــد!

ناگفته هاى مهدى فخیم زاده از  سینماى ایران
 در روزهاى ابتداى انقالب

گزارش 
اختصاصى 

«ورایتى»
 از فیلم اروپایى 
شهاب حسینى

یى 
ى

چالش هاى صوتى روایت 2 ساعته «خروج»
صداگــذار ســینماى ایــران دربــاره چالش هــاى 
صداگذارى روایت دو ســاعته و پرسروصداى ابراهیم 
حاتمى کیا در فیلم ســینمایى «خــروج» توضیحاتى 

ارائه کرد.
آرش قاســمى گفت: به طور کلى «خروج» یک فیلم 
پر از صداســت چون در آن تراکتــور، کامیون و جاده 
داریم و همین هــا فضاهــاى صوتى زیــادى ایجاد 
مى کننــد از همین رو مــا به عنوان صداگــذار مجبور 
بودیم تا آنجا که مى توانیم از صداهــاى اضافه پرهیز 
و صداهــا را کمتر کنیــم. یعنى بر عکــس فیلم هاى 
دیگر که ما مــدام صدا اضافه مى کنیــم چالش من در 
«خروج» این بود که از صداها بکاهــم. به عبارتى در 
صداگذارى، صدابردارى کردم و صداهاى اضافه را باید 
برمى داشــتم که براى اولیــن بار بود که ایــن اتفاق 
براى من مى افتاد. در فضاســازى ها هم مجبور بودیم 
ســکوت هایى را حاکم کنیم تا ذهن بیننده در کل فیلم 

آزار نبیند.
این صداگذار بیان کرد: «خروج» یک فیلم دو ســاعته 
اســت بنابراین ما نباید بیننده را ســروصداى زیاد آزار 
مى دادیم و بایــد کارى مى کردیم کــه صداها به قدر 
نیاز شــنیده شــود. این موضوع یکى از چالش هاى ما 
بود و با توجه به حساســیت هاى آقاى حاتمى کیا قصه 
کمى هم متفاوت تر مى شــد. موضوع دیگر این است 
که ما باید کارى مى کردیم تا صداهــاى تراکتورها از 
هم متفاوت باشــد به طورى که وقتى بیننده صداها را 

مى شنود، احســاس کند صداى ده تراکتور متفاوت به 
گوشش مى رســد چون هر کدام از این تراکتورها یک 
رنگ و یک مدل دارنــد بنابراین صداهاى آنها هم باید 

متفاوت مى شد.
وى افزود: کار با حاتمى کیا سخت و جذاب است. آقاى 
حاتمى کیا با کســى تعارف ندارد و من بــه او یک فرد 
کمالگرا مى گویم. یعنى هرچند برخى به او ســختگیر 
مى گویند اما به نظرم اینطور نیست بلکه او کمالگراست 
و دوســت دارد همه چیز را به بهترین شــکل ممکن 
انجام دهــد. به علت همین از چیــزى نمى گذرد. یادم 
اســت به من مى گفت مى دانم وقت نــدارم ولى از تو 
یک کار خــوب در زمان کــم مى خواهم. آثــار آقاى 
حاتمى کیا معمــوًال زمان هاى طوالنــى مى برد براى 
مثال ممکن اســت ســه ماه زمان ببــرد منتها وقتى 
من وارد این کار شــدم شــاید یک ماه فرصت داشتم

 و تقریبًا حاال کار آن به انتها رســیده است. این را هم 
باید عنوان کنم که «خروج» بسیار متفاوت از آثار قبلى 

او ا ست.

هیچ زنى قطعاً 
«جیمز باند» نمى شود 

 «آل پاچینو» با «مرد ایرلندى» رکورد زد

راز مرگ «مریلین مونرو» اعالم شد!
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ســعید آقایى یکى از بازیکنان باســابقه تیم سپاهان به 
حســاب مى آید. او از لیگ شــانزدهم پیراهن زرد تیم 
اصفهانى را برتــن دارد و پیش از آن نیــز براى تراکتور 
و ماشــین ســازى بازى کرده بــود. آقایى کــه کمتر 
مصاحبــه مى کنــد، حــاال پــس از فصــل پرماجرا 
و پرحاشیه نقل و انتقاالت که شایعاتى درباره حضورش 
در اســتقالل نیز مطرح بود، در گفتگویى به سئواالت 

پاسخ داده است.
در نقل و انتقاالت از ســه تیم مدعى 
پیشــنهاد داشــتى. چه شــد که 

ماندى؟
من سه پیشنهاد خوب داشتم ولى تصمیم گرفتم که در 
اصفهان بمانم. من تقریبًا دو ســال و نیم است که اینجا 
هستم، در روزهاى سخت هم کنار تیم بودم و حیف بود 
در اصفهان قهرمانى به دست نیاورم و بخواهم از این تیم 
بروم. تصمیم گرفتم در این تیم بمانم و ان شــاءا... آخر 

فصل بتوانیم قهرمان شویم.
آنها حاضر بودند هزینه فسخ را هم 

بپردازند؟
یک بخشــى را مى خواســتند پرداخت کنند ولى آخر 
نتوانستند با باشگاه توافق کنند. من هم زیاد عالقه اى به 
جدا شدن نداشتم و زیاد هم پیگیر نبودم. دوست داشتم 
کنار هواداران سپاهان باشم و فصل را ان شاءا...  به خوبى 
کنار هواداران سپاهان تمام کنیم. به همین دلیل اوکى 
نشد و ان شاءا...  بتوانیم امسال حداقل یک قهرمانى در 

لیگ و حذفى به دست بیاوریم.
آیا در فصل نقل و انتقاالت با باشگاه و 
شخص امیر قلعه نویى درگیر شدى؟
نه اصًال اینطور نیســت، شــوخى نکنید! من هم واقعًا  
هواداران سپاهان را از ته دل دوست دارم و در این مدتى 
هم که حرف جدا شدنم بود خیلى من را شرمنده کردند و 
در این دوسال و نیم که در اصفهان هستم همیشه باشگاه 
به من لطف داشت و همیشه پیگیر کار هایم بود. ارتباط 

بین من و باشــگاه یک ارتباط دوستانه است. هیچگونه 
بحث یا اختالفى بینمان نبود. خدا را شکر تصمیم گرفتم 

فعًال کارم را در سپاهان ادامه بدهم.
حســابى هــم لهجــه اصفهانى

 گرفته اى!
کم کم دارم اصفهانى مى شوم. ان شاءا... همین روزها هم 

ازدواج مى کنم و مى مانم و دیگر به تبریز برنمى گردم 
(باخنده).

سه سال قبل به سپاهان آمدى و 
حاال یک بازیکن باتجربه هستى. 

اگر برگردى به آن موقع 
دوباره همین تصمیم را 

مى گیرى؟
در آن زمانى که من از تراکتور جدا 
شــدم اصًال این کار تصمیم خودم 
نبود. یکســرى اتفاقات افتاد که 

من مجبور به جدایى شدم اما خدا را شکر در آن زمان که 
من مجبور به جدایى شــدم توانستم یک تصمیم خوب 
بگیرم. در آن زمان هم از باشــگاه پرسپولیس پیشنهاد 
داشــتم ولى خیلى خوشــحالم که به اصفهان آمدم و با 
هواداران ســپاهان آشنا شــدم و اینجا هم خیلى راضى 
هستم. هم از لحاظ فوتبالى و هم از لحاظ زندگى 
شخصى. اینجا راحت هستم و ان شاءا... بتوانم 

کنارشان باشم.
اگر قرار باشــد به یک فوتبالیست 
توصیه کنى، بــازى در اصفهان را 

پیشنهاد مى دهى؟

100 در صد ســپاهان را معرفى مى کنم. چون از لحاظ 
ســخت افزارى و امکانات هم خیلى خوب است. حاال 
اینها را کنــار بگذاریم واقعًا مدیرانــش آدم هاى خوبى 
هستند. تشــکر مى کنم از آقاى نیکفر و تابش. در این 
مدت که من اینجا بودم واقعًا من را شــرمنده کرده اند. 
فکر مى کنم در ایران هم با هــر بازیکنى صحبت کنید 
دوست دارد در ســپاهان بازى کند. حداقل همه دوست 
دارند دو ســه فصل را اینجا تجربه کنند. من هم به آنها 
پیشــنهاد مى کنم. چون واقعًا  یک باشگاه کاملى است. 

فرا تر از لیگ ایران است. من هم خیلى خوشحالم در این 
مجموعه هستم.

این ســال ها همیشــه از تیم هاى 
سرخابى پیشنهاد داشتى. آیا روزى 
تو را در تیم هــاى پایتخت خواهیم 

دید؟
من دو ســال قبل از اینکه به اصفهان بیایم پیشــنهاد 
پرسپولیس را داشــتم و امسال هم اســتقالل. بخاطر 
پستم، در زمین همیشه سعى مى کنم با همه وجود بازى 
کنم مورد توجه هم قرار مى گیرم ولى االن نمى توانم در 
این مورد نظر بدهم. من تالشم را مى کنم بتوانم لژیونر 
شوم. اگر قسمت مان باشــد و اگر نباشد هم در سپاهان 
خیلى راحتم و ان شــاءا... بتوانم کارم را اینجا به خوبى 

انجام دهم.
 باوجود اینکه تو، مصلح و نورافکن 
در تیم هستید اما امیر قلعه نویى یک 

مدافع دیگر هم خریــد. این به بقیه 
بازیکنان استرس نمى دهد؟

من اصًال مشــکلى با این موضوع ندارم. همیشــه هم 
دوســت داشتم هم پســتى داشته باشــم. من اخالقم 
جورى است که دوســت دارم رقابت کنم. دوست دارم 
در شــرایط ســخت کار را بگیــرم. اصــًال برایم مهم 
نیســت خیلى هم خوشــحالم که آمدند. هم شــایان 
مصلح، هم مهــدى ترکمان بازیکنان خوبى هســتند 
و حــاال در کنار هــم رقابت مــى کنیم ولــى هدف
 اصلى مان این اســت که بتوانیم به تیم سپاهان کمک 
کنیم. ان شاءا... که بتوانیم ســمت چپ را حداقل بیمه 
کنیم. مهم هم نیست چه کسى بازى کند، مهم این است 

که تیم نتیجه بگیرد.
خیلى هــا مى گویند ســعید آقایى 
دوســت ندارد بازیکن هم پستى در 
تیم داشته باشــد و حتى این را در 

قراردادش هم آورده.
حرف پشت ســرمان زیاد اســت. این حرف ها را زیاد 
مى زنند. اصًال براى من هم مهم نیســت. همین االن 
یک دفاع چپ دیگر هم بگیرند. من وظیفه ام این است 
که رقابت کنم. هر چه دوست دارند بنویسند. اصًال برایم 

مهم نیست.
فصل پیش قافیه را به پرســپولیس 
باختید اما االن باثبــات ترین تیم 
هســتید. فکر مى کنى انتقام سال 

گذشته را بگیرید؟
ما ســال قبــل چــون دو  ســال قبلــش چهاردهم 
شده بودیم کمى استرس داشتیم. چون از پایین به باال 
آمده بودیم بعضى بازى ها را با استرس بازى مى کردیم 
ولى امســال همه به چشــم یک قهرمان بــه ما نگاه 
مى کنند. مــا هم تفکرمــان فقط قهرمانى اســت. ان 
شــاءا... بتوانیم دوتا جام هم بگیریم. شاید یکى هم ما 

را راضى نکند.

سعید آقایى:

یک جام نه! با دبل قهرمانى راضى مى شویم

کم کم دارم اصفهانى مى شوم. ان شاءا... همین روزها هم
ازدواجمى کنم و مى مانم و دیگر به تبریز برنمى گردم 

(باخنده).
سه سال قبل به سپاهان آمدى و
حاالیک بازیکن باتجربه هستى.

اگر برگردى به آن موقع
دوباره همین تصمیم را 

مى گیرى؟
ر آن زمانى که من از تراکتور جدا 
شــدم اصًال این کار تصمیم خودم 
بود. یکســرى اتفاقات افتاد که 

هواداران ســپاهانآشنا شــدم و اینجا هم خیلى راضى
هستم. هم از لحاظ فوتبالى و هم از لحاظ زندگى

شخصى. اینجا راحت هستم و ان شاءا... بتوانم 
کنارشان باشم.

قرار باشــد به یک فوتبالیست اگر
توصیه کنى، بــازى در اصفهان را

پیشنهاد مى دهى؟

مدت که من اینجا بودم واقعا من را شــرمنده کرده اند. 
فکر مى کنم در ایران هم با هــر بازیکنى صحبت کنید 
دوست دارد در ســپاهان بازى کند. حداقل همه دوست 
دارند دو ســه فصل را اینجا تجربه کنند. من هم به آنها

پیشــنهاد مى کنم. چون واقعًا  یک باشگاه کاملى است. 

آیا روزى ى ه پی بى ر
تو را در تیم هــاى پایتخت خواهیم 

دید؟
مندو ســال قبل از اینکه به اصفهان بیایم پیشــنهاد 
پرسپولیس را داشــتم و امسال هم اســتقالل. بخاطر
پستم، در زمین همیشه سعى مى کنم با همه وجود بازى

کنم مورد توجه هم قرار مى گیرم ولى االن نمى توانم در 
این مورد نظر بدهم. من تالشم را مى کنم بتوانم لژیونر 
شوم. اگر قسمت مان باشــد و اگر نباشد هم در سپاهان
خیلى راحتم و ان شــاءا... بتوانم کارم را اینجا به خوبى

انجامدهم.
باوجود اینکه تو، مصلح و نورافکن 
در تیم هستید اما امیر قلعه نویى یک 

م
ش
آم
و

مى
ش
را

کارت بازى چند بازیکن از سوى سازمان لیگ صادر نشــده است. کارت بازى مهدى 
ترکمان، امیر ارسالن مطهرى و محمد صادق بارانى.

در تعطیالت زمستانى محمدصادق بارانى با جدایى از شاهین شهردارى بوشهر به تیم 
سایپا ملحق شد. مهدى ترکمان با جدایى از پارس جنوبى جم پیراهن تیم سپاهان را برتن 
کرد و امیر ارسالن مطهرى هم از ذوب آهن راهى استقالل شد. هر سه بازیکن با فسخ 
قراردادهاى خود راهى تیم هاى جدید شدند. تیم هاى قدیم این بازیکنان به کمیته تعیین 

وضعیت نسبت به فسخ قرارداد شکایت کردند. به همین دلیل سازمان لیگ فعًال صدور 
کارت بازى این بازیکنان را متوقف کرده است.

نکته جالب اینکه کمیته تعیین وضعیت اعالم کرده پیش از شروع بازى ها بعد از تعطیالت 
زمســتانى رأ ى مربوط به این بازیکنان را صادر مى کند تا این بازیکنان براى بازى در 
تیم هاى گذشته یا تیم هاى جدید خود با مشکل مواجه نشوند. به واقع جلسه این بازیکنان 

در هفته جارى برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره باشــگاه ســپاهان گفت: سعى کردیم 
خواسته هاى سرمربى را برآورده و بازیکنان مورد نیاز را چه با 

دریافت رضایتنامه و چه به صورت آزاد جذب کنیم.
 منوچهر نیکفر در گفتگویى، در خصوص نقل وانتقاالت تیم 
فوتبال ســپاهان اصفهان در نیم فصل لیگ برتر نوزدهم و 
اینکه آیا همه اهداف باشگاه برآورده شد یا خیر، اظهار کرد: 
در مجموع نقل وانتقاالت در نیم فصل ســخت است، چون 

اکثر بازیکنان خوب تیم دارنــد و دریافت رضایتنامه آنها کار 
راحتى نیست.

وى افزود: با این حال ما سعى کردیم خواسته هاى سرمربى را 
برآورده و بازیکنان مورد نیاز را چه با دریافت رضایتنامه و چه 
به صورت آزاد جذب کنیم. غیر از یک بازیکن که نتوانستیم 
رضایتنامه وى را بگیریم، بقیه اهداف نقل وانتقاالتى ما تقریبًا 
برطرف شد.رئیس هیئت مدیره باشگاه سپاهان اصفهان در 

مورد اینکه توقعات از تیم ســپاهان در نیم فصل دوم براى 
قهرمانى زیاد است، تصریح کرد: همه تیم ها براى قهرمانى 
مى جنگند. فاصله تیم ها خیلى کم شده و همه تیم ها قدرتمند 
هستند. امیدوارم با تالش و زحمات کادر فنى و بازیکنان به 
موفقیت و در نهایت به قهرمانى برسیم. رقابت خیلى سنگین 
است  اما امیدواریم اتفاقات خوبى براى ما رقم بخورد و سپاهان 

به جایگاه اصلى خود برگردد.

خواسته هاى قلعه نویى برآورده شد

سرنوشت ترکمان و ارسالن این هفته معلوم مى شود

در روزى که کــره جنوبى با ناباورى و بــا تمام توان 
روبه روى ازبکستان ایســتاد و نتیجه دلخواه تیم امید 
ایران را رقم زد، هیچ معجزه اى در کار نبود تا حسرت 
صعود به المپیک، ادامه دار باشــد. حاال که ســومین 
بازى ایران هم تمام شــد و مثل هشت دوره قبلى، با 
ناکامى رقابت هاى گزینشى المپیک را ترك کردیم، با 
اطمینان بیشترى مى توان  گفت که اشتباه کادر فنى 
در مهره چینى، چه لطمه بزرگى به تیم امید وارد کرد.

حمید استیلى که در دو بازى ابتدایى عالقه مفرطى به 
استفاده از بازیکنان در پست هاى غیرتخصصى داشت، 
در آخرین بازى مرحله گروهى بخشى از اشتباهاتش 
را اصالح کرد و با منتقل کــردن امید نورافکن از خط 
دفاعى به مرکز خط میانى، بخشى از مشکالت تیم را 
از بین برد. بیرون گذاشــتن محمد محبى ملى پوش 
و مهدى قائدى ســتاره این روزهــاى لیگ، تصمیم 
شجاعانه استیلى در این بازى بود و جالب اینکه الاقل 
در ساختن موقعیت و ایجاد خطر روى دروازه حریف، 
موفق تر از دو بازى قبلى بودیم اما استرس و عجله اى 
که از دقیقــه اول در حرکات ملى پوشــان امید دیده 
مى شد، مانع از آن مى شد که موقعیت هاى عالى تیم 

امید تبدیل به گل شود.
این را نمى توان کتمان کرد که نسل فعلى تیم ملى امید 
به جز چند چهره انگشت شــمار، استعدادهاى بزرگى 
نیستند اما تلفیقى از ترس و اســتراتژى نادرستى که 
از روى نیمکت به درون زمین منتقل مى شــد، عامل 

مهمى در ناکامى ایــن تیم بود. در واقع از 
روزى که عذر کرانچار را از تیم ملى امید 

خواســتند، پروژه حذف تیم ملى کلید 
خورد. تیم ملى امید، تیمى است که هم 

فدراسیون و هم کمیته ملى المپیک قاعدتًا 
باید حساسیت ویژه اى روى آن داشته 

باشند اما در این دوره، امیدهایى 
که مى توانســتند رؤیاى 

المپیک را تحقق بخشند 
به حمید استیلى سپرده 

شــدند. یک مربى 
ناموفق  عمومــًا 
کــه در تیم هاى 
 ، ین ذ ســتیل آ ا

شــاهین بوشــهر، 
پرسپولیس، راه آهن 
و ملوان، هیچ ســابقه 

روشــنى در مربیگرى 
نداشــت و از آخریــن 

روى  او  حضــور 
نیمکت یک تیم (به 

عنوان ســرمربى)  چهار ســال 
گذشته بود!

از المپیک 2020 که گذشت، اگر روى 
همین ریلى که سال هاست قرار داریم باز 
هم ادامه یک آدم رمانتیک و عاشق فوتبال 

که برایش بازى فوتبال فراتر از نتیجه است. مهم 
نیســت یک تیم مى برد یا مى بازد. چیزى که 
برایش یک مسابقه را جذاب مى کند این است 
که تیم ها خوب بــازى کنند. به قول خودش 
هرگز براى تماشاى تیمى که در زمین 
خودى در انتظار نتیجه بدون گل یا 
ضد حمله است، بلیت مسابقه 
را خریدارى نمى کند دهیم، 
چهار ســال دیگر همین 
موقع ها براى حذف تیم 
ملى امید در مسابقات 
مقدماتــى المپیــک 
افســوس   2024
خواهیــم خــورد. در 
فوتبال ایــران، هنوز 
سرمایه گذارى روى فوتبال 
پایه، توجه به تیم هاى ملى 
نوجوانان، جوانــان و امید، 
بیشتر شبیه یک کار لوکس 
و تشریفاتى است که کسى 
حاضر نیســت بــراى آن 
انرژى بگذارد. اگر بخواهیم 
همچنان همان نگاه کهنه و 
منسوخ را دنبال کنیم، باز هم 
افسوس تکرارى این سال ها را 

تکرار  خواهیم کرد.

حذف شدیم از روزى که عذر کرانچار را خواستیم
کامى ایــن تیم بود. در واقع از على مغانى

دمید ذر کرانچار را از تیم ملى ا
 پروژه حذف تیم ملى کلید 
ى امید، تیمى است که هم 

هم کمیته ملى المپیک قاعدتًا 
ت ویژه اى روى آن داشته

ین دوره، امیدهایى 
ســتند رؤیاى 

حقق بخشند
لى سپرده 

ىىربى ک م
موفق 
هاى

 ، ین ذ
وشــهر،

 راه آهن 
چســابقه
ر مربیگرى
ز آخریــن
روى  و
 تیم (به 

مربى)  چهار ســال 

روى  202 که گذشت، اگر
باز که سالهاست قرار داریم
للباللل ک آدم رمانتیک و عاشق فوت

که برایش بازى فوتبال فراتر از نتیجه
نیســت یک تیم مى برد یا مى بازد.
برایش یک مسابقه را جذاب مى کند
تیم ها خوب بــازى کنند. به قو که
براى تماشاى تیمى که هرررررررگز
خودى در انتظار نتیجه بد
ضد حمله است، بلیت
را خریدارى نمىک
چهار ســال دی
موقعها براى
ملى امید در
مقدماتــى
ا 2024
خواهیــم خ
فوتبال ایــر
سرمایه گذارى رو
تیم توجه به پایه،
نوجوانان، جوانــ
بیشتر شبیه یکک
و تشریفاتى است
حاضر نیســت ب
انرژى بگذارد. اگر
همچنان همان نگ
منسوخ را دنبال کنی
افسوس تکرارى این

تکرار  خواهیم کرد.

یم خو ر ر چ کر ذر ىک

جلسه چهار نماینده کشــورمان براى تصمیم گیرى درباره 
حضور در لیگ قهرمانان آسیا در فدراسیون فوتبال برگزار شد.

با اعالم رسمى فدراسیون فوتبال ایران، AFC در نامه اى به 
فدراسیون ایران اعالم کرد نمایندگان کشورمان در فصل آینده 
لیگ قهرمانان آسیا از حق میزبانى خود محروم خواهند بود و 
باید در زمین بى طرف به مصاف حریفان بروند. بر همین اساس 
و پس از اعالم رسمى این حکم، مدیران چهار باشگاه استقالل، 
پرسپولیس، سپاهان و شهر خودرو (نمایندگان ایران در لیگ 
قهرمانان آسیا) صبح دیروز (شنبه) جلسه اى را در فدراسیون 
فوتبال با مهدى على نژاد، سرپرست معاونت توسعه قهرمانى و 
ورزش حرفه اى وزارت ورزش برگزار کردند. پس از این جلسه 
مقرر شد جلسه دیگرى نیز در وزارت ورزش برگزار و تصمیم 

نهایى در این خصوص در جلسه آینده اتخاذ شود.
با این حال تصمیم چهار باشگاه استقالل، پرسپولیس، سپاهان 
و شهر خودرو براى اعتراض به تصمیم کنفدراسیون فوتبال 
آسیا کناره گیرى و انصراف از حضور در لیگ قهرمانان آسیاست 

و قرار نیست نمایندگان ایران در این مسابقات شرکت کنند.
در صورتى که تا ساعت 12 امروز به وقت ایران کنفدراسیون 
فوتبال آسیا به صورت رســمى اعالم کند تیم هاى ایرانى 

حق میزبانى از رقباى خود در لیگ قهرمانان آســیا را ندارند، 
باشگاه هاى کشورمان به صورت رسمى از مسابقات انصراف 
خواهند داد. در حــال حاضر این موضوع پیشــنهاد کمیته 
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به هیئت اجرایى AFC بوده 
است و این هیئت تا امروز ساعت 12 به وقت ایران نظر نهایى 

خود را اعالم مى کند.
البتــه مســئوالن ورزشــى ایــران و فدراســیون فوتبال 
نامه نگارى هاى الزم بابت اعتراض نســبت به این تصمیم 
را اعالم کرده و هشــدار داده اند در صورت قطعى شدن این 

تصمیم تیم هاى ایرانى در مسابقات حاضر نمى شوند.

اصرار داریم در ایران بازى کنیم
در همین حال مســعود تابش، مدیرعامل باشــگاه سپاهان 
در پایان جلسه در فدراســیون فوتبال گفت: اصرار داریم در 
کشــورمان بازى کنیم چون حق هواداران است که بازى ها 
را ببینند ضمن اینکه اگر بازى در کشــور ثالث برگزار شود 

امتیازگیرى سخت مى شود.
او در مورد محرومیت باشــگاه هاى ایرانى در صورت کنار 
کشیدن از لیگ قهرمانان آسیا گفت: در این باره کمى تحمل 

کنید تا جلسات ما تکمیل شود، ان شاءا... کنفدراسیون فوتبال 
آسیا قبول مى کند که ما میزبان بازى هایمان باشیم.

وى افزود: این یک تصمیم کامًال سیاسى است. در کشورهاى 
دیگر تظاهرات میلیونى انجام مى شود و حتى خیلى از کشورها 
درگیر جنگ هستند. شــعار FIFA و AFC این است که 
فوتبال از سیاست جداست و من فکر مى کنم این تصمیم ها 

کامًال سیاسى است.
تابش در مورد اینکه گفته مى شود مهدى تاج از این موضوع 
خبر داشت هم گفت: اینطور نیست، این موضوع تازه روز جمعه 
اعالم شده است و فکر نمى کنم هیئت رئیسه AFC هم به 

تصمیم نهایى رسیده باشد.
او در مورد نبود کرسى هاى تأثیرگذار در AFC هم مى گوید: 
آقاى تاج، نایب رئیس AFC هستند و دارند تالش مى کنند 

که این موضوع حل شود.

این دشمنى استکبار جهانى است
رئیس کمیته ملى المپیک هم تأکید کرد اگر تصمیم AFC بر 
سلب میزبانى از تیم هاى ایرانى اعالم شود، قطعاً در مسابقات 

شرکت نخواهیم کرد.

 رضا صالحى امیرى در گفتگو با «رادیو ورزش» در خصوص 
تصمیم جدید AFC مبنى بر محرومیت باشگاه هاى ایرانى 
از میزبانى در لیگ قهرمانان آسیا و مهمترین اقدام ایران اظهار 
کرد:  این مســئله را باید در یک دایــره جامع ترى به عنوان 

دشمنى استکبار جهانى با انقالب اسالمى ببینیم. 
وى ادامه داد: این موضوع طرح یک مســئله بسیار جعلى و 
دروغین است و همه مى دانند که ما در یک فضاى امن قرار 
داریم و ایــران از امن ترین کشورهاســت. یک حادثه اتفاق 
افتاد و ایران هم رسمًا پذیرفت و ادامه آن دیگر انتقام جویى 
از مردم است. کنفدراسیون فوتبال آسیا هیچگونه اختیارى 
براى تصمیم گیرى ندارد و به عنوان بازیچه استکبار جهانى 

عمل مى کند.
  AFC رئیس کمیته ملــى المپیک افزود: هیئــت اجرایى
روز یک شــنبه (امروز) تصمیمش را اعــالم خواهد کرد و 
ما براى اقتــدار نظام هیــچ تحقیرى را تحمــل نخواهیم 
کــرد و اگر تصمیم AFC بر ســلب میزبانــى از تیم هاى 
ایرانى باشــد، قطعًا در مســابقات شــرکت نخواهیم کرد
 و تبعات آن هم برعهده کســانى است که چنین تصمیمى 

مى گیرند. /1157

AFC ساعت 12 امروز تکلیف میزبانى سپاهان، استقالل، پرسپولیس و شهر خودرو را معلوم مى کند 

باشگاه ذوب آهن اصفهان هفته گذشته میودراگ 
رادولوویچ را به عنوان ســرمربى جدید این تیم 

انتخاب کرد.
طبق قرارداد و توافقى که میان سرمربى جدید و 
مدیران باشگاه انجام شده، قرار است این مربى 
یک دستیار خارجى را همراه خود به ایران بیاورد. 
مربى جدیدى که قرار است به کادر فنى ذوب آهن 
اضافه شود، پیش از این سابقه کار با رادولوویچ را 
داشته اســت. وى هفته آینده به ایران مى آید تا 

کارش را رسماً آغاز کند.
از طرفى بعید به نظر مى رسد محمد صلصالى و 
حسن استکى که پیش از این هم عضو کادر فنى 
ذوب آهن بودند، از این تیم جدا شوند. رادولوویچ 
هنوز مخالفتى با حضور صلصالى و استکى در کادر 
فنى خود نکرده و احتماًال آنها را نگه مى دارد. این 
دو  مربى و پیشکسوت ذوب آهن با شناخت خوبى 
که از تیم و شرایط لیگ ایران دارند مى توانند به 
رادولوویچ براى آشــنایى بیشتر با شرایط کمک 

کنند و به همین دلیل بعید است آنها جدا شوند.

سرمربى نفت مسجدســلیمان از برطرف شدن 
کدورت پیش آمده با امیر قلعه نویى صحبت کرد.

 بعد از دیدار ســپاهان و نفت مسجدسلیمان که 
با تساوى بدون گل در هفته هاى ابتدایى لیگ 
برتر به پایان رســید، امیر قلعــه نویى و مهدى 
تارتار مصاحبه هایى علیه یکدیگر انجام دادند و 

کدورت هایى میان آنها پیش آمد.
حاال بعد از چند ماه مهــدى تارتار خبر از برطرف 
شــدن این کدورت مــى دهد. ســرمربى نفت 
مسجدســلیمان که تا قبل از ایــن اتفاق روابط 
نزدیکى هم بــا امیر قلعه نویى داشــت، ظاهراً 
چندى قبل با ســرمربى باتجربه سپاهان تماس 
گرفته و کدورت ها به پایان رسیده است. تارتار در 
این خصوص گفت: «آن اتفاقات مسئله خاصى 
نبود. به هر حال ممکن اســت در فوتبال چنین 
موضوعاتــى پیش بیایــد. امیرخان(قلعه نویى) 
بزرگ م است و چندى قبل بعد از کسالتى که براى 
او ایجاد شد تماس گرفتم و جویاى احوالش شدم. 
من همیشه احترام پیشکسوتان را حفظ مى کنم.»

استکى و صلصالى 
ماندنى اند

تارتار و بزرگوار 
دوباره دوست شدند نیمروز سرنوشت ساز
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000862 مــورخ 98/09/28 بنیاد خیریه 
فرهنگى المهدى به شماره شناســه ملى 10260134330 نسبت به قسمتى از ششدانگ 
یکباب داالن به مساحت 19/35 مترمربع مفروزى از پالك اولیه شماره 1 فرعى از 3521- 
اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف آقاى ســید ابوالحســن 
مهدوى به خیریه اهدا گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1398/10/14 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 10/29 /1398 م الف: 718822 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /10/235
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

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

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

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

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

رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است.
ردیف 5- برابر رأى شــماره 139860302023000876 مورخ 98/09/28 خانم رضوان 
نجارزادگان به شــماره شناســنامه 770 کدملى 1288014988 صادره از اصفهان فرزند 
مرتضى نسبت به یکدانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 163/60 مترمربع 

مفروزى از پالك شماره 8 فرعى از 5288- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى 
مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است.

ردیف 6- برابر رأى شماره 139860302023000878 مورخ 98/09/28 آقاى سعید رضا 
نجارزادگان به شماره شناسنامه 1548 کدملى 1287999816 صادره از اصفهان فرزند رضا 
نسبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/60 مترمربع مفروزى از 
پالك شماره 8 فرعى از 5288- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت 
رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1398/10/14 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 10/29 /1398 م الف: 718176 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /10/238
 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شــماره 139860302007012707 مورخه1398/10/05  هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى محمود 
شیربخت زازرانى فرزند عبدالرحیم بشماره شناسنامه 45 صادره از فالورجان نسبت به یک 
باب انبار به مساحت 447,4 مترمربع ژالك فرعى از اصلى مفروز و مجزى شده از ژالك 
فرعى از 405 اصلى واقع در گارماسه خریدارى مع الواســطه از مالک رسمى آقاى احمد 
شیشه فروش محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود و در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید , ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض , 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .  م الف: 717733 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 98/10/14 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 98/10/29 حسین زمانى 

علویجه رئیس ثبت اسناد و امالك فالورجان /10/240 
 مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
2 شــعبه دوم اجرا له بانک انصار و علیه آقایان مهرداد على 

ج اجرایى کالسه 971161 / 
پور و ســجاد رجبى مبنى بر مطالبه مبلــغ 637971032 ریال بابت محکــوم به و هزینه 
هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 98/11/14 ساعت 12 صبح در محل اجراى 
احکام دادگســترى اصفهان. طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 12 سهم مشاع از 360 
سهم مشاع ملکى به پالك ثبتى شــماره 7645 فرعى 15182 اصلى بخش 5 اصفهان با 
مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال" درج شده است. ملکى آقاى سجاد رجبى 
اکنون در تصرف محکوم علیه و ســایر مالکین مشاعى 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 پرداخــت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط 
خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: الف: محل و مشخصات آن: عبارتست از یک باب 
مغازه واقع در خیابان کاوه خیابان برازنده روبروى مجتمع نیرو (کوچه شماره 1) جنب پالك 
79 با اسکلت بتنى و سقف تیرچه بلوك و اندود گچ بر روى سقف، بدنه و کف مغازه سرامیک 
و داراى درب کرکره برقى آلومینیمى، داراى انشعاب گاز و برق، داراى انشعابات گاز و برق، 
یک دستگاه اسپلیت و داراى دریچه کولر آبى در سقف که در زمان بازدید از محل مذکور 
به عنوان حرفه میوه فروشى استفاده مى گردید. بر اساس گزارش آقاى شیران کارشناس 
محترم رسمى دادگسترى در رشته امور ثبتى تحت شماره 512 مورخ 98/6/12 پالك ثبتى 
7645 فرعى از 15182 بخش پنج ثبت اصفهان واقع در آدرس فوق االشــاره عبارتست 
از شش دانگ یکباب مغازه به مســاحت 35 مترمربع با حدود اربعه مشخص شماًال بطول 
6/8 متر شرقا" بطول 5/2 متر جنوبا" بطول 6/8 متر (درب و دیواریست به خیابان) غربا" 

بطول 5/10 متر که تمامت 12 مشاع از 360 سهم شش دانگ مغازه مورد ثبت در صفحه 
14 دفتر 475 به نام آقاى سجاد رجبى فرزند حبیب مى باشد. لذا مالکیت آقاى سجاد رجبى 
مقدار 12 سهم مشاع از 360 سهم شش دانگ مغازه مذکور معادل 1/165 متر مربع از 35 
مترمربع شش دانگ مغازه اعالم گردیده است. ب) نظریه کارشناسى: با توجه به موقعیت 
محل، کاربرى، مساحت عرصه و اعیان، قدمت و کیفیت ساخت، امکانات موجود و در نظر 
گرفتن عوامل موثر در قضیه ارزش روز شــش دانگ عرصه و اعیان مغازه فوق الذکر بالغ 
6300000000 ریال معادل ششصد و سى میلیون و مقدار 12 سهم مشاع از 360 سهم شش 
دانگ مغازه مذکور با مالکیت آقاى ســجاد رجبى (1/165 مترمربع) بالغ بر 209700000 
ریال معادل بیست میلیون و نهصد و هفتاد هزار تومان برآورد و اعالم نظر مى گردد. م الف: 

713998 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/10/178
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 970215 ج/2 له آقاى منصور شفیع زاده و علیه آقاى فرید شیخ االسالمى 
مبنى بر مطالبه مبلغ 8/225/798/970 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق 
االجراى دولتى در تاریخ 98/11/15 ساعت 11/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 23/690 حبه مشاع از 72 حبه  شش دانگ 
ملکى به پالك ثبتى شماره 2750 افرازى با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال 
درج شده است ملکى آقاى فرید سیخ االسالمى 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 بود. هزینه هاى اجرایى 
بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال 10 درصد 
واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: به نشانى خیابان حکیم، 
کوچه شماره 7 (قلندران)، کوى پشت مسجد حکیم، جنب پارکینگ مجموعه تاریخى ملک 
سلطان، بن بســت انقالب، پالك 94 بازدید و پس از بررسى مدارك ارائه شده و معاینه از 
محل چگونگى گزارش به استحضار عالى مى رسانیم. ملک مورد ارزیابى به صورت یکباب 
ساختمان نیمه ساز داراى پروانه ساختمانى به شماره 13/32470 مورخ 1385/11/21 که 
در محدوده پالك 275/1 بخش 3 ثبت اصفهان مى باشــد شش دانگ پالك 275/1 در 
صفحه 255 دفتر 110 امالك و صفحه 548 دفتر 162 امالك با حدود: شــماًال به دیوار 
اشتراکى با خانه شماره 255 شرقًا اول به دیوار اشــتراکى با خانه شماره 304 دوم به دیوار 
اشتراکى با بهاربند شماره 208 جنوبًا پى حفر شده اشتاکى به قطعه 275/2 غربًا اول در دو 
قسمت به دیوار اشتراکى با خلوت 275/5 قسمت دوم شمال مجاور است دوم به راهرو نام 
برده بالسویه به نام آقاى فرید شیخ االسالمى و آقاى عبداله میر فاضلى شیرازى سابقه ثبت 
و سند مالکیت داشته اســت و داراى حقوق ارتفاقى مى باشد. پالك مزبور به موجب سند 
شماره 8872 مورخ 1387/9/14 دفتر 67 اصفهان در رهن بانک صادرات واقع مى باشد. 
مساحت عرصه آن حدوداً 616 مترمربع و اعیانى طبق پروانه در سه طبقه 1447/5 مترمربع 
که در موقع بازدید ستون هاى سقف چهارم اجرا و شناژهاى آرماتوربندى و قالبندى آن ها 
(بدون اخذ پروانه) اجرا شده بود و نیز تیرچه ها روى سقف مشاهده گردید. لهذا با توجه به 
موقعیت محل، مساحت و کاربرى (بدون در نظر گرفتن دیون احتمالى به شهردارى و ماده 
صد) ارزش کل ملک فوق اعم از عرصه و اعیانى برابر 25/000/000/000 ریال و ارزش 
ســه دانگ برابر 12/500/000/000 ریال (دوازده میلیارد و پانصد میلیون ریال) برآورد و 
اعالم نظر مى گردد. در نتیجه مقدار 23/690 حبه مشاع آن به مبلغ 8/225/798/970 ریال 
ارزیابى که مقدار 1/128 حبه مشــاع آن به مبلغ 391/704/712 ریال بابت حق االجراى 
دولتى و مقدار 22/562 حبه مشــاع آن به مبلغ 7/834/094/258 ریــال بابت مطالبات 
محکوم له ارزیابى گردیده اســت. م الف: 717899 مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى 

اصفهان/10/349
مزایده (نوبت اول)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرائى کالســه 960588 جلسه 
مزایده اى در روز شــنبه مورخه 98/11/26 ســاعت 10 صبح و به جهــت فروش میزان 

ششدانگ یک باب منزل مســکونى دو طبقه فاقد ســابقه ثبتى به مساحت عرصه 150 
مترمربع و مســاحت اعیان 112 مترمربع داراى اسکلت بتنى و ســقف تیرچه بلوك فاقد 
نما و داراى سیستم سرمایش کولر آبى و سیستم گرمایش بخارى گازى و داراى انشعاب 
گاز- برق و آب یک دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیانى طبقه اول به نام خانم فرشته 
علیخانى چمگردانى و مابقــى به مالکیت آقاى محمود قربانــى چمگردانى فرزند خیراله 
مى باشــد واقع در چمگردان خیابان امام کوچه بهار پالك 3 کدپستى 8478157757 که 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 1/944/000/000 ریال ارزیابى گردیده است، 
در محل اجراى احکام مدنى دادگســترى لنجان برگزار نماید طالبین خرید مى توانند به 
مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از ملک موردنظر دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى 
مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت 
نمایند که 10 درصد قیمت کارشناســى را نقدا پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را 
ظرف مدت 30 روز پرداخت نمایند. م الف: 734686 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان 

10/411/ 
حصر وراثت

شکراله علیرضایى دیزیچه فرزند نادعلى داراى شماره شناسنامه 233 و بشرح دادخواست 
مطروحه به کالسه پرونده 903/98 شورا، درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان نادعلى علیرضایى دیزیچه فرزند نعمت اله به شماره شناسنامه 
2313 و در تاریخ 1398/10/18 در اقامتگاه دائمى خویش فوت نموده و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- جواد علیرضایى دیزیچه نام پدر: 
نادعلى شماره شناسنامه: 152 نسبت به متوفى: فرزند 2- شکراله علیرضایى دیزیچه نام 
پدر: نادعلى شماره شناسنامه: 233 نســبت به متوفى: فرزند 3- مجید علیرضایى دیزیچه 
نام پدر: نادعلى کدملى: 5410035658 نســبت به متوفى: فرزنــد 4- مژگان علیرضایى 
دیزیچه نام پدر: نادعلى شماره شناسنامه: 193 نسبت به متوفى: فرزند 3- الهام علیرضایى 
دیزیچه نام پدر: نادعلى شماره شناسنامه: 734 نسبت به متوفى: فرزند 4- الهه علیرضایى 
دیزیچه نام پدر: نادعلى کدملى: 1160100225 نسبت به متوفى: فرزند 5- عزت علیرضایى 
دیزیچه نام پدر: هدایت اله شماره شناسنامه: 61 نسبت به متوفى: همسر 6 - رباب سجادى 
دیزیچه نام پدر: سید هاشم شــماره شناسنامه: 42 نســبت به متوفى: همسر 7- خدیجه 
غفارى دیزیچه نام پدر: رحمن شماره شناسنامه: 67 نسبت به متوفى: مادر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى، درخواست مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به این 
شــورا تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف: 736748 احمدرضا 
علیرضائى- رئیس شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره 

یک) /10/437
حصر وراثت

اســماعیل صفایى فرزند مرتضى داراى شماره شناســنامه 56 و کدملى 5419342324 
بشرح دادخواست مطروحه به کالســه پرونده 900/98 شــورا، درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان حاجیــه خانم خاور کریمپــور فرزند 
حســین به شــماره شناســنامه 34 و کدملى 5419376555 در تاریخ 1398/05/12  در 
اقامتگاه دائمى خویش فوت نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف 
هاى جدول ذیل: 1- ابراهیم صفایى نام پدر: اســماعیل شماره شناسنامه: 125 نسبت به 
متوفى: فرزند 2- حسین صفایى نام پدر: اسماعیل شماره شناسنامه: 11 نسبت به متوفى: 
فرزند 3- على صفایى نام پدر: اســماعیل شــماره شناسنامه: 1 نســبت به متوفى: فرزند 
4- امین صفایى نام پدر: اسماعیل شماره شناسنامه: 597 نسبت به متوفى: فرزند 5- زینب 
صفایى نام پدر: اسماعیل شماره شناسنامه: 1 نسبت به متوفى: فرزند 6- اسماعیل صفایى 
نام پدر: مرتضى شماره شناسنامه: 56 نسبت به متوفى: همســر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى، درخواســت مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت یک ماه به این 
شــورا تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف: 736797 احمدرضا 
علیرضائى- رئیس شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره 

یک) /10/438

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
با بیان اینکه در ســال جارى تا کنــون 15 هزار و  845

 نیکوکار جدید حامى ایتام و فرزندان محسنین اصفهانى 
شدند، گفت: جمع نیکوکاران شریک در این امر خیر در 
حال حاضر جمعیتى 67 هزار و 654 نفرى را تشــکیل 

مى دهد.
محمدرضا متین پور افزود: این نیکوکاران حمایت از 19 
هزار و 80 فرزند یتیم و نیازمند را بر عهده دارند و مبالغى 
را به شکل منظم به حساب این فرزندان واریز مى کنند. 
وى گفت: با وجود این، 3851 فرزند محسنین کماکان 

فاقد حامى هستند.

متین پور در ادامه به تشریح جدیدترین برنامه کمیته امداد 
براى افزایش تعداد حامیان طــرح اکرام ایتام و فرزندان 
محســنین پرداخت و خاطرنشــان کرد: بر اساس این

 برنامه ها به دنبال جذب 67 هزار حامى جدید عالوه بر 
حامیان کنونى هستیم تا عالوه بر بهبود دریافتى فرزندان 
تحت حمایت کنونى بتوانیم چتر حمایتى این طرح را بر 
سر فرزندان نیازمند بیشترى بگسترانیم. مدیرکل کمیته 
امداد اصفهان اظهــار کرد: در کمتــر از دو ماهى که از 
اجراى این طرح هاى جدید مى گذرد 3949 حامى جدید 
به واسطه آنها جذب طرح اکرام ایتام و فرزندان محسنین 

اصفهانى شده اند.

مدیرعامل شــرکت تولید نیروى برق اصفهان با اشاره 
به اینکه در دو هفته گذشته، براى مدیریت مصرف گاز، 
تولید برق نیروگاه  هاى استان تا 25 درصد کاهش یافته 
است، افزود: در صورت تداوم ســرماى هوا و کاهش 

نیافتن مصرف گاز، احتمال خاموشى وجود دارد.
سعید محسنى با بیان اینکه در حال حاضر نیروگاه  هاى 
اصفهان و شهید منتظرى با نصف ظرفیت کار مى کنند 
گفت: نیروگاه شهید منتظرى با تمام ظرفیت و مصرف 
10 میلیون متر مکعــب گاز مى توانــد روزانه 1600 
مگاوات برق تولید کند ولى مصرف دو هفته اخیر این 
نیروگاه، حدود 5 میلیون مترمکعب گاز بوده و تولید برق 

آن نیز به حدود نصف، کاهش یافته است.
وى افزود: بــه دلیل کاهش تولید بــرق نیروگاه  هاى 
اصفهان، حدود 800 مگاوات از دیگر استان ها و شبکه 

سراسرى، برق دریافت مى کنیم.
مدیرعامل شــرکت تولید نیروى برق اصفهان افزود: 
درخواســتى بــه حفاظت محیــط زیســت اصفهان 
مبنى بر اســتفاده از ســوخت مازوت در نیروگاه شهید 
منتظرى ارائه کرده ایم که این درخواســت را دادستان 
اصفهان و دیگر مســئوالن اســتان بررســى کرده و 
به این نتیجه رســیدند کــه در زمان حاضــر این امر

 محقق نشود.

15800 نیکوکار جدید حامى 
ایتام شدند

جلوگیرى از قطع برق با 
صرفه جویى در مصرف گاز

امضاى یک تفاهمنامه
تفاهمنامه بیـن ذوب آهن اصفهان و سـازمان مدیریت 
صنعتى با هدف ایجاد و گسترش همکارى هاى آموزشى 
و پژوهشـى و توسـعه منابع انسـانى متقابل چهارشنبه 
25 دى ماه توسـط مسئولین این دو سـازمان امضا شد. 
مدیریت دانش در ذوب آهن با هـدف انتقال دانش فنى 
مهندسى از متخصصین ذوب آهنى در شرف بازنشستگى 
به کارکنان و  حفظ دانش فنى مهندسى موجود از جمله 
اهداف ایـن تفاهمنامه اسـت. همچنین بر اسـاس این 
تفاهمنامه طرح MBA فوالد براى اولین بار در کشور 
در ذوب آهن اصفهان اجرا مى شـود که هدف اصلى آن 
آموزش هدفمند نیروى مدیریتى در ذوب آهن و انتقال 
دانش فنى تخصصى ذوب آهن به جامعه صنعتى کشور 

است.

مهر و موم 10 مغازه قصابى 
سرپرست شبکه دامپزشکى شهرسـتان چادگان گفت: 
کارشناسـان ایـن شـبکه در بازرسـى تولیـد تـا عرضه 
فرآورده هاى خام دامى در این شهرستان ده واحد مغازه 
قصابى را با تکرار تخلف هاى رعایت نکردن بهداشـت 
عمومـى، کشـتار غیر مجـاز دام، بـا همکارى دسـتگاه 
قضایى شهرسـتان چادگان و شبکه بهداشـت و درمان 
و نیروى انتظامى این شهرستان مهر و موم کردند. سید 
محمد قریشى با بیان اینکه گوشت  هاي عرضه  شده در 
قصابی ها باید در کشتارگاه هاي زیر نظارت دامپزشکی 
تهیه شود، گفت: این موضوع موجب کنترل و پیشگیري 

از بیماري  هاي مشترك بین انسان و دام مى شود.

خبر

پژوهشگر مخاطرات و بحران در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازى 
کشور مى گوید: طبق نتایج یکى از بررسى ها که در مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازى صورت گرفت، مشخص شــد از 31 استان کشور 
18 اســتان در مناطق با خطر باالى فرونشســت قرار گرفته و در این 
میان استان اصفهان با دارا بودن 31 شــهر واقع در پهنه با خطر باالى 
فرونشست، از لحاظ سکونتگاه هاى شهرى در معرض خطر، در ردیف 

اول قرار دارد.
مجتبى بصیرى در خصوص ارقام مختلفى که براى مقدار فرونشســت 
زمین در اصفهان ذکر شده توضیح مى دهد که در بخش هایى از مناطق 
شمال و شمال شرق شــهر اصفهان فرونشست زمین بیشتر بوده با این 

وجود مقدار آن کمتر از 20 سانتیمتر در سال است.
این پژوهشگر تأکید مى کند که همین مقدار فرونشست زمین به راحتى 
مى تواند تأثیر مخربى بر روى زیرساخت هاى مختلف شهرى بگذارد. 
همچنان که امروزه شاهد ترك هایى در برخى ساختمان هاى مسکونى 
این مناطق هستیم و به ویژه اینکه اثرات مخرب آن در محدوده ورزشگاه 
نقش جهان و فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان نیز دیده شده 

است.
وى ادامه مى دهد: طبق آخرین برآوردهاى انجام شــده هر یک از دشت هاى 
اســتان همچون برخوار، دامنه، ســگزى، مهیار و... اعداد متفاوتى از 
فرونشست را نشان مى دهند. در این میان «دشت مهیار» واقع در حدود 
30 کیلومترى جنوب اصفهان شرایط ویژه اى دارد. در این دشت عالوه 
بر زمین هاى کشاورزى و مناطق مسکونى منطقه مهیار، زیرساخت هاى 
مهمى نظیر راه آهن اصفهان- شیراز، جاده اصفهان- شیراز و خط انتقال 

برق 230 کیلو ولت موسوم به خط چهلستون- مهیار واقع شده است.
به گفته بصیرى، مقدار فرونشست زمین در دشت مهیار بسیار بیشتر از 

مقادیر مربوط به شهر اصفهان بوده و در برخى گزارش ها به حدود 40 
سانتیمتر در سال اشاره شده است. بازدیدهاى میدانى نیز همین موضوع 
را تأیید مى کند، زیرا بر اثر فرونشست زمین در این دشت شکاف هاى 
زیادى ایجاد شده به طورى که شکاف ها هم در خود دشت و هم در مرز 

بین کوه و دشت دیده مى شود.
این پژوهشگر مى گوید: متأسفانه امروزه در دشت مهیار شاهد کلکسیونى 
از مخاطرات ناشى از فرونشست زمین هســتیم. شکاف  هاى ناشى از 
فرونشست زمین به پاى دکل هاى برق و نزدیکى راه آهن رسیده و در 

نقاط مختلفى از جاده اصفهان- شــهرضا نیز دست اندازهایى در جاده 
دیده مى شود که مرتبط با گسترش فرونشســت در این منطقه است. 
در کنار این اثرات باید به این نکته نیز اشــاره کرد که برداشــت بى رویه 
آب  هاى زیرزمینى در نهایت موجب مرگ آبخوان و نابودى کشاورزى شده 

و اثرات اجتماعى و مهاجرت  هاى اجبارى مردم را به دنبال خواهد داشت.
این پژوهشــگر بحران و مخاطــرات مرکز تحقیقات راه، مســکن و 
شهرسازى کشور با اشاره به ایجاد شکاف هاى ناشى از فرونشست زمین، 
مى گوید: اگر این شکاف ها به زیر جاده گســترش یابد در لحظه عبور 

خودروها مى تواند منجر به فرو ریزش ناگهانى بخش  هایى از زمین شده 
و حوادث ناگوارى ایجاد کند.

وى راه آهــن اصفهان-شــیراز را دیگر زیرســاخت واقع در دشــت 
مهیار عنوان مى کند و مى گوید: متاســفانه شــکاف هاى ناشــى از 
فرونشست زمین بســیار نزدیک به راه آهن اســت و در صورت توسعه 
این شکاف ها به زیر ریل، ممکن است در اثر ارتعاشات ناشى از حرکت 
قطار، فروریزش ناگهانــى رخ داده و با خروج قطــار از ریل فاجعه اى

 بزرگ ایجاد گردد.
بصیرى به خطوط انتقال برق در دشت مهیار اشــاره و اظهار مى کند: 
متاسفانه شکاف هاى فرونشست زمین به پاى دکل هاى برق خط 230 

کیلو ولت چهلستون- مهیار رسیده است.
وى اشاره مى کند که قبًال در منطقه اشتهارد شاهد بودیم که شکاف هاى 
فرونشست زمین منجر به خالى شدن پى یک تیر برق بتنى 20 کیلو ولت 
و در نهایت سقوط آن و قطع برق بخش هایى از منطقه گردید. چنانچه 
همین اتفاق براى یکى از دکل هاى برق خط 230 کیلو ولت مهیار رخ 
دهد ابعاد حادثه بســیار بزرگتر خواهد بود چراکــه از یک طرف جبران 
خسارت خود این دکل ها قابل مقایسه با تیرهاى برق نیست و از سوى 
دیگر طبق صحبت با کارشناسان برق منطقه  اى در صورتى که یکى از 
این دکل ها از مدار خارج شود منجر به قطع برق مناطق وسیعى از کشور 
خواهد شد. در چنین شرایطى قطع برق مناطق شهرى، بیمارستان ها، 

مراکز صنعتى و کارخانجات، خسارات ثانویه ایجاد خواهد کرد.
وى ابراز امیدوارى مى کند که مسئوالن شرکت برق منطقه  اى اصفهان 
و راه آهن استان هاى فارس و اصفهان نیز بیش از پیش به اهمیت این 
موضوع توجه کرده و قبل از وقوع هر گونه اتفاق ناگوار و شــاید جبران 

ناپذیر، در این خصوص تصمیمات جدى اتخاذ کنند.

براى اولین بار با ذکر جزئیات مطرح مى شود

ابعاد جدى خطر فرو نشست زمین در مهیار
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اگرچه هنــوز الزم اســت مطالعات بیشــترى درباره 
نوشیدنى هایى که باعث بهبود کیفیت خواب مى شوند، 
انجام شود اما متخصصان تأکید دارند که باید از مصرف 

برخى نوشیدنى ها پیش از خواب خوددارى کرد.
به گفته متخصصان مصرف نوشیدنى هاى حاوى کافئین 
پیش از خــواب به طور قطع براى اغلب مردم مناســب 
نیست. البته زمان خوددارى از مصرف این نوشیدنى ها 
پیش از خواب در طول روز به میزان حساســیت افراد به 
کافئین بستگى دارد، به طورى که براى برخى این زمان 
بعدازظهرها و براى برخى درست پس از صرف شام است 
تا خوابى راحت را در طول شــب داشته باشند. به عبارت 
دیگر اگر عادت دارید براى جلوگیرى از چرت بعدازظهر 
قهوه بنوشید براى داشتن خوابى آرام در شب بهتر است به 

تدریج از مقدار آن بکاهید.
یک مطالعه کوچک منتشر شده در سال 2013 میالدى 

نشان مى دهد بهترین زمان خوددارى از نوشیدن قهوه، 
شش ساعت پیش از خواب است.

برخى از مطالعات نیز حاکى از آن است که نوشیدن شیر 
به ویژه مخلوط شیر گرم و عسل پیش از خواب به بهبود 
کیفیت خواب در طول شــب کمک مى کند. این یکى از 
توصیه هایى اســت که مدت هاست براى داشتن خوابى 
راحت وجود داشته است. بسیارى از متخصصان بر این 
باورند که «تأثیر روانى» نوشیدن شیر پیش از خواب بیش 

از تأثیرات دیگر است.
برخى از متخصصان نیز نوشــیدن آب را بیش از هر نوع 
نوشیدنى دیگرى پیش از خواب توصیه کرده و بر اهمیت 
مصرف کافى آب در طول روز تأکید مى کنند. بر اساس 
اعالم بنیاد ملى خواب ایاالت متحده حتى کمبود بسیار 
جزئى آب پیش از خواب مى تواند باعث ایجاد اختالل در 

خواب شود.

خوردن مداوم آب ســرد، مزاج معده و اعضاى مجاور 
مثل کبد را به سمت سردى مى برد و باعث بروز بیمارى 

مى شود.
یکى از ویژگى هاى نوشــیدن آب یخ، خاموش  کردن 
حرارت غریزى بدن اســت. نوشیدن آب یخ باعث رفع 
تشنگى، تقویت معده، افزایش اشتها، زیبا شدن رنگ 
چهره، دفع بخارات و رطوبت بخشــى بدن اســت اما 
مصرف زیاد آب سرد هم مشکالت زیادى را به همراه 
دارد به طورى که موجب ســوء مزاج مى شود و تمام 

اعصاب بدن را دچار اختالل مى کند.
هضم غذا عملى بسیار مهم و حیاتى است چون بدن به 
مواد مغذى و نوشیدنى ها نیاز دارد تا به درستى کار کند 
و سالم بماند. به طور کلى هضم اول در معده و دستگاه 
گــوارش رخ مى دهد تا غذا را براى جذب توســط کبد 
آماده کننــد و هضم دوم در کبد، عــروق و اعضا دیگر 

رخ مى دهد.
چرب شدن کبد و شیوع این بیمارى مربوط به مصرف 
بى رویه آب یخ است. سیستم گوارشى بدن داراى دماى 
خاصى است که با مصرف آب یخ دچار افت شدید دما 
مى شود و نخستین عارضه آن وقفه در جریان طبیعى 
سیستم گوارشى و اختالل در گردش خون است که در 
اصطالح عامیانه مى گوییم؛ روند هضم دچار ســکته 

شده است.

بهتــر اســت از مصــرف آب یــخ هنــگام انجــام 
تمرینات ورزشــى پرهیــز کنید. زمانــى که ورزش 
مى کنید، بدن گرماى زیادى تولید خواهد کرد و نوشیدن 
آن بالفاصله پس از تمرینات ورزشــى به واسطه عدم 
تطابق دما هــا مى تواند اثر منفى بر دســتگاه گوارش 
داشــته باشــد. برخى افراد به دردى مزمــن در معده 
دچار خواهند شد زیرا مصرف آب یخ پس از انجام ورزش 
مى تواند به بدن شــوك وارد کنــد و موجب معده درد 

شود.
اگرچه نوشــیدن آب در دماى اتاق بــه روند گوارش 
کمک مى کنــد اما نوشــیدن آب یخ احتمــال ایجاد 
یبوســت را افزایش مى دهد. آب یــخ موجب انقباض 
روده مى شــود و همین امر باعث تشــدید یبوست در 

فرد مى شود.
نوشیدن آب یخ مى تواند به جاى تسریع روند آبرسانى 
مجدد بدن، آن را کند ســازد. پس از نوشــیدن آب یخ 
بدن باید ابتدا آن را به دماى مناسب برساند. همچنین، 
آب یخ موجب انقباض رگ هاى خونى در بدن مى شود. 
از ســوى دیگر، موجب کاهش گــردش خون در بدن 

مى شود.
آب یخ و حتى نوشیدنى هاى سرد دیگر مى توانند موجب 
منقبض شدن رگ هاى خونى شوند و بر همین اساس 
اثرى منفى بردستگاه گوارش دارند. همچنین نوشیدن 

آب یخ مى تواند فرایند 
طبیعى جذب مواد 

مغذى از غذاى مصرفى 
را در دســتگاه گــوارش 

مختل کند.
 با نوشیدن آب یخ، تمرکز بدن 

بر تنظیم دماى بدن دور مى شود 
که همین امــر مى تواند موجب از 

دست رفتن آب و احساس تشنگى 
در فرد شود.

دماى عادى بدن 37 درجه سانتیگراد 
است و زمانى که چیزى با دماى بسیار 
کــم مانند آب یخ یا بســتنى مصرف 
مى کنید، بدن تالش مى کند با صرف 
انرژى بیشــتر دما را تنظیم کند. این 
میزان انرژى اضافه بــراى تنظیم دما 
در اصل باید در روند گــوارش و جذب 
مواد مغــذى صــرف شــود،  بنابراین 
نوشیدن آب در دماى اتاق، بیشتر توصیه 
مى شود. در فصول ســرد سال از مواجهه 
با سردى به هر شــکل مانند خوابیدن در 
جاى سرد، استحمام با آب سرد و نوشیدن 

نوشیدنى هاى سرد، شدیداً پرهیز کنید.

برخى موضوعات خبرى که بار منفى بیشترى دارند مانند جنگ، 
فقر، قحطى و بى عدالتى مى توانــد تأثیر زیادى بر افراد جامعه 
بگذارد، استمرار این اخبار گاه چون سوهان روح و آیینه دق روح 

و روان مخاطب را مى آزارد.
براى مقابله با این خبرهاى منفى که روح ما را مى ســاید چه 
کنیم که حداقل تأثیر منفى را از این خبرها بگیریم؟ پزشــکان 
متخصص اعصاب و روان و نیز روانشناســان و جامعه شناسان 
از جمله کارشناسانى هســتند که مى توانند به ما در این مواقع 

کمک کنند. 
دکتر  لیال رازقیان، یکى از این کارشناســان اســت. او پزشک 

متخصص اعصاب و روان بیمارستان استاد محررى شیراز است و 
برخى راهکارها براى کاهش تأثیر اخبار منفى با تأکید بر رویکرد 

سالمت روان ارائه کرده است.
این پزشک متخصص اعصاب و روان بیمارستان روانپزشکى 
استاد محررى شیراز معتقد است: واکنش هاى استرسى در بانوان 
و کودکان بیش از مردان اســت و بانوان جزئیات اخبار منفى را 

بیشتر به خاطر مى سپارند.
به گفته وى بــراى کنترل تأثیــر روانى اخبار بــد، مى توان 
نگرانى هاى خود را با دیگران تقســیم کرد و بــه این نکته 
توجه کرد که زندگى انسان ها نســبت به قرن ها پیش رو به 

پیشرفت اســت و به دلیل افزایش ارتباطات و نقش رسانه ها 
و فضاى مجازى، ما امــروزه از فجایع بیش از گذشــته آگاه 

مى شویم.
دکتر رازقیان ادامه مى دهد: براى کاهش تأثیر اخبار بد مى توان 
به فعالیت هاى اجتماعى پرداخت و در راســتاى موضوعى که 
براى ما اهمیت دارد و غلبه بر تأثیرات اخبار بد، گام برداشــت. 
الزم نیســت همه تصاویر مربوط به اخبار بد مانند ویدیوها را با 

جزئیات دید.
پزشک متخصص اعصاب و روان بیمارستان روانپزشکى استاد 
محررى شیراز اضافه مى کند: کودکان توانایى تحلیل اخبار بد 

را به درستى ندارند و بهتر است آنها دور از اخبار بد باشند و به آنها 
اجازه دنبال کردن تصاویر خشن داده نشود. باید بدانیم، نگرانى 
و ناراحتى از اخبار بد، طبیعى اســت و ما تنها فردى نیستیم که 

 تحت تأثیر قرار مى گیریم.
این پزشک دانشگاه علوم پزشکى شــیراز در ادامه مى گوید: 
ما در هنگام شــنیدن اخبار بد در مورد ثبات زندگى خود، دچار 
اضطراب مى شویم و پیگیرى وســواس گونه اخبار منفى، ما را 
نسبت به آینده نامطمئن مى کند. باید تالش کنیم براى ساعاتى 
در روز، از اخبار بد دورى کنیم و به فعالیت هاى مورد عالقه خود 

بپردازیم.

تقریبًا هر کســى از خوردن پاپ کورن در حال تماشاى 
تلویزیون لذت مى برد. یکى از ساده ترین و سریع ترین 
میان وعده پاپ کورن مایکروویو است و چیزى که آن را 
حتى لذت بخش تر مى کند، طعم و مزه آن است. با این 
حال، آیا مى دانســتید که با خوردن ذرت بو داده روزانه، 
سالمتى خود را به خطر مى اندازید؟ متخصصان تأکید 
مى کنند که باید پاپ کورن مایکروویوى را کنار بگذارید 
و به جاى آن پاپ کورن را روى گاز درســت کنید؛ ولى 

چرا؟
مطالعه انجام شده توسط محققان دانشگاه سینسیناتى 
در سال 2009 نشان داد که بیمارى هاى انسدادى ریه 
در میان کارکنان تولید ذرت مایکروویو گزارش شــده 
است این مطالعه در چهار کارخانه تولید و پرورش ذرت 
مایکروویو انجام شد مشخص شد این کارکنان به علت 
قرار گرفتن در معرض خطر هشت برابر بیشتر افزایش 
انســداد مجارى هوایى را تجربه کردند. آنها همچنین 
برونشــیولیت دارند، که یک بیمارى ریوى است که با 
انســداد مجارى هوایى همراه است. هنگامى که پخت 
و پز ذرت مایکروویو را در خانه انجــام مى دهید، براى 
جلوگیرى از قرار گرفتن در معرض دیا ستیل، باید بسته 

را خالف جهت باز کنید.
 PFOA پاپ کــورن مایکروویــو همچنین شــامل
است، که به عنوان یک پوشــش غیر چسبنده در داخل 
کیسه هاى پاپ کورن براى جلوگیرى از پس زدن روغن 
به خارج از کیسه استفاده مى شود. در واقع، هر کیسه پاپ 
 PFOA کورن مایکروویو حاوى تــا 300 میکروگرم
اســت. این ماده شــیمیایى به عنوان یک ســرطان زا 
شناخته شده است زیرا با سرطان پروستات و پانکراس 

همراه است.
چربى هــاى ترانس همــواره محبوب بــوده و به طور 
گســترده اى توســط تولید کنندگان مواد غذایى مورد 
استفاده قرار گرفته اند، زیرا باعث افزایش طعم و عمر مفید 
مى شود. چربى ترانس نسبت به کلسترول باال، بیمارى 
هاى قلبى عروقى و افزایش وزن قابل توجه ارتباط دارند. 
اگر مواد تشــکیل دهنده پاپ کورن مایکروویو را بررسى 
کنید، مى بینید که چربى هاى ترانس بســیار زیاد است. 
ما همه به پاپ کورن به عنوان یک میان وعده کم کالرى 
نگاه مى کنیم، اما با مصرف منظم پاپ کورن مایکروویو، 
فقط شــانس خود را براى رنج از بیمارى ها افزایش مى 

دهید.

شرکت صنایع تولیدى قیر سفت سامان 
سهامى خاص به شماره ثبت 29185 
و شناســه ملى 10260498534 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ1398/10/04 قبــاد باقرى به 
کدملى 6339842003 و مهراب باقرى 
قلعه سلیمى به کدملى 6339524370 
و حمیدرضــا باقــرى بــه کدملــى 
6339828124 بعنوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
گردیدند . احسان کمالى دولت آبادى به 
کدملى 1289245177 و طاهره کمالى 
دولت آبادى به کدملى 1288841612 
بترتیب بســمت بازرسان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ 
آگهیهاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (735231)

برگ سبز خودرو ســوارى پراید تیپ 
132 مدل 1389 بنزینى به شــماره 
موتور 3483901 و شــماره شاسى 
S 1422289161344 به شــماره 
پالك 266/53 و 55 متعلق به سمیه 
کاظمــى راشــنانى به شــماره ملى 
1291812628 فرزند محمد مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

شرکت پترو عایق اســپادانا شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 49199 و شناسه ملى 10260675155 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1398/10/04 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقاى مهراب باقرى قلعه 
سلیمى6339524370 بعنوان رئیس هیئت مدیره و 
آقاى قباد باقــرى6339842003 بعنوان مدیر عامل 
شرکت و آقاى حمیدرضا باقرى6339828124 بعنوان 
نائب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار بانکى و تعهدات 
شرکت و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل منفرداً 
و با مهر شــرکت معتبر اســت. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (735232)

شرکت صنایع تولیدى قیر سفت سامان 
سهامى خاص به شماره ثبت 29185 
و شناســه ملــى 10260498534 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مورخ1398/10/04 قبــاد باقرى به 
شــماره ملى6339842003 بعنوان 
رئیــس هیئــت مدیــره - حمیدرضا 
باقرى به شماره ملى6339828124 
بعنــوان نائب رئیس هیئــت مدیره - 
مهراب باقرى قلعه ســلیمى به شماره 
ملى6339524370 بعنوان مدیر عامل 
براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه 
اوراق و اســناد مالى و بهادار و بانکى 
تعهدات شرکت و اوراق عادى و ادارى 
با امضاى رئیس هیئــت مدیره منفرداً 
و با مهر شــرکت معتبر اســت . مدیر 
عامل مجرى مصوبــات هیئت مدیره 
خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(735233)

شــرکت پترو عایق اســپادانا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 49199 
و شناســه ملــى 10260675155 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مــورخ1398/10/04 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : آقاى قباد باقرى به کدملى 
6339842003 و آقــاى مهراب باقرى 
قلعه سلیمى به کدملى 6339524370 
و آقــاى حمیدرضــا باقرى بــه کدملى 
6339828124 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دوســال انتخاب 
گردیدنــد. آقاى احســان کمالى دولت 
آبادى به کدملى 1289245177 و آقاى 
طاهره کمالــى دولت آبــادى به کدملى 
بســمت  بترتیــب   1288841612
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکســال انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(735234)

فقدان مدارك

آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییراتآگهى تغییرات

اخبار منفى 
سوهان روح 
آیینه دق  

حصر وراثت
جعفرقلى بهرامى فرزند یداله داراى شماره شناسنامه 9  بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 
پرونده 886/98 شورا، درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
یداله بهرامى قهنویه ئى فرزند حاجى جعفر به شماره شناسنامه 496 و کدملى 5418955421 
در تاریخ 1385/02/24 در اقامتگاه دائمى خویش فوت نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- ابراهیم بهرامى نام پدر: یداله شماره شناسنامه: 
52 نسبت به متوفى: فرزند 2- جعفرقلى بهرامى نام پدر: یداله شماره شناسنامه: 9 نسبت به 
متوفى: فرزند 3- على بهرامى نام پدر: یداله شماره شناسنامه: 24 نسبت به متوفى: فرزند 4- 
ناصر بهرامى قهنویه نام پدر: یداله شماره شناسنامه: 46 نسبت به متوفى: فرزند 5- منصور 
بهرامى قهنویه نام پدر: یداله شماره شناسنامه: 20 نسبت به متوفى: فرزند 6- اشرف بهرامى 
قهنویه نام پدر: یداله شماره شناسنامه: 55 نسبت به متوفى: فرزند 7- مهین بهرامى نام پدر: 
یداله شماره شناسنامه: 81 نسبت به متوفى: فرزند 8- اقدس بهرامى نام پدر: یداله شماره 
شناسنامه: 12 نسبت به متوفى: فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى، درخواست مزبور را 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او مى 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد، در غیر این صورت 
گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 836859 احمدرضا علیرضائى- رئیس شعبه اول حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک) /10/439
حصر وراثت

حســین یلمه طالخونچه فرزند نگهدار داراى شماره شناســنامه 5410155327 و بشرح 
دادخواست مطروحه به کالسه پرونده 897/98 شورا، درخواست گواهى حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان نگهدار یلمه طالخونچه فرزند خدایار به شماره شناسنامه 3 و 
کدملى 5419480905 در تاریخ 1398/09/22 در اقامتگاه دائمى خویش فوت نموده و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- داریوش یلمه طالخونچه 
نام پدر: نگهدار شماره شناسنامه: 1080 نسبت به متوفى: فرزند 2- حسین یلمه طالخونچه 
نام پدر: نگهدار کدملى: 5410155327 نســبت به متوفى: فرزند 3- الهام یلمه طالخونچه 
نام پدر: نگهدار شماره شناسنامه: 494 نسبت به متوفى: فرزند 4- سهیال یلمه طالخونچه نام 
پدر: کبلعلى شماره شناسنامه: 928  نسبت به متوفى: همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتى، 
درخواست مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى 

از متوفى نزد او مى باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد، 
در غیر این صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف: 736946 احمدرضا علیرضائى- رئیس 

شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک) /10/440
حصروراثت 

مهین ذرتى  داراى شناسنامه شماره 598 به شــرح دادخواست به کالسه 1343/98 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بیگم رحیم 
ستارى نجف آبادى بشناســنامه 21479 در تاریخ 98/1/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. شهال ذرتى ش ش 1702 ، 2. 
محمد على ذرتى ش ش 1750 ، 3. شهین ذرتى ش ش 452 ، 4. مهین ذرتى ش ش 598 
، 5. حجت اله ذرتى ش ش 17 ، 6. زهرا ذرتى  ش ش 76، 7. علیرضا ذرتى  ش ش 329 ، 
8. پوران ملکى نجف آبادى  ش ش 951(فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد736259/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /10/441
 مزایده-دستورفروش 

شــماره پرونده : 9809983730200106 شــماره بایگانى :981035 در پرونده کالسه 
981035 اجرایى و به موجــب دادنامه 629-980 صادره از شــعبه دوم عمومى نجف آباد 
خواندگان اجرایى آقاى احمد حسین ایسپره فرزند سلطان حسین و خانم امانى ایسپره فرزند 
صفقلى ملزمند به فروش ملک مشاعى واقع در یزدانشهر نگارستان 20 غربى چهارراه اول 
پالك با تقاضاى خواهان خانم سودابه ادیب که توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب 
آقاى محمد على معین به شرح ذیل ارزیابى مى گردیده است.  ملک فوق بدون سند مالکیت 
حدود 150 متر مربع و اعیانى در 1/5 طبقه با زیر بناى 120متر مربع با سقف تیرچه و بلوك و 
نماى داخلى سرامیک و گچ و نقاشى و کف موزاییک و دربهاى داخلى چوبى و دربهاى نماى 
جنوبى فلزى و گرمایش بخارى و ســرمایش کولر آبى و نماى جنوبى آجر نما و دیوار حیاط 
سرامیک داراى آب و برق و گاز به ارزش ششدانگ با انشعابات 2/500/000/000 ریال که 
باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده 
ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1398/11/20 ساعت 10 صبح و در محل 

اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین 
قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر 
هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجــدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند 
ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 736967/م 

الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/ 10/443
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139804002133000575/1شــماره بایگانى پرونده: 9800779 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802133000031 بدین وسیله به خانم ها عزت صادقى علویجه 
، زهره صادقى علویجه ، عصمت صادقى علویجه و آقــاى محمد صادقى علویجه همگى 
فرزندان على صادقى همگى مقیم : تهران شهر رى خیابان فدائیان اسالم پل سیمان کوچه 
على سلیمانى پالك 56 و کد پســتى 1846767198 ( آدرس اعالمى بستانکار) که برابر 
گواهى مأمور مربوطه ابالغ واقعى اجرائیه در آدرس اعالمى بســتانکار  به شما امکانپذیر 
نگردیده و آدرس مورث شما در متن ســند نیز ناقص و امکان ابالغ واقعى وجود ندارد که 
خانم فرشته صادقى فرزند على احدى از وراث مرحومه جمیله صادقى علویجه فرزند حسن 
با استناد به سند ازدواج شماره 1260 مورخ 1334/01/02 تنظیمى در دفتر ازدواج شماره 25 
علویجه جهت وصول میزان ســهم االرث خود به میزان دوازده کیلو مسینه آالت به ارزش 
هشتصد ریال و دوازده کیلو فرش صوفیباف از گلیم و نمد به ارزش هشتصد ریال و یکدست 
رختخواب معمولى علویجه چهار صد ریال و چهار راس گوسفند بز و میش قابل نتاج و مبلغ 
سى هزار ریال به عنوان ارزش آب و ملک و خانه و مبلغ سى ریال ( که طبق شاخص بانک 
مرکزى به مبلغ 49/345/312 ریال به روز مى باشد) درخواست صدور اجرائیه علیه وراث 
مرحوم على صادقى علویجه فرزند حسینعلى را نموده است که اجرائیه به کالسه 9800779 
در این واحد مطرح مى باشد  است لذا طبق ماده 19 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى الزم 
االجرا مراتب فقط یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما درج و منتشر تا ظرف مدت ده روز 
از تاریخ درج این روزنامه  که تاریخ ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى مورث 
خود اقدام نمائید درغیر اینصورت ضمن تعلق حقوق دولتى عملیات اجرایى علیه شما جریان 
خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. 737235/م الف اداره 

اجراى اسناد رسمى نجف آباد /10/444

 ابالغ اخطاریه ماده 101
شماره پرونده: 139704025036000023/2 شماره بایگانى پرونده: 9702393/2 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802004000005 تاریخ صــدور: 1398/10/08 اخطاریه ماده 
101- بدینوســیله به آقایان غالمعلى صنایع پرور و یدا... امیدى بدهکار پرونده کالســه 
9702393 له بانک تجارت و علیه شرکت صبا فوالد آرین و غیره ساکن اصفهان کدپستى 
817776791 که آدرس آنها وفق گواهى مامور اداره پست شناسایى نشده است اعالم مى 
گردد با توجه به کارشناسى توسط کارشناس رســمى دادگسترى مبلغ ارزیابى شش دانگ 
پالك ثبتى شماره 2848/505 بخش 5 اصفهان موضوع سند رهنى شماره 34255 تنظیمى 
در دفترخانه 23 خرم آباد برابر 21/335/000/000 اعالم میگردد لذا برابر ماده 101 به شما 
اخطار مى گردد چنانچه اعتراضى به مبلغ ارزیابى فوق دارید ظرف 5 روز از تاریخ انتشار این 
آگهى که تاریخ ابالغ محسوب مى شــود اعتراض کتبى خود را به ضمیمه فیش بانکى به 
مبلغ بیست و دو میلیون ریال جهت ارجاع به کارشناسى مجدد به اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان ارائه نمایید. به اعتراضات خارج از مدت و یا بدون فیش بانکى ترتیب اثر داده نخواهد 
شد و به همان قیمت به مزای ده داده خواهد شد. این آگهى یک نوبت در روزنامه نصف جهان 
مورخ 98/10/29 منتشر مى گردد. م الف: 737125 قویدل- کفیل اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان /10/436
 حصروراثت 

عبدالکریم فاضل نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 27248 به شرح دادخواست به کالسه 
1646/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد على فاضل نجف آبادى بشناسنامه 192 در تاریخ 98/4/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. عبدالکریم فاضل نجف آبادى ش 
ش 27248 ، 2. باقر فاضل ش ش 22708 ، 3. محمدرضا فاضل نجف آبادى ش ش 874 ، 4. 
فاضل محسن نجف آبادى ش ش 2348 ، 5. مجتبى فاضل نجف آبادى ش ش 27167 ، 6. 
زهره فاضل نجف آبادى  ش ش 24243 ، 7. فاطمه فاضل نجف آبادى  ش ش 420(فرزندان 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات 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. 736796/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 10/442
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آب یخمى تواند فرایند 
طبیعى جذب مواد 

مغذى از غذاى مصرفى 
در دســتگاه گــوارش را

مختل کند.
 با نوشیدن آب یخ، تمرکز بدن 
بر تنظیم دماى بدن دور مى شود

که همین امــر مى تواند موجب از
دست رفتن آب و احساس تشنگى 

در فرد شود.
7دماى عادى بدن 37 درجه سانتیگراد

است و زمانى که چیزى با دماى بسیار 
کــم مانند آب یخ یا بســتنى مصرف 
صرف مى کنید، بدن تالش مى کند با

انرژى بیشــتر دما را تنظیم کند. این 
میزان انرژى اضافه بــراى تنظیم دما 
در اصل باید در روند گــوارش و جذب 
مواد مغــذى صــرف شــود،  بنابراین 
بیشتر توصیه  نوشیدن آب در دماى اتاق،
مى شود. در فصول ســرد سال از مواجهه 
با سردى به هر شــکل مانند خوابیدن در 
جاى سرد، استحمام با آب سرد و نوشیدن 

نوشیدنى هاى سرد، شدیداً پرهیز کنید.

بدترین نوع 
پاپ کورن 

با عوارضى جدى

 نکاتى درباره نوشیدنى هاى قبل از خواب



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

سپاس خداوندى را سزاست که از شباهت داشــتن به پدیده ها برتر و 
از تعریف وصف کنندگان واالتر است. با تدبیر شگفتى آورش بر همه 
بینندگان آشــکار و با بزرگى عزتش بر همه فکرهاى اندیشــمندان 
پنهان است. داناســت، نه آنکه آگاهى او از جایى گرفته شده یا در حال 
فزونى باشد و یا از کسى فراگیرد؛ اداره کننده سراسر نظام آفرینش 
است بى آنکه نیازى به فکر کردن یا اندیشه درونى داشته باشد؛ خدایى 

که تاریکى ها او را پنهان نسازد و از نورها روشنى نگیرد.
موال على (ع)

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى
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م الف: 736218روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان 736736218218روابطعمومیشرکتبرقمنطقهاياصفهان 88م الالف:ف

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ايآگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي
 شماره   شماره  10211021//980980 ( (20980011880000682098001188000068  

در سامانه ستاد) و فراخوان ارزیابى کیفى شماره در سامانه ستاد) و فراخوان ارزیابى کیفى شماره 60066006//980980  
(شماره (شماره 20980011880000702098001188000070 در سامانه ستاد) در سامانه ستاد)

شماره نوع
مبلغ تضمین شرکت موضوع مناقصه مناقصه 

شرایط و  الزامات ورود به مناقصهدر مناقصه (ریال)

مناقصه 
980/1021عمومى

تهیه مصالح و اجراى 
عملیات ساختمانى مربوط به 

مقاوم سازى و بهینه سازى پست 
63/20 کیلوولت امیرکبیر

 316/000/000
ریال

دارا بودن گواهینامه صالحیت 
پیمانکارى حداقل رتبه 5 رشته ابنیه 
به همراه حداقل رتبه 5 نیرو صادره 
از سازمان برنامه و بودجه کل کشور

فراخوان 
ارزیابى 
کیفى

980/6006
ارزیابى کیفى توان تأمین 
و اجراى عملیات الکتریکى 

مربوط به توسعه پست 63/20 
کیلوولت کاشان 1

دارا بودن گواهینامه صالحیت ---
پیمانکارى حداقل رتبه 5 نیرو

نوبت اول

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره  شبا 330100004101101430230298IR  نزد بانک 
مرکزى با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه اى اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به «سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (تماس با کارفرما در صورت لزوم در 

ساعات ادارى روزهاى کارى با شماره 36270820- 031)
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/10/29 لغایت ساعت 16 روز پنجشنبه مورخ 1398/11/10
جلسه توجیهی: حضور نمایندگان مجاز شرکت ها (همراه با معرفی نامه) در جلسه توجیهی و بازدید مناقصه شماره 980/1021  که در 
روز چهارشنبه مورخ 1398/11/16 ساعت 10:00 صبح واقع در استان اصفهان، خیابان امام خمینى، منطقه صنعتى امیرکبیر، روبروى 

آتش نشانى، پست 63/20 کیلوولت امیرکبیر برگزار مى گردد، الزامى بوده و عدم حضور به منزله انصراف از مناقصه خواهد بود.
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه و فراخوان: نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثـر تا ساعت 
14:00 روز دوشنبه مورخ 1398/11/28 در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بارگذاري و نسخه فیزیکی آن در موعد مذکور 

به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه 980/1021: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/11/29 -  سالن کمیسیون معامالت 

ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي اصفهان
سایر شرایط مناقصه:

به پیشنهادهائی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده 
نخواهد شد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمنا « می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید 

http://iets.mporg.ir     www.tavanir.org.ir  www.setadiran.ir  www.erec.co.ir

م الف: 725761حمیدرضا فرهنگ- شهردار شاهین شهر ین ششهر ردارا ششاها 1م الف:725761حمیدرضاضا ففرهنگگ- شهش

آگهى مزایده عمومى(نوبت اول) چاپ دوم

شهردارى شاهین شــهر باســتناد مصوبه شــماره 2411/ش مورخ 98/10/05 
شوراى محترم اســالمى شــهر در نظر دارد تعداد 9 قطعه پالك زمین واقع در 

شاهین شهر- مسکن مهر را از طریق آگهى مزایده به صورت نقد به فروش برساند.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد امالك شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان 
وقت ادارى روز شــنبه مورخ 98/11/12 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. 

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

م الف: 739338محمد مغزى نجف آبادى- شهردار نجف آباد نجفآباد دا شه 739338محمدمغزىنجفآبادى مم الف:

آگهى مناقصه نوبت اول 

شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 98/2459 مورخ 98/08/12 شوراى محترم اسالمى 
شهر، عملیات خرید و حمل و پخش آسفالت معابر شــهردارى منطقه چهار را با مجموع برآورد اولیه به مبلغ 
30/000/000/000 ریال با احتساب مابه التفاوت قیر، از محل اعتبارات عمرانى سال 1398 منطقه چهار شهردارى، 

بصورت تنى و بر اساس کمترین قیمت پیشنهادى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مستقل و اساسنامه و رزمه کارى مرتبط 
و تجهیزات و ماشین آالت مناسب با موضوع مناقصه بوده و داراى صالحیت و رتبه بندى الزم (حداقل پایه پنج در 

رشته راه و ترابرى) از معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
مناقصه، با همراه داشتن مدارك رزمه شرکت تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 98/11/14 به امور قراردادهاى 

شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ 1/500/000/000 ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طى فیش واریزى به حساب 
سپرده شماره 0104544150002 شهردارى نجف آباد و یا معادل آن را ضمانت نامه معتبر بانکى ارائه نمایند. برندگان 

اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار مى باشد.

احتمال ابتال به بیمارى هایى مانند ســرماخوردگى و آنفلوآنزا با کاهش دما طى فصل زمســتان بیشتر مى شود. سیستم ایمنى و 5 مکمل زمستانى ویژه!
عفونت هاى ویروســى و باکتریایى این چنینى مى توانند موجب عالئم ناخوشــایندى مانند آبریزش چشم و بینى، 

گرفتگى بینى، سرفه و تب شوند.
تقویت سیستم ایمنى یکى از بهترین اقداماتى است که مى توانید براى پرهیز از ابتال به بیمارى هاى شایع زمستانى 

مانند سرماخوردگى و آنفلوآنزا انجام دهید. 

طى فصل زمستان، مدت زمان بیشترى را در داخل ساختمان سپرى کرده و همچنین ممکن است 
در این فضاها با عطسه ها و سرفه هاى دیگران مواجه باشید. براى مبارزه موثر با میکروب ها در 

این شرایط به یک سیستم ایمنى قوى نیاز دارید.
روى نه تنها برخى انواع خاصى از سلول هاى ایمنى را فعال مى کند، بلکه به سیستم ایمنى براى 

کنترل سطح التهاب در بدن که مى تواند در نتیجه عفونت افزایش یابد، کمک مى کند.
همچنین، مصرف روى نشان داده است که به کاهش دوره سرماخوردگى کمک مى کند.

به گفته پژوهشــگران کلینیک کلیولند، ویتامین C یکى از بهترین مواد مغذى براى تقویت 
سیستم ایمنى بدن انسان است. بر همین اساس، براى کاهش احتمال ابتال به بیمارى هایى 
مانند سرماخوردگى و آنفلوآنزا در زمستان مى توانید افزایش مصرف ویتامین C را مد نظر قرار 
دهید.اگر با مشکالت جذب مواد مغذى مواجه هستید مى توانید مکمل هاى لیپوزومال ویتامین 
C را به جاى اشکال سنتى آن انتخاب کنید زیرا مطالعه اى جدید نشان داده است که این نوع 

به افزایش جذب کمک مى کند.

ویتامین D به نام ویتامین آفتاب نیز شناخته مى شود اما به واسطه کوتاه شدن روزها در فصل زمستان 
و مدت زمان کمترى که در فضاى باز سپرى مى کنید، ممکن است به میزان کافى این ویتامین را از 

نور خورشید دریافت نکنید.
کمبود ویتامین D مى تواند با پیامدهاى ناخوشایندى مانند موارد زیر همراه باشد:

 - ضعف استخوان ها- سرطان- بیمارى قلبى- افسردگى- افزایش وزن

ویتامین E نه تنها براى حفظ سالمت سیســتم ایمنى بدن انســان اهمیت دارد، بلکه استفاده از 
محصوالت حاوى این ویتامین روى پوست مى تواند به مبارزه با خشکى، تحریک شدگى و پوسته 

پوسته شدن پوست که احتمال مواجهه با این شرایط در فصل زمستان افزایش مى یابد، کمک کند.
ویتامین E یک آنتى اکسیدان قدرتمند نیز اســت و مى تواند به مبارزه با رادیکال هاى آزاد مضر و 

همچنین استرس اکسیداتیو ناشى از ابتال به یک عفونت، مانند آنفلوآنزا کمک کند.

احتمال ابتال به آنفلوانزا در فصل زمستان افزایش مى یابد. الدربرى یکى از مواد غذایى یا مکمل هایى 
است که مى تواند به مقابله با این شرایط کمک کند.

اگرچه نتایج مطالعات در این زمینه یکدست نیستند اما مطالعه اى جدید که در دانشگاه سیدنى استرالیا 
انجام شد، نشان داد که الدربرى مى تواند از بهترین گزینه هاى براى مبارزه با آنفلوآنزا باشد.

پژوهشگران دریافتند که الدربرى با مهار فعالیت و تکثیر ویروس ها در بدن انسان و تقویت سیستم 
ایمنى به مبارزه با این بیمارى کمک مى کند.

مکمل هاى الدربرى در اشکال مختلف در دسترس هستند.

روى

C ویتامین

D3 ویتامین

E ویتامین

الدربرى
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