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در هواى آلوده 
رایحه خوش 
استشمام کنید

بعضى وقت ها مردم آلودگى را نمى بینند
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آخرین خبر درباره
 نابغه شطرنج جهان

سیر تا پیاز لو رفتن 
آلبوم محسن چاوشى

دالیل گران شدن 
ناگهانى مسـکن 
در اصفـهان
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افزایش مراجعه 
اصفـهانى ها 
به اورژانـس

عضو هیئت علمى دانشکده طب سنتى دانشگاه علوم پزشکى 
شهید بهشتى، به برخى از تدابیر طب سنتى براى کاهش و 

خنثى شدن اثرات منفى و ضایعات آلودگى 
هوا، اشاره و تأکید کرد.

مژگان تن سازگفت: زمانى که هوا ...

در حالى که آمارها در هفته گذشته نشان مى داد از 
از تاریخ 23 تا 25 آذر ماه به دلیل افزایش آلودگى 
هوا، هزار نفر در اســتان اصفهان بــه اورژانس 
مراجعه کرده اند و این استان از همین نظر بعد از 
تهران در رده دوم است، آمارهاى اعالم شده در 
روز گذشته نشان دهنده وخیم تر شدن اوضاع و 

حفظ رتبه دومى توسط اصفهان بود.
به گزارش نصف جهان، ســخنگوى ســازمان 
اورژانس کشــور دیروز گفت که طى شش روز 
منتهى به سوم دى ماه و با افزایش آلودگى هوا، 

134 هزار و ...

تلفن همراه در بازار اصفهان روزانه ارزان مى شودتلفن همراه در بازار اصفهان روزانه ارزان مى شود
رئیس اتحادیه تلفن همراه استان تشریح کردرئیس اتحادیه تلفن همراه استان تشریح کرد
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توضیحات مدیرکل مدیریت بحران استاندارى درباره مالك تعطیل کردن مدارس در بعضى روزهاى هفته جارى

دلگیرى رضا فیاضى از 
«خندوانه» و رامبد جوان

4  «جدایى طلب» و  
هشـدار به ذوب آهن

در شرایطى که ذوب آهن سرمربى جدید خودش را هنوز 
مشخص نکرده بازیکنان این تیم یک به یک ساز جدایى 

کوك مى کنند.
ذوب آهن در لیگ نوزدهم و تا پایان نیم فصل نخســت 
رقابت ها موفق نشــده نتایج خوبى کسب کند و کسب 
15 امتیاز از 15 بــازى و قرار گرفتن در رتبه نازل 
یازدهم جدول باعث شــد تغییراتى در کادرفنى 

این تیم صورت بگیرد و ...
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در صفحه 6 بخوانید

مهناز افشار بخاطر 
مزخرفاتى که 

مى نوشت رفت!

روایت بهروز افخمى از مهاجرت چهره هاى 
سرشناس به آن سوى آب ها

لباس پوشیدن یک مدیر هم باید با نظر روابط عمومى باشد
ناصر نفرى مدیرعامل سازمان همیارى شهردارى هاى استان اصفهان:

3

گالیه هاى مدیرعامل شرکت توزیع کننده آلبوم «بى نام» 
از دانلودهاى غیرقانونى
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بمب سپاهان در حال بمب سپاهان در حال 
عمل کردن استعمل کردن است

4

رامبدجوان«خندوانه» و رامبد جوان و ان«خندوانه» د ا انه نخند جو ب ر و و

در صفحه 5 بخوانید

4  «جدایىطلب» و  
هشـدار به ذوب آهن

در شرایطى
مشخص نک
کوكمى ک
ذوبآهن
رقابت ها
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وزیر راه و شهرســازى در حاشیه جلسه هیئت دولت در 
جمع خبرنگاران در مورد ثبت نام مردم براى طرح ملى 
مســکن گفت: تا االن حدود 240 هزار نفر براى  طرح 
مســکن ملى ثبت نام کردند. مرحلــه اول ثبت نام هم 

تمام شده است.
محمد اســالمى با بیان اینکه در فــاز پاالیش ثبت نام 
کنندگان هســتیم، گفت: کسانى که شــرایط را ندارند 
حذف مى شوند. دو نوع اقدام در طرح ملى مسکن در نظر 
داریم، یا زمین  در اختیار مردم قرار مى دهیم و یا افراد را 

به شرکت هاى سازنده مسکن معرفى مى کنیم.
اســالمى در پاســخ به ســئوالى مبنى بر اینکه گفته 

مى شود در طرح ملى مســکن یکى از شرایط پرداخت 
قسط ماهى دو میلیون تومان اســت، این خبر را تأیید 
مى کنید، گفت: خیر، این اظهارات تحلیل اســت، خبر 
موثق نیست. میزان اقساط بستگى دارد به اینکه پروژه در 
کدام شهر باشد، چقدر وام دریافت کنند و قرارداد شرایط 
واگذارى اقســاطى که امضا مى کنند، چــه کم و کیفى 

داشته باشد.
وى ادامه داد: حرف هایى که مطرح مى شود همه گمانه 
زنى اســت، باید پاى قرارداد بروند تا ببینند چقدر پول 
مى گیرند و دوره بازگشت آن چند ساله است، آن زمان 

اقساط تعیین مى شود.

«ملحم ریا» در «المیادین» نوشــت: شــاید مهمترین 
سئوالى که این روزها در مورد پیچیدگى هاى موجود در 
روابط بین ایران و آمریکا مطرح مى شود، آن است که آیا 
توکیو به چراغ سبز آمریکا براى کاهش تحریم هاى ایران 
دست یافته است؟ روحانى طى سال هاى گذشته حدود 
12 بار با «آبه شینزو» در مناســبت هاى مختلف دیدار 
کرده است؛ آنچه نشان دهنده نیت جدى دو طرف براى 
تعمیق روابط و تالش براى از میان برداشتن موانع توسعه 
این روابط است و در رأس این موانع، تحریم هاى آمریکا 
قرار دارد، که موجب به صفر رسیدن صادرات نفت ایران 

به ژاپن شده است.

روحانى پس از رسیدن به تهران، در پایان سفر به ژاپن، 
تصریح کرد که آبه پیشنهاد جدیدى در چارچوب مقابله 
با تحریم ها، مطرح کرده اســت؛ همانطــور که ایران 
نیز پیشــنهادى داده و این دو پیشــنهاد، طى دیدار بین 
روحانى و آبه در توکیو، مطرح شــده است. همین نکته، 
عالمت ســئوال هاى زیادى را در مورد مضمون این دو 
پیشنهاد و میزان اثرگذارى آنها در ایجاد شکافى در دیوار
 تحریم هــاى آمریکا، به دنبال دارد و شــاید مهمترین 
سئوال در این زمینه همان باشد که در ابتدا ذکر کردیم: 
آیا توکیو براى ارائه پیشنهاد خود، چرا غ سبزى از آمریکا 

دریافت کرده است؟

240 هزار نفر براى طرح ملى 
مسکن ثبت نام کردند

ابتکار ژاپن
 به سرانجام مى رسد؟

حمله صداوسیما به عادل
 برترین ها| روزنامــه اصولگــراى 
«جام جم» (ارگان مطبوعاتى صداوسیما) ضمن 
بررسى متقاضیان حضور در جشنواره فیلم فجر، 
از قرار گرفتن نام عادل فردوســى پور در میان 
ثبت نام کنندگان انتقاد کرد. این روزنامه در ادامه 
نوشت: عادل فردوسى پور هم به عنوان خبرنگار 
ثبت نام کرده. حاال اینکه جناب فردوســى پور 
چطور در کمتر از ســه هفته از فوتبال و برنامه 
اینترنتى ال کالسیکو به مقام خبرنگار رسیده اند 

هم براى خودش سئوالى است!

مناسبت هاى اصفهانى 
در هشتصد و بیست و پنجمین    ایسنا|
جلسه شوراى عالى انقالب فرهنگى به ریاست 
رئیس جمهور، اضافه شدن ده مناسبت به تقویم 
کشور در دســتور کار قرار گرفت و به تصویب 
اعضا رسید. از این مناســبت ها، دو مناسبت، 
3 اردیبهشت سالروز تولد شــیخ بهایى به نام 
روز معمارى و 18 مرداد سالروز شهادت شهید 
محسن حججى به نام روز بزرگداشت شهداى 
مدافع حرم، مســتقیمًا با نام اصفهان در ارتباط 

هستند.

آخرین خبر درباره
 نابغه شطرنج جهان

 میزان| نایب رئیس فدراسیون جهانى 
شــطرنج در خصوص آخرین وضعیت علیرضا 
فیروزجا توضیحاتى را ارائــه داد. محمدجعفر 
کامبوزیا اظهار کرد:  پس از اینکه درخواســت 
فیروزجا بــراى حضور در مســابقات قهرمانى 
جهان با پرچم فدراســیون جهانى شطرنج در 
جلسه هیئت رئیسه فدراسیون جهانى مطرح شد 
تنها من با این درخواست مخالفت کردم و سایر 
اعضا موافقت خود را اعالم کردند. وى ادامه داد: 
با توجه به اینکه فیروزجا اقامت دائم فرانسه را 
دارد و از اقامت او دو سال گذشته این شطرنج باز 
قصد دارد براى این کشور مسابقه بدهد. ضمنًا 
اینکه فرانسوى ها ماهیانه 2500 یورو هم به او 

پرداخت مى کنند.

یارانه ها ادغام نمى شوند
سخنگوى ســتاد بودجه سازمان   پانا |
برنامه و بودجه کشــور با بیان اینکه یارانه هاى 
نقدى و معیشــتى ادغام نمى شوند، زمان واریز 
آنها را اعالم کرد. مژگان خانلو گفت: ما بســته 
به وصول منابع برنامه ریزى کرده ایم که یارانه 
نقدى در روز بیستم هر ماه و یارانه معیشتى نیز 
دهم هر ماه پرداخت شــود، که امیدواریم این 

برنامه از ماه جارى عملى  شود.

کاهش مصرف بنزین 
  فارس| شــهرام رضایــى، مدیــر 
برنامه ریزى شــرکت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى ایران گفت: پــس از اصالح قیمت بنزین 
از 24 آبــان، روزانــه 20 میلیون لیتــر بنزین 
صرفه جویى شده که بخشــى از آن صادر شده 
و بخشى هم ذخیره شده است. وى با بیان اینکه 
مصرف بنزین از 97 میلیون لیتر به 76 میلیون 
لیتر رسیده است، افزود: مردم به جاى استفاده 
از خودروهاى شخصى، خودروهاى عمومى را 

جایگزین کرده اند.

«برانکو»ى ایرانى؟!
  تسنیم| سخنگوى سازمان ثبت احوال 
کشور با تکذیب خبر نامگذارى یک نوزاد در اهواز 
به نام «برانکو» اظهار کرد: این خبر در فضاى 
مجازى منتشر شده و با توجه به اسناد موجود در 
ثبت احوال، به هیچ وجه صحت ندارد. سیف ا... 
ابوترابى تصریح کرد: این نــوزاد در 20 آذر  در 
مسجد سلیمان به دنیا آمده است و نامش «آریا» 
بوده و شناسنامه وى با این نام صادر شده  است.

استراماچونى و ترامپ
یکى از فعاالن فضاى   خبرگزارى دانشجو |
مجازى مقایسه اى جالب بین ماجراى سرمربى استقالل 
و برجام را در صفحه کاربرى خود آورد. این کاربر توییتر 
نوشت: شما یه «استراماچونى» رو نتونستید برگردونید 
ایران که جماعت استقاللى خوشحال بشن، بعد مى خواید 
«ترامپ» رو برگردونید برجام تحریم ها رو لغو کنه؟ ما به 
درك، خودتون خسته نشدید از بس وعده توخالى دادید، 

بزرگوارا!

صیادان در تور بنزین
رئیس اتحادیه صیادى خوزستان با گالیه   ایلنا|
شــدید از عدم تعیین تکلیف ســهمیه بنزین قایق هاى 
صیادى، گفت: 40 روز از افزایش قیمت بنزین گذشــته 
و هنوز هیچ ســهمیه اى براى قایق هاى صیادى تعیین 
نکرده اند.آیا چون ما در حاشیه و مرز هستیم باید اینطور 
مورد بى توجهى قرار بگیریــم؟ غالمرضا دهقانى افزود: 
باید هرچه زودتر تکلیف صیادان در این زمینه مشخص 
شود، چراکه برخى آنها به نان شب محتاج اند. حتى کسانى 
هســتند که مى گویند در فکر جور کردن یک سه چرخه 

هستند تا ضایعات جمع کنند.

این دفعه، قعر دریا!
غالمحسین کرباسچى، دبیرکل   خبر آنالین|
حزب کارگزاران ســازندگى معتقد اســت که شعارها و 
تحلیل هاى اصولگرایان براى انتخابات مجلس «آفتابه 
لگن اســت». او گفت: دولت آقاى روحانى در این مدت 
نتوانسته است کشــور را از گرداب اقتصادى که در دوره 
تسلط کامل اصولگرایان بود نجات دهد، حال آنها خودشان 
آمده اند و مى گویند مى خواهیم کشور را نجات دهیم. شاید 
چون خودشان کشــور را در این گرداب انداخته اند، فکر

مى کنند که مى توانند دوباره از این گــرداب در بیاورند. 
ممکن است کسى هم فکر کند وقتى دفعه پیش ما را به 

گرداب انداختند، این دفعه به قعر دریا بیاندازند.

تکذیب تشکیل 
فراکسیون منصرفین

تشــکیل فراکســیون منصرفین انتخابات   پانا|
مجلس به ریاست جناب آقاى دکتر الریجانى کذب است 
و چنین فراکسیونى وجود ندارد. پدرام پاك آیین، مدیر کل 
فرهنگى و روابط عمومى مجلس با بیان این مطلب گفت: 
آقاى عبدالرضا هاشــم زایى، نماینده تهران در مجلس 
در اظهار نظرى رسانه اى از تشــکیل فراکسیونى با نام 
منصرفین انتخابات خبر داده اند که این مطلب خالف واقع 

است و تکذیب مى شود . 

هدیه ترامپ به مالنیا
«دونالــد ترامــپ»، رئیــس   آفتاب  نیوز|
جمهور آمریکا به مناســبت فرا رسیدن کریسمس یک 
ویدیوکنفرانس با اعضاى ارتش آمریکا داشت. ترامپ در 
این ویدیو کنفرانس با پرسشى درباره روابطش با همسرش 
«مالنیا» و اینکه او قصد دارد به مناسبت کریسمس چه 
هدیه اى به مالنیا بدهد مواجه شد که گفت براى او یک 
«کارت زیبا» و «عشق فراوان» دارد. با این حال رئیس 
جمهور آمریکا اضافه کرد، با مالنیا «رابطه اى عالى» دارد 
اما همچنان دارد روى هدیه کریسمسى که مى خواهد براى 

مالنیا بگیرد فکر مى کند.

طبقه فوقانى «برج خلیفه» را 
مى فروشند

 عصر ایران| شــرکت ســهامى مالک «برج 
خلیفه» دوبى قصد دارد طبقه فوقانى بلندترین برج جهان 
را به قیمت یک میلیارد دالر به فروش برساند. برج 163 
طبقه اى «خلیفه» در شهر دوبى با ارتفاع 828 متر از سطح 
زمین بلندترین آسمانخراش جهان است. طبقه فوقانى 
این برج که یک مکان گردشــگرى است در سال 2018 
پذیراى بیش از 15 میلیون بازدید کننــده بوده و حدود 
190 میلیون دالر (بین 600 تا 700 میلیون درهم امارات) 
درآمد داشته است. در صورت فروش طبقه فوقانى با این 
قیمت، رکوردى جدید و جهانى در مبلغ فروش مستغالت 

و امالك ثبت خواهد شد.

خبرخوان

بهــروز افخمى در گفتگــو با خبرگــزارى اصولگراى 
«دانشجو»، به مســئله مهاجرت مهناز افشار و مزدك 
میرزایــى و عوامل مهاجرت  پرداخــت. بخش هایى از 

اظهارات او را بخوانید.
 هنرمندانى که براى کار و آینده بهتر به خارج از کشور 
مى روند، اصًال فکر اساسى نمى کنند و از سواد باالیى 
برخوردار نیستند، زیرا اگر کمى تأمل مى کردند متوجه 
مى شدند که شرایط کار هنرى در خارج از کشور بسیار 
سخت تر از داخل کشور اســت و وقتى کسى نتواند در 
کشور موفق شــود چطور مى تواند در خارج از کشور به 

موفقیت برسد.
 متأســفانه برخى هنرمندان تصور مى کنند در خارج 
از کشور امکانات بیشــترى به آنها براى پیشرفت داده 
مى شود اما واقعیت این اســت رقابت هنرمندان براى 
پیشــرفت در خارج از کشور خیلى وحشــتناك است و 
سلبریتى ها در آنجا براى پیشــرفت حاضرند از جنازه 

یکدیگر هم رد شوند.
 هنرمندى که داراى عقل باشد به این فکر مى کند که 
عاقبت هنرمندانى که مهاجرت کرده اند چه شده است و 
بعد تصمیم به مهاجرت مى گیرد، متأسفانه ساده لوحانه 
برخى ها تصور مى کنند اگر پایشــان به خارج از کشور 
برسد برایشــان «فرش قرمز» پهن مى کنند اما وقتى 
مى رسند تازه متوجه مى شوند این رؤیا، سرابى بیش نبود.

 مزخرفاتى که مهناز افشــار در صفحه شخصى اش 
نوشت بخاطر هول دادن  هاى همسرش بود و مشخص 
است همسرش یک سیاستمدار درجه 2 بى سواد است 
که مهناز افشار را علیرغم خواســت خودش مجبور به 

این سفر کرد.
 مهناز افشار شــخصًا تمایلى به رفتن شبکه فارسى 
زبان خارج از کشور نداشت و عمًال مجبور شد با تحریک 

همسرش به نوشتن  مزخرفاتى در صفحه شخصى اش 
شرایطى فراهم کند که از کشور برود و البته نتیجه اش 

را هم گرفت.
 چون خیلى فوتبالى نیســتم آنچنان که باید مزدك 
میرزایى را نمى شناختم اما شــنیده ام مجرى ورزشى 
توانمندى  بوده اســت اما فکر نمى کنــم این مجرى 

آینده اى بهتر از بقیه هنرمندان مهاجر داشته باشد. 

 معتقدم اگر شرایطى فراهم شــود و این هنرمندان 
با اظهــار ندامت به کشــور بازگردند باید بــراى ادامه 

فعالیتشان در کشور شرایط عادى را فراهم کرد.
 (درباره اینکه آیا خودش به عنــوان یک کارگردان 
تاکنون به مهاجرت فکر کرده است یا نه) البته براى فیلم 
ساختن در خارج از کشور و استفاده از بازیگران خارجى 
در فیلم هایــم زیاد فکر مى کنم اما مســلمًا تاکنون به 

مسئله مهاجرت فکر هم نکرده ام زیرا در هیچ کشورى در 
دنیا به اندازه ایران به انسان خوش نمى گذرد. این مسئله 
واضحى اســت که خارجى هایى که براى مسافرت به 
کشورمان مى آیند وقتى از ایران مى روند با اظهارنظرشان 
آرزو مى  کنند دوباره به کشورمان سفر کنند زیرا آنها که 
در قالب مقایسه به ایران مى نگرند به خوبى فهمیده اند 

که ایران چه کشور گل و بلبلى است.

روزنامه «جوان» ظاهراً از قهر و آشتى هاى «استراماچونى»، سرمربى قهر کرده استقالل 
خسته شده و او را به «اســکندر مقدونى» تشــبیه کرده که تاریخ به بى رحمى از او یاد 

مى کند. «جوان» مى نویسد:
«استراماچونى هیچگاه یک مربى درجه اول در جهان نبود. او در زمانى به تهران دعوت 
شد که در کشورش بدون باشگاه مانده بود... بالفاصله پس از خروج و خروش اسکندروار 
یک مربى درجه چندم رومى از ایران، ســربازان دولتى ایران از عراقچى برجام گرفته تا 
شخص وزیر ورزش تا دیگران تا  سفیر ایران در رم به تکاپو افتادند تا فرش قرمز را دوباره 
مقابل قدوم استراماچونى پهن کنند، چنان منفعل و از خود بى خود که گویى استراماچونى 
خود، افیونى است که باید تسکین درد هاى آقایان باشــد! جامعه ایران پس از چندى از 
واکنش هاى این مربى ایتالیایى به حیرت افتاد که او چگونه به این دقیقى مى داند شیوه 
مواجهه با مدیریت خودباخته ایرانى چیست تا آنکه یکى از پیشکسوتان باشگاه استقالل 
افشــا کرد که این مربى خارجى از یک عنصر داخلى خط مى گیرد... باید گفت این حق 
هوادار فوتبال کشور نبود که اینچنین در استراماچونیزم مدیران منفعل ورزشى ما گرفتار 

و ســرگردان و بالتکلیف بماند و ماجراى یک مربى فرنگستانى را نقطه مقابل عزت و 
هویت ایرانى ببیند.»

ظاهراً قرار نیست پرونده وحید مرادى (یکى از اشرار تهران که 
در زندان کشته شد) به این زودى ها بسته شود. در جدیدترین 
خبر مربوط به این پرونده، بر اثر نزاع خونین اراذل و اوباش 
در منطقه شــاپور تهران، «هانى کرده» که یکى از اشــرار 
سطح یک تهران است و برخى بین او و ماجراى قتل وحید 
مرادى ارتباطى را مى بینند، به شدت مجروح و به بیمارستان 

منتقل شد.
سه شنبه شب بود که خبر درگیرى خونین چند نفر از اراذل 
و اوباش تهران در منطقه شــاپور تهران در رسانه ها منتشر 
شد و فیلم این نزاع به دلیل اینکه یک طرف ماجرا شرورى 
به نام «هانى کرده» بود خیلى زود در فضاى مجازى دست 

به دست شد.

ماجرا از این قرار بود که در اولین ساعات سه شنبه شب، هانى 
کرده به همراه یکى دیگر از اراذل و اوباش در چهارراه شاپور 
براى نوشیدن آبمیوه توقف کرده و بعد از خرید آبمیوه داخل 
خودروى پژو 206 نشسته و مشغول نوشیدن آبمیوه شدند. 
در این هنگام شــش نفر از اراذل و اوبــاش که به روش زاغ 
زنى منتظر لحظه اى بودند که هانى کرده را غافلگیر کنند، 
با موتورسیکلت خود را به کنار خودروى پژو 206 رساندند و 

بالفاصله با ضربات قمه به جان هانى کرد و همراه او افتادند.
هانى کرده به  دلیل وارد شدن ضربات چاقو و قمه به بدنش، 
به شدت مجروح مى شود و بعد از انتقال به بیمارستان سینا، در 
مرکز مراقبت هاى ویژه این بیمارستان تحت مراقبت قرار 
مى گیرد. حال این شــرور مطرح تهران تا بعدازظهر دیروز 

وخیم گزارش شده است.  
هانى کرده،  فردى است که به دلیل شــرارت بارها از سوى 
پلیس امنیت بازداشت شده بود و از اراذل و اوباش سابقه دار و 
مطرح تهران محسوب مى شود. از طرفى بعد از به قتل رسیدن 
وحید مرادى(یکى از اشرار تهران)، برخى از افراد این اقدام که 
در زندان رخ داد را گردن هانى کرده انداختند و معتقد بودند که 
دوستان هانى کرده، وحید مرادى را به قتل رساندند که البته 

این موضوع بعدها تکذیب شد.

قــرارداد عجیب و غریب فدراســیون تاج بــا «مارك 
ویلموتس» باعث شده تا فوتبال ایران بار دیگر به اهمیت 
مسائل حقوقى بین المللى واقف شود، اما شاید این تأخیر 

خسارت نجومى به همراه داشته باشد.
در همین باره حسن غفارى، عضو هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال ایران در سال 1386 که دوره انتقالى را بعد از تعلیق 
تحت نظر فیفا پشت سر مى گذاشت، مصاحبه اى انجام 
داده و در آن از گزینه هاى بزرگى اسم برده است که آن 
زمان براى سرمربیگرى تیم ملى با آنها مذاکره شد اما به 

ایران نیامدند!
 غفارى در این گفتگوى جالب به ماجراى مذاکره با «روى 
هاجسون»، سرمربى اسبق تیم ملى انگلیس اشاره کرده 
و گفته است: «آخرین روز که به صفایى فراهانى، رئیس 
وقت فدراســیون فوتبال گفتم او پاســخ مثبت داده، به 
دیدارش در هتل رفتم. روى هاجسون به من گفت که یک 
خبر بد دارد و خانواده اش موافق حضور در ایران نیستند. 
ما با هم مذاکره کردیم، اما او دالیلى را گفت که منطقى 
بود. هاجسون گفت که اگر هشت ساعت بخوابد و هشت 
ساعت کار کند، هشت ساعت هم براى زندگى اجتماعى 
خود دارد. او پرســید آیا در این هشت ساعت مى تواند به 
کالب برود و برقصد و حتى نوشیدنى الکلى بخورد؟ به او 
گفتم که چنین چیزى امکانپذیر نیست و همه چیز تمام 

شد و او هم ایران را ترك کرد.»
رئیس سابق کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال افزود: 
اگر آن زمان این مســائل را مطرح نمى کرد و ما قرارداد 
مى بستیم،  من متهم به نقض قرارداد مى شدم و االن در 
زندان بودم. وکالى حقوقى براى همین مسائل هستند. 

با گذشــت یک هفته از انتشــار ویژه برنامــه اینترنتى 
«کالســیکو» در پلتفرم هاى ویدیویى، این برنامه با ثبت 
تعداد دو میلیــون و 726 هزار بیننده، بــا اختالف زیادى 
همچنان رکورددار تعداد تماشاگر در بین تمام محتواهاى 

شبکه نمایش خانگى است.
با گذشت یک هفته از انتشــار این برنامه، مجموع تعداد 
بازدید در سه پلتفرم «فیلیمو»، «نماوا» و «بازار» به رکورد 
دو میلیون و 726 هزار بیننده رسیده است. رکوردى که در 
24 ساعت اولیه انتشار هم برابر با یک میلیون و 820 هزار 
تماشاگر بود. «کالسیکو» یک ویژه برنامه اینترنتى به تهیه 
کنندگى عادل فردوسى پور اســت که به مناسبت رقابت 
حساس دو تیم بارســلونا و رئال مادرید و با اجراى پژمان 

جمشیدى ساخته شده است.
همچنین با توجه به این نکته که براى هر دستگاه «تماشا» 
مى توان بیشتر از یک تماشاگر را در نظر گرفت، باید در  نظر 
داشت که عدد اعالم شده برآوردى از حداقل تعداد تماشاگر 
در هفت روز اول انتشار اســت و تعداد واقعى تماشاگران 
«کالسیکو» در یک هفته ابتدایى انتشار عددى فراتر از دو 

میلیون و 726 هزار نفر تخمین زده مى شود.

روایت بهروز افخمى از مهاجرت چهره هاى سرشناس به آن سوى آب ها

مهناز افشار بخاطر مزخرفاتى که مى نوشت رفت!

خشم روزنامه اصولگرا از مسئوالن «استرا» دوست

«هانى کرده» را زدند

مدیر دبیرخانه جشــنواره فیلم فجر مانع تحویل گرفتن فیلم 
«آشغال هاى دوست داشتنى اصل» شد! انتشار خبر بازى بهروز 
وثوقى در نسخه جدید «آشغال هاى دوست داشتنى اصل» به 
کارگردانى محسن امیریوســفى طى روزهاى گذشته، سر و 
صداى زیادى راه انداخته است. این خبر باعث نگرانى دبیرخانه 

جشنواره فجر از این فیلم شده و مدیر دبیرخانه جشنواره حتى 
حاضر نشده نسخه این فیلم را تحویل بگیرد!

البته پیش از این، کارگردان «آشــغال هاى دوســت داشتنى 
اصل» نسخه DVD این فیلم را به یکى از مدیران جشنواره 
تحویل داده ولى قصد داشت نسخه DCP را بخاطر کیفیت 

باالى تصویر به هیئ ت انتخاب نشان دهد که دبیرخانه به بهانه 
نداشتن پروانه ساخت از دریافت این نسخه امتناع کرده است.

این در حالى است که بهروز وثوقى سال 91 و با فیلمنامه داراى 
پروانه ساخت قانونى جلوى دوربین محسن امیریوسفى رفته 

است.

درهاى جشنواره فجر
 بر روى بهروز وثوقى
 بسته شد

«کالسیکو»
 همچنان رکورددار است

مربى اى  که  بخاطر رقص  و 
الکل سرمربى ایران نشد!
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قابل توجه رانندگان حمل بار 
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین 
شهر گفت: به منظور اجراى طرح تخصیص سوخت 
نـاوگان وانت بار بـر اسـاس پیمایش، کلیـه مالکان 
ناوگان مذکـور باید بـه اداره هاى حمـل و نقل جاده 
اى در شـهر اصفهان یا مراکز صدور کارت هوشمند 
مراجعه و مدارك و اسناد حمل شامل کارت هوشمند 
راننده، مجوز فعالیت و بارنامه را دریافت کنند. سـعید 
اکرم خانى افـزود: با توجـه به اجراى طـرح کنترل و 
نظارت بر فعالیت ناوگان توسط پلیس راهور از تاریخ 
پنجـم دى ماه سـال جارى، بـا متخلفان بـه صورت 

قانونى برخورد به عمل خواهد آمد.

نمایشگاهى از زیست در 
خیابان مسجد سید 

مدیر موزه هنرهاى معاصر اصفهان گفت: نمایشگاه 
«کوچه هاى هفت پیچ» پنج شنبه 5 دى ماه (امروز) 
ساعت 16 و 30 دقیقه در گالرى 1 و 2 موزه هنرهاى 
معاصر اصفهان افتتاح مى شود. مهدى تمیزى اظهار 
کرد: این نمایشگاه در اولین فصل به زیست شهرى، 
مردم نگارى، معمارى و مشـاغل خیابان مسجد سید 
و محله هاى اطراف آن مى پردازد. در این نمایشـگاه 
که از سوى موزه هنرهاى معاصر اصفهان با همکارى 
کانون عکـس انجمـن جوانـان اصفهـان و معاونت 
اجتماعـى و اداره مشـارکت هـاى مردمى سـازمان 
فرهنگـى، اجتماعى و ورزشـى شـهردارى اصفهان 
تدارك دیده شـده اسـت 200 عکس بـه نمایش در 

مى آید.

عملکرد واحدکنترل کیفى آبفا 
خمینى شهر

واحدکنتـرل کیفى امورآبفـا منطقه خمینى شـهر در 
آبان ماه سال جارى، 776 موردکلرسنجى و 58 مورد 
میکروبى انجام داده است. گفتنى اسـت از این تعداد 
کلرسنجى  صورت گرفته به ترتیب435، 145، 140 
و56  مورد مربوط به خمینى شـهر، درچه، کوشک و 
اصغرآباد است. همچنین از 58 مورد آزمایش میکروبى 
به ترتیب43، 10، 3 و2 مورد مربوط به خمینى شهر، 

درچه، کوشک و اصغرآباد است.

جا به جایى یک میلیون مسافر 
از فرودگاه 

مدیرکل فرودگاه هاى اسـتان اصفهان از جا به جایى 
بیش از یک میلیون و 257 هزار مسافر طى هشت ماه 
ابتدایى سال 98 از فرودگاه شهید بهشتى اصفهان خبر 
داد. از این تعداد 175 هزار مسافر در پروازهاى خارجى 
فرودگاه اصفهان اعزام و پذیرش شدند و مابقى مربوط 
به پروازهاى داخلى است. حسن امجدى اظهار کرد: 
طى همیـن مدت بیـش از 11 هـزار و 600 پـرواز در 
فرودگاه بین المللى شـهید بهشـتى اصفهان صورت 
گرفته که از ایـن تعداد ده هزار و 127 پـرواز داخلى و 

1490 پرواز بین المللى بوده اند.

شرکت گاز 
کارفرماى برتر شد

همزمـان با هفتـه پژوهش بیسـت و دومین مراسـم 
تجلیل از فناوران و پژوهشـگران دانشـگاه اصفهان، 
برگـزار و از شـرکت گاز اسـتان اصفهان تقدیر شـد. 
در ایـن مراسـم، طالبى رئیـس دانشـگاه اصفهان از 
شرکت گاز اسـتان اصفهان به عنوان کارفرماى برتر 
طرح هاى پژوهشى دانشـگاه اصفهان با اهداى لوح 
و تندیـس زریـن تقدیر کرد. سـید مصطفـى علوى، 
مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان اصفهان دلیل کسب 
ایـن موفقیـت بـزرگ را تعامل گسـترده پژوهشـى 
مدیران و کارشناسان شرکت گاز و دانشگاه اصفهان 
و همچنین جلسات هم اندیشى استادان و دانشجویان 
دانشگاه اصفهان با مدیران و کارشناسان صنعت گاز 
براى تجزیه و تحلیل پروژه هاى پژوهشى پیشنهادى 
به منظور هدایت پروژه ها به سـمت حل چالش هاى 
موجـود و اسـتفاده بهینـه از ظرفیت هاى مشـترك 

عنوان کرد.

خبر

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفى کارفرمایى نســاجى 
استان اصفهان گفت: به طور کلى جامعه نساجى استان 
اصفهان، 117 هزار نفر را تحت پوشش خود قرار داده که 
عدد قابل توجهى اســت و باید در راستاى باال بردن این 

عدد تالش کرد.
حبیب ا... شــاه کرمى تصریح کرد: 25 درصد اشــتغال 
اســتان اصفهان به صنعت نســاجى اختصــاص دارد، 
همچنین اصفهــان 40 درصد از کل صنعت نســاجى 
کشور را در خود جاى داده و به واسطه آن به دستور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت میز نساجى کشور در این استان 
مستقر خواهد شد. وى با اشاره به پنج درخواست انجمن 

نساجى از وزیر صمت، گفت: انجمن نساجى براى بهبود 
روند تولید، درخواست هایى داشت که با چهار درخواست 
موافقت شد، از جمله این درخواست ها اعطاى سوبسید به 
کشاورزان براى کشت پنبه و تخصیص مواد پتروشیمى 

به صورت عادالنه بین کارخانجات نساجى بود. 
شاه کرمى افزود: پنبه به سبب اینکه یکى از محصوالت 
کشاورزى استراتژیک در کشور است دولت مى تواند با 
پرداخت سوبسید، درصد تولید پنبه کشور را افزایش دهد. 
وى با بیان اینکه طبق آمار سرانه مصرف پوشاك در ایران 
باالتر از چین است، گفت: با توجه به این آمار مى توانیم 

صادرات قابل توجهى در جهان داشته باشیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتى اصفهان به همراه 
جمعى از مدیران و معاونان منابع انســانى شرکت هاى 
برجسته استان اصفهان و به دعوت مدیریت آموزش و 
توسعه منابع انسانى شرکت فوالد مبارکه به این شرکت 
آمدند تا ضمن بازدید، از تجارب آن در راه اندازى کانون 

ارزیابى و توسعه شایستگى آگاه و بهره مند شوند.
همایــون کــرد، رئیــس کانــون ارزیابى و توســعه 
شایستگى هاى شــرکت فوالد مبارکه در این دیدار در 
تشریح و اهمیت کانون هاى ارزیابى در سازمان ها گفت: 
کانون ارزیابى در فوالد مبارکه از سال 91 شروع به کار 
کرد و رده هاى مختلف ســازمان، از اپراتور تا تعمیرکار، 

تکنسین، سرپرستان شیفت، کارشناسان، رؤسا و مدیران 
سازمان، هرکدام بر اساس مدل شایستگى خود ارزیابى 
مى شــوند. این ارزیابى در قالب چهار فرایند استخدام، 
نیازسنجى آموزشى، ارتقاى گروه شغلى و جانشین پرورى 
و در هرکدام از ایــن فرایندها ارزیابى، متناســب با نیاز 

سازمان و درخواست واحدها انجام مى شود.
در فرایند جانشین پرورى شــرکت فوالد مبارکه، در رده 
رؤسا، مدیران، سرپرستان، شیفت فورمن ها و کارشناسان 
نزدیک به4000 نفر و در فرایند ارتقاى گروه شغلى بیش 
از ده هزار نفر در کانون ارزیابى مورد ارزیابى قرار گرفته اند 

و در سایر فرایندها هم به همین صورت بوده است.

تشریح فرایند جانشین پرورى 
شرکت فوالد مبارکه 

117 هزار نفر تحت پوشش 
جامعه نساجى هستند

دومین کنفرانس ملى رویکردهاى نوین روابط عمومى 
ایران در تــاالر حافظ مرکز آمــوزش علمى کاربردى 
ســازمان همیارى شهردارى هاى اســتان اصفهان با 
حضور مدیران، کارشناسان و متخصصان روابط عمومى، 
استادان، مسئوالن دستگاه هاى اجرایى و... با رویکرد 
«چالش هاى حال و فرصت هاى پیــش رو با تأکید بر 

مسائل آموزشى» برگزار شد.
در مراســم افتتاحیه دومین کنفرانس ملى رویکردهاى 
نوین روابط عمومى ایــران، ابتدا رئیــس مرکز جامع 
علمى کاربردى سازمان همیارى شهردارى هاى استان 
اصفهان با خیر مقدم گفت: توانمندســازى کارشناسان 
روابط عمومى و بهــره گیرى از دســتاوردهاى روابط 
عمومى براى افزایش مهارت و... بخشى از اهداف این 

کنفرانس دو روزه است.
ســامانى مجد با بیان اینکه ما به دنبال آرمانشــهرى 
هستیم که تبلور آن باید در تفکر اندیشمندان دیده شود، 
گفت: در آرمانشهر، تفاهم و ارتباطات مؤثر مدنظر بوده 

که براى دســتیابى به آن، مدل هاى مختلفى تعریف 
مى شود که یکى از آن مدل ها مهندسى تفاهم بوده که 
نام دیگر آن روابط عمومى است. وى افزود: صد مقاله به 
دومین کنفرانس ملى رویکردهاى نوین روابط عمومى 
ایران ارائه شده و سخنرانى ها در چهار پانل تخصصى 

طى دو روز انجام مى شود.
ســپس مدیرعامل سازمان همیارى شــهردارى هاى 
اســتان اصفهان نیز با قدردانى از همه برگزارکنندگان 
این کنفرانس گفت: روابط عمومى جایى است که عموم 
مردم با آن در ارتباط هستند که امروز در این کنفرانس به 

خوبى تبیین و تفسیر مى شود.
ناصر نفــرى با بیــان اینکه مدیران پرتــالش زیادى 
در دســتگاه هاى اجرایى و... هســتند کــه علیرغم 
فعالیت هاى مؤثر اما کارشان اقناع عمومى نیست، گفت: 
به تعبیر عامیانه، ما در حوزه هاى مختلف نتوانســتیم 
کارها را بازگو کنیم. وى با طرح این سئوال که مدیران 
روابط عمومى چــه میزان بین مدیریت و ســازمان ها 
تأثیرگذار بودنــد، گفت: در یک ســازمان حتى لباس 

پوشــیدن یک مدیر باید با نظر روابط عمومى باشد اما 
امروز روابط عمومى ها گوشه هستند. در حالى که روابط 
عمومى مى تواند سازمان را با زبان خوب برجسته کند. 

مدیرعامل ســازمان همیارى شــهردارى هاى استان 
اصفهان معتقد است: امروز خمودگى بر روابط عمومى 
حاکم است ولى باید بدانید که خیلى زود دیر مى شود، در 
حالى که همه با هم و به اتفاق مى توانیم به مردم خدمات 

خوبى ارائه کنیم و رضایت مردم را فراهم آوریم.
رئیس کمیسیون اجتماعى و محیط زیست شوراى شهر 
اصفهان هم با بیان اینکه در چند دهه اخیر به علت نگاه 
شغلى به روابط عمومى آســیب وارد شده است، گفت: 
گاهى روابط عمومــى را با اطالع رســانى، تبلیغات و... 
مى شناسند و بیشــتر به عنوان معرفى مدیر به آن نگاه 
مى شود، این در حالى است که بر اثر برخى مدیریت هاى 

ناکارآمد، به این علم آسیب جدى وارد شده است.
کورش محمــدى اظهار کــرد: امروز برگــزارى این 
کنفرانس در کشــور پیشــگام بوده و حتى در ســطح 
بین الملل یک برند مى باشــد که امید است شاهد رشد 

و تعمیم رویکردهاى این کنفرانس باشیم، به گونه اى 
که به روابط عمومى به عنوان یک علم، نه شــغل نگاه 
شود، چرا که روابط عمومى در کنار شغل، علم مدیریت 

هم هست. 
عضو شوراى شهر اصفهان مى گوید: روابط عمومى را 
باید به عنوان یک مدرســه و بزرگ دید چراکه رویکرد 
آموزشى داشته و تبلیغات نیست و مى تواند خأل مدیریت 

را برطرف سازد.
سرپرست دانشگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان 
نیز با اشاره به جایگاه روابط عمومى در مرکز جامع علمى 
کاربردى گفت: دانشــگاه جامع علمى کاربردى متولى 
آموزش هاى مهارتى اســت که خوشبختانه ما در استان 
اصفهان 31 مرکز جامع علمــى کاربردى در حوزه هاى 
مختلف با حدود 15 هزار دانشــجوى مهارتى داشــته و 
حدود 260 کدرشته محل در استان اصفهان در حوزه هاى 

مهارتى داریم که روابط عمومى از جمله آنهاست.
مهدى قیصرى کیفیت گرایى را از اصول دانشگاه جامع 
علمى کاربردى در حال حاضر دانســت و اظهار کرد: ما 

معتقدیم سرفصلى که با مشارکت، کمک و پیشنهادات 
مدیران روابط عمومى ها تبیین و تدوین شــود بســیار 
ارزشمند بوده و براى ما قابل استفاده است. این در حالى 
اســت که ما رشــته هاى کاردانى و کارشناسى روابط 
عمومى داریم اما نیاز است رشته هاى مهارتى جدیدى 

همچون کارشناسى عکاسى خبرى و... هم دایر شود.
وى آمادگى دانشــگاه جامع علمى کاربردى اســتان 
اصفهان را براى پیشنهادات کارشناسان روابط عمومى 
در زمینه رشــته هاى جدید اعالم کرد و گفت: دانشگاه 
جامع علمى کاربردى قابلیــت انعطاف پذیرى دارد که 
اگر برنامه درسى مهارتى ارائه شود طى سه ماه مصوب 
مى شود و دانشگاه آن را اجرایى و عملیاتى خواهد کرد.

قیصرى اضافه کرد: دانشــگاه جامع علمى کاربردى، 
آموزش در محیط واقعى، آزمایشگاهى و کارگاهى است 
اما ما دانش پنهان هم داریم که مستند نشده و آن دانش 
متخصصان و کارشناســان روابط عمومى هاست. بنابر 
این در زمینه مستندسازى به ما کمک کرده و مدرسان 

توانمند روابط عمومى به ما معرفى کنید.

ناصر نفرى مدیرعامل سازمان همیارى شهردارى هاى استان اصفهان:

لباس پوشیدن یک مدیر هم باید با نظر روابط عمومى باشد
ساسان اکبرزاده

در روزهاى اخیر دانش آموزان اصفهانى عادت کرده اند که 
حوالى ساعت 8 تا 9 شب در فضاى مجازى، خبرگزارى ها و 
رسانه ملى به دنبال اعالم خبر تعطیلى مدارس باشند و تقریبا 
این داستان هر روزه یک هفته اخیر دانش آموزان اصفهانى 
است. این تعطیلى مدارس، یک نقش اول دارد و آن کسى 
نیست جز منصور شیشه فروش مرد آرام این روزهاى مدیریت 
بحران استان که على رغم همه هجمه ها و انتقادات و تقدیرها 
و تشکرها همچنان بر اصول فنى و قانونى خود متکى است. 
بخشــى از گفتگوى مدیرکل مدیریت بحران استاندارى 
اصفهان با خبرگزارى فارس را درباره همین موضوع بخوانید.
مالك هاى آلوده بودن هوا و تصمیم گیرى 
براى تعطیل کردن مدارس چگونه مورد 
ارزیابى قرار مى گیرد؟ انتقادات زیادى 
هم درباره کیفیت این تعطیلى و این که 
چرا گاهى دانشجویان و دبیرستانى ها را 

در بر نمى گیرد وجود دارد.
در این باره قضاوتى که مى کنیم باید صحیح باشد و اطمینان 
به افراد متخصص داشته باشیم، در جلسه کمیته مدیریت 
بحران هواشناسى سرعت و جهش باد و رطوبت هوا را اعالم 
مى کند، زمانى آلودگى وجود دارد و مه نیست بنابراین مردم 
آلودگى را نمى بینند و قضاوت مى کنند. نرم افزارى هم که 
محیط زیست در اختیار مردم قرار داده است یک عدد خام را 
اعالم مى کند بنابراین مردم باید آموزش هاى الزم را ببینند 
تا این عدد را تفسیر کنند. آلودگى اصفهان با تهران و جو آن 
فرق مى کند، این عدد یک شاخص و خام است، جمعیت و 
تراکم در محاسبه آلودگى تأثیر دارد، با در نظر گرفتن همه 

این شــرایط در نهایت متأثر از قانون هستیم و تفسیر اعداد 
بر اساس دستورالعمل ها براى نتیجه گیرى بسیار مهم است. 
براى آلودگى هوا یک تصمیم آنى نمى توان  گرفت تا برنامه 
مردم بهم بریزد و هرج و مرج به وجود آید، باید آن را مدیریت 
کرد. اصفهان ایســتگاه هواشناسى منحصر به خود ندارد و 
نصب این ایستگاه 6 میلیارد هزینه دارد، خوراك ما مطالعاتى 
است که به ما مى دهند و بر اساس آن تصمیم گرفته مى شود. 
مرجع رسمى پیش بینى ها هواشناسى است، محیط زیست 
غلظت ها را مى دهد و بهداشت تصمیم مى گیرد که مدارس 

تعطیل شوند یا نه.
تعطیل کردن مدارس در زمان آلودگى 
هوا یک راهکار کوتاه مدت اســت و 
هزینه اى به کشــور، دولت، خانواده ها 
تحمیل مى کند، آیا راهکار بلندمدت در 

این زمینه وجود ندارد؟
همیشه در پاییز و زمســتان با آلودگى هوا روبه رو هستیم و 
علل آن شکل گرفتن صنایعى در اطراف اصفهان، گسترده 
شدن شهر و به دنبال آن افزایش است و این که هر خانه اى 
یک یا دو خودرو دارد. کنترل آلودگى هوا یک طرح بلندمدت 
مى خواهد که محیط زیست باید دنبال کند، خروج صنایع 
آالینده، ریخته گرى ها و کوره پزى ها از 50 کیلومترى شهر، 
تولید موتورسیکلت و ماشین هاى برقى، استفاده از سوخت 
پاك به جاى گاز که در سقف خانه ها انرژى پاك نصب شود 
این موارد باید براى شهرهاى بزرگ شکل بگیرد. اما در کوتاه 
مدت، پیشنهاد داده ایم که مى توان بر تقویم آموزشى کار کرد، 
وزارت آموزش و پرورش با هماهنگى محیط زیست، در آذر 

و دى که بیشترین آلودگى هوا را داریم، بخشى از تعطیالت 
تابســتانه را در این بازه اجرایى کنیم بــا دو هدف کاهش 
تصادفات در شهریور و پیشگیرى از افزایش آلودگى هوا در 
پاییز و زمستان به آموزش و پرورش استان پیشنهاد داده ایم 
که بر روى آن کار کنند. در حال حاضر یک میلیون و800 هزار 
مشترك گاز در استان اصفهان وجود دارد که بخشى از آلودگى 
هوا خانگى است، اگر مردم در موقع آلودگى یک درجه دماى 
هواى خانه را کاهش دهند، این آلودگى کاهش پیدا مى کند، 
به همه ادارات دستور داده ایم همه موتورخانه ها را ساماندهى 
و هوشمند کنند و همه کارکنان را تشویق کنند تا از حمل و 

نقل عمومى استفاده کنند.
گفته شــهردار تهران اگر آلودگى هوا 
به نقطه خطرناك برســد باید تهران 
را تخلیه کرد. به نظر شما اگر آلودگى 
اصفهان نیز به آن نقطه برسد آیا تخلیه 
شهر انجام مى شود؟ اصال این حرف 

درست است؟
این اعداد شاخص آلودگى خام هستند و نمى توان بر روى 
آن نظر داد، قانون گذار دستورالعمل هواى پاك را تهیه کرده 
و در آن آمده که کمیته اى تشکیل  شود، اگر عدد بین صفر تا 
50 باشد هوا سبز و پاك است، 101 تا 150 نارنجى، 151 تا 
200 ناسالم قرمز، اگر 300 بیشتر شود، قهوه اى و خطرناك 
مى شود، اما پیوست هایى دارد که اگر تنفس مشکل شود، باید 
اقدام کرد.  باید یاد بگیریم براى هر موضوعى به تخصص آن 
مراجعه و بعد اظهارنظر کنیم، هر  کس باید در حوزه تخصصى 

خود صحبت کند.

توضیحات مدیرکل مدیریت بحران استاندارى درباره مالك تعطیل کردن مدارس 
در بعضى روزهاى هفته جارى

بعضى وقت ها مردم آلودگى را 
نمى بینند

عصر روز سه شنبه مرد 66 ساله اى که به همراه اکیپ 
کوهنوردى به کوه صفه رفته بود، پس از جدا شدن از 
اکیپ و عبور از مســیر صعب العبور دچارحادثه سقوط 

و فوت شد.
سخنگوى سازمان آتش نشــانى اصفهان در گفتگو با 
«ایسنا» اظهار کرد: ساعت 20و 11 دقیقه سه شنبه سوم 
دى ماه خانواده این فرد در تماس با آتش نشانى اعالم 
کردند که از زمانى که وى به همراه اکیپ کوهنوردى به 
کوه رفته بازنگشته و تلفن همراه خود را جواب نمى دهد.

فرهاد کاوه آهنگران با بیان اینکه پــس از اظهار بى 
اطالعاتى اکیپ کوهنوردى، احتمال سقوط وى زیاد 

شد، گفت: تیم هاى آتش نشــانى از ایستگاه شماره 
12 که ایســتگاه ویژه امداد و نجات کوهستان است و 
ایستگاه شماره 3 در خیابان حکیم نظامى به محل اعزام 
شدند و پس از حدود شش ساعت عملیات امداد و نجات، 
جسد این فرد را پیدا کردند و به پایین انتقال دادند. وى با 
بیان اینکه سقوط از ارتفاع بیش از 15 متر در کوه صفه 
باعث فوت مى شود، گفت: ممکن است این حادثه قبل 
از اطالع به ما اتفاق افتاده باشــد اما آنچه مسلم است 
اینکه سقوط به علت بى احتیاطى فرد و حرکت در مسیر 

صعب العبور بوده است.  
به گفته خانواده  این فرد، وى کوهپیما بوده است.

رئیس اتحادیه مشاورین امالك استان اصفهان از ثبات 
و کاهش 20 درصدى نرخ مسکن در بازار مسکن استان 

اصفهان خبرداد.
رسول جهانگیرى ابراز داشت:بازار مسکن اصفهان پس 
از موج هیجانى که دروضعیت بازار بنزین به وجود آمد 
دچار نوسان قیمت شدیدى شده است.این موج هیجان 
در وضعیت بــازار بنزین باعث از دســت دادن ثبات و 
آرامش و همچنین قیمت منطقى بازار مسکن اصفهان 
شد. با تالش هایى که از سوى اتحادیه مشاورین امالك 
استان اصفهان در حال اجرایى است پیش بینى مى شود 
این نوسانات در قیمت بازار مسکن طى چند ماه آینده 
برطرف شود و نرخ مســکن مانندماه هاى گذشته 20 

درصد کاهش داشته باشد.
جهانگیرى  گفت: با توجه به ماه هاى  پایان سال جارى و 
خرید شب عید مردم جامعه شاهد کاهش تکاپوى در بازار 
مسکن خواهیم بود و همین مى تواند کمک بسزایى در 
ایجاد ثبات و آرامش دوباره به بازار مسکن اصفهان داشته 
باشد. رئیس اتحادیه مشاورین امالك استان اصفهان 
تاکید کرد:وجود برخى دالل ها و گرانفروشى ها در بازار 

مسکن نیز یکى دیگر از دالیل افزایش نرخ مسکن در 
بازار اصفهان بود که با بازرسى و گشت هاى ویژه اتحادیه 
مشاورین امالك اســتان اصفهان برخى از این افراد 

شناسایى و با آن ها برخورد جدى شد.
جهانگیرى اضافه کرد: در تالشــیم تا با منطقى کردن 
دوباره قیمت ها در بازار مسکن اصفهان وضعیت قدرت 

خرید مردم را سامان دهیم.
اوادامه داد:در حال حاضر تقاضا و استقبال مردم از خرید 
مسکن مطلوب است، اما چیزى که باعث رکود خرید 
مسکن در بازار اصفهان شــده عدم عرضه مسکن به 
تقاضا کنندگان است که با تولید مسکن متناسب با قدرت 
خرید مردم در استان اصفهان مى توانیم کمک پویایى به 

تقویت در این حوزه داشته باشیم.
رئیس اتحادیه مشاورین امالك اســتان اصفهان در 
خصوص راهکار دولت بر اجرایى ساخت 400هزارواحد 
مسکونى در سراسر کشــور طى چند سال آینده یاد آور 
شد:با توجه به نیاز شدید مردم به مسکن در بازار اصفهان 
ساخت این تعداد مسکن نمى تواند نیاز مردم جامعه را 

برطرف کند.

سقوط مرد 66 ساله از کوه صفه

کشف کتیبه تاریخى در سمیرم

دالیل گران شدن ناگهانى مسکن در اصفهان 

رئیس اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
سمیرم از کشــف کتیبه تاریخى از دوران اسالمى در 

شهرستان سمیرم خبر داد.
ســعید ســلمانیان اظهار کرد: در کاوش هاى باستان 
شناسان و پژوهشگران مؤسسه باستان شناسى میراث 
مکتوب تهران و اســتان اصفهان در تپه هاى بخش 
مرکزى سمیرم کتیبه هایى به خط میخى، خط کوفى، 

عربى و فارسى کشف شد. 
وى افزود: در این میان کتیبه اى کشــف شد که براى 

اولین بار نام کشور ایران به خط عربى بر آن نوشته شده 
و مى توان گفت کهن ترین کتیبه شــناخته شده اوایل 

دوران اسالمى در ایران است.
رئیس اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
سمیرم ادامه داد: طى پژوهش هایى که باستان شناسان 
در بخش مرکزى سمیرم بر روى تپه هاى تاریخى انجام 
دادند مشخص شــد قدمت تاریخى تپه گل افشان به 
دوران پیــش از تاریخ و هزاره پنجم قبــل از میالد بر 

مى گردد.
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فیلم سینمایى «جهان با من برقص» با چندین روز تأخیر از 
13 دى در سینماهاى کشور اکران مى شود.

«جهان با من برقص» به کارگردانى و نویسندگى سروش 
صحت و تهیه کنندگى محمدرضا تخت کشــیان سال 
گذشته در جشنواره جهانى فیلم فجر به نمایش درآمد و قرار 

بود از 27 آذر ماه در سینماهاى کشور اکران شود اما اکران 
این فیلم تا چهارم دى ماه تعویق افتاد. حاال هم گفته شده 

که فیلم سروش صحت 13 دى اکران مى شود.
پژمان جمشیدى، بازیگر این فیلم سینمایى با انتشار یک 
استورى در اینستاگرامش خبر از زمان اکران «جهان با من 
برقص»  داد و نوشــت: «چقدر حیف که اکران فیلمى که 

عاشقانه دوستش دارم هى به تأخیر مى افتد اما از 13 دى 
"جهان با من برقص" رو ببینید و کیف کنید...»

«جهان با من برقص» اولین تجربه کارگردانى ســروش 
صحت در سینماست که عالوه بر کارگردانى، نویسندگى 
آن را نیز برعهده دارد و در این فیلم با بازیگران سرشناس 

سینما همکارى کرده است.
«جهان با من برقص» داستانى از زندگى 
مردى به نام «جهان» است که به تازگى 
متوجه شده است که به روزهاى پایانى 
زندگى اش نزدیک مى شود و دوستانش 
براى آخرین بار در جشن تولدش دور او 
جمع شده اند اما شادى هایشان متوقف 
نشده است و سرخوشى همیشگى میان 
آنها وجــود دارد و این رازى اســت که 
«جهان» درباره ادامــه زندگى آدم ها با 

مرگ دیگرى در مى یابد.
على مصفا، جواد عزتى، هانیه توسلى، پژمان جمشیدى، 
ســیاوش چراغى پور، کاظم سیاحى، مهراب قاسمخانى، 
رامین صدیقى، بهار کاتوزى، پاوان افســر، شیوا بلوچى و 
مهیار پوربابایى بازیگران فیلــم «جهان با من برقص» را 

تشکیل مى دهند.

در آخرین روزهاى فیلمبردارى، تصاویرى از حسن فتحى و شهاب حسینى 
پشت صحنه «مست عشق» منتشر شد.

بازیگران فیلم، نخستین همکارى خود را با فتحى تجربه مى کنند ولى شهاب 
حسینى پیش از این در دو سریال بلند با فتحى همکارى کرده است.

داستان فیلم «مست عشق» همزمان با دوران زندگى «موالنا» و «شمس 
تبریزى» اتفاق مى افتد و فیلم قرار اســت در سال 2020 اکران بین المللى 

شود. 
شهاب حسینى، پارسا پیروزفر، ابراهیم چلیک کول، هانده ارچل، سلما ارگچ، 
بنسو ســورال، بوران کوزوم، بوراك توزکوپاران و حســام منظور بازیگران 
«مست عشق» هستند. تهیه کننده فیلم مهران برومند است، فیلمنامه  آن را 
حسن فتحى و فرهاد توحیدى نوشته اند. «مست عشق» محصول مشترك 

سینماى ایران و ترکیه است.

فیلم سینمایى «مطرب» با فروش سه شنبه شب خود توانست به 9 ماه صدرنشینى «مترى شیش و نیم» در اکران سال 98 
پایان بدهد و صدرنشین تازه جدول فروش امسال باشد.

«مطرب» با وجود افت فروش در دو هفته اخیر اما همچنان فروش باالیى داشت و توانست رکورد 27 میلیارد و 700 میلیونى 
فیلم سعید روستایى را پشت سر بگذارد.

با وجود این رکورد بیشترین مخاطب امسال همچنان با دو میلیون و 404 هزار نفر در اختیار «تگزاس2» است و «مطرب» کمتر 
از صدهزار مخاطب براى رسیدن به این آمار الزم دارد و احتماًال آمار بیشترین مخاطب امسال هم به نام فیلم مصطفى کیایى 
ثبت مى شود. اما از دیروز دیگر اکران فیلم «زیر نظر» با بازى رضا عطاران آغاز شد و شاید مهمترین چالش براى رکورد بعدى 
«مطرب» یعنى رسیدن به آمار 38 میلیاردى «هزارپا» اضافه شدن «زیرنظر» به جدول اکران است. باید دید فیلم مصطفى 

کیایى مى تواند طى هفته  هاى آینده روند فروشش را حفظ کند یا صدرنشینى اکران به دست «زیرنظر» مى افتد؟

گالیه هاى مدیرعامل شرکت توزیع کننده آلبوم «بى نام» از دانلودهاى غیرقانونى 

سیر تا پیاز لو رفتن آلبوم محسن چاوشى
جدیدترین آلبوم محســن چاوشــى پس از چهار بار تأخیر در اعالم 
زمان انتشارش، ساعت 5 صبح یک شنبه دوم دى ماه در سایت «مدیا 
فایر» براى دانلود رایگان گذاشته شد و تالش هاى چند ساعته تیم 
تولید اثر براى حذف آن نتیجه بخش نشد. سرانجام حوالى ساعت 17 
دوشنبه دوم دى ماه نسخه رسمى دیجیتالى آلبوم منتشر شد. انتشار 
نسخه دیجیتالى در حالى آغاز شد که نسخه فیزیکى آلبوم از صبح روز 

سه شنبه در اختیار عالقه مندان این خواننده قرار گرفته است.
دهمین آلبوم محسن چاوشــى مثل اکثر آلبوم هاى این خواننده با 
حواشى فراوانى رو به رو شــد و در ابتدا نگرفتن مجوز برخى قطعات 
و سرانجام تغییر نام اثر، خبرساز شــد. تأخیر چندباره در تاریخ اعالم 
شده براى انتشــار آلبوم موجبات ناراحتى عالقه مندان این خواننده 
شد و در انتهاى کار نیز آلبوم به شکلى عجیب منتشر شد وبسیارى از 
کانال ها و سایت هاى دانلود به صورت غیرقانونى و رایگان قطعات 
آلبوم را براى دانلود رایگان به اشــتراك گذاشته اند تا حقوق بدیهى 

ناشر اثر نادیده گرفته شود.
صدرالدین حسین خانى، مدیرعامل شرکت «ایران گام» که نسخه 
فیزیکى آلبوم «بى نام» محسن چاوشى تحت امتیاز این شرکت روانه 
بازار موسیقى کشور شده، مى گوید: خود ما هم از روز یک شنبه که 
این حواشى رخ داد، با گروه تهیه کنندگان اثر درگیریم که چطور پیش 
از انتشار رسمى نسخه فیزیکى آلبوم، فروش نسخه اینترنتى آغاز شده 
و این ماجراى لو رفتن آلبوم هم که متأسفانه صحت داشت و ضربه 

بدى به فروش اثر و صاحبان اثرخواهد زد.
حســین خانى افزود: آلبوم فقط و فقط در اختیار صاحبان اثر بوده و 
هیچ راه دیگرى براى لو رفتن آن وجود نداشته و ندارد. ما به عنوان 
مجموعه اى که قرار است انحصار توزیع و فروش نسخه فیزیکى را 

در اختیار داشته باشیم، هیچوقت خودزنى نمى کنیم.

حسین خانى درباره ضربه بزرگى که دانلود رایگان بر پیکره موسیقى 
در ایران مى زند نیز گفت: االن در تمام بخش ها، اعم از موسیقى پاپ 
یا سنتى و هر شاخه دیگرى از هنر، این معضل و در واقع بحران کپى 
رایت بیداد مى کند. این روند باعث شده خیلى ها اثرى تولید نکنند و 
کًال از تولید عقب نشینى کنند. شــما اگر به گذشته نگاهى بیاندازید، 
تولیدکنندگان با سابقه و شناسنامه دار، حداقل بین 30 الى 40 مورد 
اثر در ماه تولید مى کردند. خود ما حداقــل ماهى ده عنوان اثر تولید 
مى کردیم ولى متأسفانه این روزها شاید مجموع تولیدات ما در سال 
هم به تعداد ده عنوان نرسد. همه و همه دلیل این ماجرا این است که 
مردم واقعاً کم لطفى مى کنند و نسخه اورجینال تهیه نمى کنند و عادت 
به دانلود رایگان کرده اند. این یک مقوله فرهنگى در جامعه ماست. 
این رفتار ضربه اى بزرگ و نابخشودنى به شرکت و آن هنرمند است.

مدیرعامل شــرکت «ایران گام» توضیح داد: انتشار این آلبوم تنها 
براى ارتقاى کیفیتش سه بار تأخیر خورد تا آلبوم در بهترین کیفیت 
به دست مردم برسد. واقعًا تاسفبار است. نسخه هایى که در اینترنت 
هست حتى نصف کیفیت نسخه اصلى را هم ندارند ولى مردم بیشتر 
آنها را دانلود رایگان مى کنند. خوب این روند به مرور به یک معضل 
اجتماعى تبدیل شــده و عموم در این باره هیچ تصور درستى ندارند 
که چقدر این رفتار مى تواند مخرب باشــد. ما براى سلیقه شنیدارى 
آنها ارزش قائل مى شویم ولى در عمل، هیچ واکنش درستى براى 

این رفتار نمى بینیم. 
او درباره انتشار عجوالنه و شبانه نســخه دیجیتالى پیش از انتشار 
رسمى نســخه فیزیکى که در پى لو رفتن آلبوم در اینترنت رخ داد، 
نیز گفت: دوستان شبانه مجبور به انتشار نســخه دیجیتالى قبل از 
انتشار رسمى نسخه فیزیکى شدند و این ماجرا قطعاً به فروش نسخه 
فیزیکى ضربه خواهد زد. ولى به هر حال مــا هم تعهد کرده بودیم 

که نسخه فیزیکى در بهترین کیفیت به دست دوستداران آقاى 
چاوشى برسد.

وى در انتهاى سخنان خود نیز گفت: من حقیقتًا از خود آقاى 
چاوشى گله دارم. البته شــاید این گله از هواداران ایشان باشد. 

ایشان حدود دو میلیون نفر در صفحات شخصى خود فالوور دارند. 
ولى نسخه فیزیکى و دیجیتالى اثر هر کدام فقط سه الى چهار هزار 
نسخه فروش داشــته! ولى آثار ایشان همه جا شــنیده مى شوند و 
باالى پنج میلیون و حتى خیلى بیشــتر دانلود مى شــود. این یک 
نقص فرهنگى است. کســانى که اینقدر شور و انرژى براى شنیدن 

یک اثر دارند، چرا حاضر نیستند بهاى این همه کار و زحمت یک 
هنرمند را پرداخت کننــد. زحماتى که واقعاً این اواخر 

شبانه روزى بود و واقعًا دانلود رایگان فقط 
باعث مى شود خستگى این روزها بر 

تن همه بماند. امیــدوارم هواداران 
واقعى محسن چاوشى نسخه 

رسمى و اورجینال اثر را 
تهیه کنند.

ســریال «از سرنوشــت» به کارگردانى محمدرضا خردمنــد و علیرضا 
بذرافشــان و تهیه کنندگى على اکبر تحویلیان ســریال جدید شبکه 2 

سیماست که چند شبى است پخش آن در این شبکه آغاز شده است.
سریال «از سرنوشت» در سه فصل به نگارش درآمد و بازیگران زیادى در 
این سریال به ایفاى نقش پرداختند. میترا رفیع، یکى از بازیگران سریال 
«از سرنوشت» است که در نقش «مه لقا» در این سریال به ایفاى نقش 

مى پردازد.
با پخش چند قسمت ابتدایى ســریال «از سرنوشت» بازى میترا رفیع در 
نقش «مه لقا» مورد توجه قرار گرفت و همین اتفاق بهانه اى شد تا نگاهى 

به کارنامه هنرى این بازیگر جوان داشته باشیم.
میترا رفیع، بازیگر ســینما، تلویزیون و تئاتر کشورمان متولد آذرماه سال 
1373 اســت و بازیگرى را از دوران کودکى و زمانى که تنها شش سال 
داشــت آغاز کرد. این بازیگر کشــورمان بازیگرى را با تئاتر آغاز کرد و 
در نمایش هاى زیــادى از جمله نمایش «نقطه چیــن هاى متصل به 
تو»، «دوزخ»، «خانه برنارد آلبا»، «اســب هاى پشــت پنجره»، «کافه 
پولشــرى»، «باغ آلبالو»، «النه خرگوش»، «آسمان زرد» و... به ایفاى 

نقش پرداخته است.
فیلم سینمایى «کلمبوس» به کارگردانى هاتف علیمردانى و فیلم «من 
مى ترسم» ساخته بهنام بهزادى از جمله فیلم هاى سینمایى میترا رفیع 
است. این بازیگر جوان کشورمان در سریال هایى چون «از سرنوشت» و 

«آخرین پناه» مقابل دوربین رفته است.
بازى کوتاه میترا رفیع در سریال «از سرنوشت» در کنار مریم کاظمى مورد 
توجه بسیارى از مخاطبان این سریال قرار گرفت. «مه لقاى» سریال «از 
سرنوشت» در قسمت چهارم این سریال زمانى که قرار بود بعد از ده سال با 
پسرش «سهراب» دیدار کند به طور ناگهانى و بعد از سکته قلبى که پشت 

سر گذاشته بود از دنیا رفت.

بازیگر نقش «مه لقا» 
در سریال «از سرنوشت» کیست

رضا فیاضى بــه تازگى مصاحبــه اى مفصل با 
خبرگزارى «تســنیم» انجام داد و در آن درباره 
حواشــى متعددى که در فضاى مجازى داشت، 
صحبت کرد. بخش هایى از ایــن مصاحبه را در 

ادامه مى خوانید.

دوست دارید درباره انتقادى که 
از برنامه «دورهمى» و مهران 
مدیرى داشتید اینجا صحبت 

کنید.
بگذارید من در ایــن مجال دربــاره پخش آن 
ویدیو صحبت کنم. متأسفانه بعضى از دوستان 
ناجوانمردانه حاشیه مى ســازند یعنى تیترهایى 
که انتخاب مى کننــد تیترهاى منصفانه و خوبى 
نیست یا بخشى از صحبت ها را تقطیع مى کنند. 
بخشى از صحبت هاى من درباره مهران مدیرى 
پخش شد و در مورد سحر قریشى هم همینطور 
بود؛ ناقص پخش و منتشر شد. من در آن برنامه 
راجع به دروغگویى صحبــت مى کردم و به نقد 
تئاتر برمى گشــت؛ راجع به تئاتر از من پرسیدند 
نظرتان راجع به تئاتر چیه؟ و اصًال این مفهومى 
که انتقال داده شد درست  نبود. باید کامل پخش 

مى شــد تا تکلیف مخاطب با ایــن ویدیو و 
مفاهیمش روشــن شــود. یادم نمى آید از 
سحر قریشــى نام برده باشم اما از این نام 
بردن غرضى نداشتم. من راجع به دروغ 
و مفاهیم خیلى مهمتر صحبت مى کردم 
اما طورى نمایش داده شد که جایگاه آن 
مفهوم و بحــث را پایین آورد. من نامى 
از مهران مدیرى و برنامه «دورهمى» 
نبرده ام و فقط گفتم دروغگویى از خانواده 

شکل مى گیرد به جامعه کشیده مى شود 
ما نمى توانیم بگوییم ما آدم هاى بدبختیم.

با رامبد جوان «نوعى دیگر» را 
کار کردید و شــنیدیم که شما 
ایشــان و خیلى هاى دیگر را 

معرفى کردید.
رامبد جون از بچه هاى مــن و خیلى جوان تر بود 
که در فرهنگســراى بهمن با هم کار مى کردیم. 
همکار ما به نام اکرم قاســمى گــروه جوانى را 
براى ما آورد و گفت که مــا مى خواهیم تئاترى 
کار کنیم (ســال هاى 71 و 72). گفــت بیا تئاتر 
کار کنیم و نامش «بازى، شــادى، نمایش» شد. 
رامبد جوان، خواهرش پوپک جــوان و چند نفر 
دیگر، کار دلنشینى شــد. من تئاتر دیگرى را با 
«فیتیله اى ها» داشــتم و آنها را من به تلویزیون 

را شکر که معرفى کــردم.  خدا 
برنامه هایشان 

گرفت.

«خندوانه» هم رفتید؟
من در برنامه «خندوانه» رو به روى رامبد جوان 
به عنوان مهمان ننشستم. من هنوز گالیه دارم؛ 
وقتى آقــاى کریمى با من از ایــن برنامه تماس 
گرفتند من را بردند در بیابانى و نمى دانستم قرار 
اســت چه اتفاقى بیافتد. فقط گفتند برنامه رامبد 
جوان است. من تفنگ دســت گرفتم و شلیک 
کردم اتفاقًا خوب هم نشانه رفتم. من تا آن زمان 
نمى دانستم قرار نیســت مقابل رامبد جوان مثل 
مهمانان دیگر قرار بگیرم. با خودم گفتم اشــتباه 
کردم؛ چون جایگاه من آنجا نبود و خوب برخورد 
نشد. جالب اســت که قبل از رفتن به این برنامه، 
نوه ام به من گفت بابا یادت نرود خوب لبخند بزنى!

با مهران مدیرى ارتباط خاصى 
داشتید؟

ما در تئاترى که کار آقاى بهــروز غریب پور بود 
به اســم «نیکى و کارآگاه 2» باید دوبلور این کار 
مى بودیم من دقیق یادم نیست کدام نقش را دوبله 

کردند،  به غیر از این برخوردى با هم نداشتیم.
هنوز هم مى گویید اگر کسى به 
شما پیشنهاد اجرا بدهد قبول 

نمى کنید؟
قبول مى کنم چرا؛ اما اگر قرار است بازى 
کنم بازیگرى را ترجیــح مى دهم. 
البته االن مى گویند اجــرا بازیگر 
یا مجرى بازیگــر من هم قدرتش 
را دارم و نشــان داده ام از پس این 
کار برمى آیم االن هم پیشــنهاد 
به من بشــود قبول مى کنم. من 
اول بازیگرم، بعد کارگردانى کردم، 
نوشته ام و شعر گفته ام و همه را تجربه 

کرده ام.

دلگیرى رضا فیاضى از «خندوانه» و رامبد جوان

ى منصفانه و خوبى 
 را تقطیع مى کنند. 
مهران مدیرى  اره
همینطور  یشى هم
من در آن برنامه  د.
ت مى کردم و به نقد 
ئاتر از من پرسیدند 
صًال این مفهومى 
. باید کامل پخش 

ویدیو و  ایــن
دم نمى آید از 
 ما از ایننام
به دروغ  جع
تمى کردم 
جایگاه آن 
من نامى 
ورهمى» 
ى از خانواده 

ده مى شود 
ىبدبختیم.

را شکر که معرفى کــردم.  خدا 
برنامه هایشان 

گرفت.

با مهران م
داشتید؟

ما در تئاترى که کار آقا
به اســم «نیکى و کارآ
مى بودیممن دقیق یادم
کردند،  به غیر از این برخ
هنوز هم م
شما پیشنه
نمى کنید؟
قبول مى کنم
کنم بازیگ
البته االن
یا مجرى
را دارم و
کار برم
ب به من
اول بازیگ
نوشته ام و ش

کرده ام.

اکران «جهان با من برقص» به 13 دى موکول شد

فیلم سینمایى «آســتیگمات» با بازى محسن کیایى، 
باران کوثرى و مهتــاب نصیرپور در شــبکه نمایش 

خانگى توزیع شد.
این فیلم که آبان ماه سال گذشته در سینماهاى کشور 
اکران شد براى توزیع در نمایش خانگى با ممیزى هایى 
روبه رو شد. محسن کیایى، بازیگر فیلم «آستیگمات» 

با انتشار پستى خبر از توزیع این فیلم در شبکه نمایش 
خانگى داد.

«آســتیگمات» با داســتانى اجتماعى درباره بلوغ و 
نوجوانان در جشنواره جهانى فیلم فجر به نمایش درآمد 
و مورد استقبال واقع شد اما براى ورود به نمایش خانگى 
با ممیزى هایى رو به رو شــد و اعالم شده بود که این 

فیلم باید با درجه بندى در نمایش خانگى توزیع شود.
مجیدرضا مصطفــوى، کارگردانى که ســاخت فیلم 
«انارهاى نارس» را در کارنامه هنرى اش دارد در دومین 
تجربه کارگردانى به سراغ ساخت فیلم «آستیگمات» 
رفت. در خالصه داســتان فیلم «آســتیگمات» آمده 
است: «یه روده راست تو شکمش نیست، یادت رفته تو 
چشممون زل مى زد دروغ مى گفت. اون برگرده همه 

را عاصى مى کنه...»
محســن کیایى، باران کوثرى، هــادى حجازى فر، 
مهتاب نصیرپور، حســین پاکدل، ســیامک صفرى، 
بهنوش بختیارى، حسام محمودى، محمد شاکرى و 
نیکى کریمى بازیگران فیلم «آستیگمات» را تشکیل 

مى دهند.

«آستیگمات» به نمایش خانگى آمد

شهاب حسینى، متفاوت تر از همیشه

«مطرب» صدرنشین گیشه سال 98 شد



ورزش 05053658 سال  شانزدهمپنج شنبه  5 دى  ماه   1398

4  «جدایى طلب» و  
هشـــدار

 به ذوب آهن
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در شرایطى که ذوب آهن سرمربى جدید خودش را هنوز 
مشخص نکرده بازیکنان این تیم یک به یک ساز جدایى 

کوك مى کنند.
ذوب آهن در لیگ نوزدهم و تا پایان نیم فصل نخست 
رقابت ها موفق نشده نتایج خوبى کسب کند و کسب 15 
امتیاز از 15 بازى و قرار گرفتن در رتبه نازل یازدهم جدول 
باعث شد تغییراتى در کادرفنى این تیم صورت بگیرد و 

علیرضا منصوریان با این تیم قطع همکارى کند.
در حالى که ذوب آهن هنوز ســرمربى جدید خودش را 
مشخص نکرده با یک مشــکل جدى مواجه شده و آن 

درخواست رضایتنامه از سوى بازیکنان این تیم است.
در حال حاضر چهار بازیکن ذوب آهن پیشــنهاداتى از 
تیم هاى لیگ برترى دارند و اوضاع نه چندان خوب این 
تیم هم باعث شده براى جدایى ترغیب شوند و به باشگاه 

درخواست رضایتنامه بدهند.

1-دانیال اسماعیلى فر: 
مدافع راســت ذوب آهن از مدت ها قبل به دنبال جدایى 
از این تیم بود و به واســطه باقیمانده مدت قراردادش با 
ذوبى ها مجبور شد برگردد و در این تیم به بازى ادامه دهد 
و خودش تمایل چندانى به ترك تبریز و جدایى از تراکتور 
در ابتداى فصل نداشت. حاال او یکى از شاه ماهى هاى 
نقل و انتقاالت اســت و از چهار تیم تراکتور، سپاهان، 
استقالل و پرســپولیس پیشــنهاد دارد و در این میان 

ماجراى دو تیم سرخپوش تهران و تبریز جدى تر است.
با وجود اینکه خود این بازیکن معتقد است تنها یک نیم 
فصل از قراردادش با ذوب آهن باقى مانده است ولى جواد 
محمدى، مدیرعامل باشگاه اخیراً مدعى شده تا نیم فصل 

لیگ بیستم با دانیال قرارداد دارند و براى همین مشکلى 
براى حفظ او تا پایان فصل وجود ندارد. با این حال باید 
دید این بازیکن که ســاز جدایى کوك کرده در نهایت 
مى تواند از جمع ذوبى ها جدا شود و به تیم دیگرى برود یا 
نه. اسماعیلى فر پیشنهاد باشگاه براى تمدید قراردادش 
را هم رد کرده است تا نشــان دهد عزمش براى جدایى 

جدى است.

2-ارسالن مطهرى: 
در مورد او هم از مدت ها قبل گفته شــده بود که قصد 
جدایى دارد و حتى در پنجره تابستانى تالش هایى براى 
استقاللى شدن انجام داد ولى چون باشگاه آبى پوش به 
صورت جدى وارد مذاکره نشد، مطهرى هم قراردادش 
را یک فصل دیگر با ذوب آهن تمدید کرد ولى حاال نیاز 
استقالل به جذب یک مهاجم باعث شده پرونده حضور 

او در این تیم براى چندمین بار باز شود.
صحبت هایى در ایــن میان مطرح شــده و حتى گفته 
مى شود قرار است او با مرتضى تبریزى که در استقالل 
عملکرد موفقى نداشــته معاوضه شود و شاید این اتفاق 
خوبى براى هر دو بازیکن و هر دو باشــگاه باشد. با این 
حال ذوبى ها هنوز واکنش مشــخصى بــه این انتقال 
نداشته اند و با وجود تمایل مطهرى به جدایى، نیاز او به 
گرفتن رضایتنامه باعث شده فعًال بالتکلیف باقى بماند.

3-هادى محمدى:
 او با وجــود حضــور زوج نژادمهدى و محمــدزاده در 
ذوب آهن جایگاه ثابتى در ترکیب این تیم دارد و معموًال 
یکى از دو بازیکن دفاع میانى این تیم بوده اســت ولى 

شرایط نه چندان خوب ذوبى ها او را 
هم از ادامه حضور در ایــن تیم دلزده 

کرده است و در این میان پیشنهاد از سوى 
تراکتور براى او اتفاق خوبى مى تواند باشد.

محمدى دو ســال براى دوران خدمت سربازى 
خود در تبریز بود که تقریبًا یکسال آن با مصدومیت 

و پارگى رباط صلیبى و خانه نشــینى همراه بود ولى در 
مجموع او دوران خوبى در زمان بازى در تراکتور داشت 

و از بازگشت به این تیم استقبال مى کند.
تراکتور در دفاع میانى تنها ایمان ســلیمى و محمدرضا 
خانــزاده را در اختیار دارد و هرگاه یکــى از این دو را در 
اختیار نداشته مجبور شــده از رضا اسدى در پست غیر 
تخصصى دفاع میانى اســتفاده کند و براى همین یک 

بازیکن در این پست نیاز دارد.

4-میالد فخرالدینى: 
در دو فصل گذشــته یکى از بازیکنان اصلى و کلیدى 
ترکیب ذوب آهن بوده و نقش مهمــى در ترکیب این 
تیم داشته ولى با بازگشت دانیال اسماعیلى فر از خدمت 
سربازى و تیم تراکتور به جمع ذوبى ها، میالد جایگاهش 
را در ترکیب اصلى از دست داد و رفته رفته به یک نیمکت 
نشین ثابت تبدیل شد و از این موضوع به شدت ناراضى 

است.
فخرالدینى رسمًا از باشگاه تقاضاى رضایتنامه کرده تا 
بتواند در پنجره زمستانى جدا شود و به تیم دیگرى برود 
و باید دید واکنش ذوبى ها به این درخواست چه خواهد 

بود. وى چند پیشنهاد لیگ برترى دارد.
درخواســت جدایى چهار بازیکــن ذوب آهن در پنجره 
زمستانى اتفاق خوبى براى این تیم که به دنبال سرمربى 
جدید هم مى گردد، نیســت. ذوبى ها به تازگى با چهار 
بازیکن خود قطع همکارى کردند و اینکه چهار بازیکن 
دیگر هم بخواهند جدا شــوند، کار این باشگاه را براى 
پر کردن جاى خالى شــان در پنجره زمستانى و با وجود 
محدودیت در جذب بازیکن سخت خواهد کرد و از طرفى 
با وجود اینکه این بازیکنان قرارداد دارند ولى نمى شود 
کسى را به زور قرارداد در تیمى نگه داشت و اگر بازیکنى 
نخواهد در یک تیم بازى کنــد حضورش به زور قرارداد 

ثمره اى براى تیم نخواهد داشت.
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برتر فوتبال کسب کرده، به منصور یزدى زاده، مدیرعامل 
کارخانه ذوب آهن اصفهان اعــالم کرده تمام تیم هاى 

ورزشى این باشگاه را به بخش خصوصى واگذار کنند.
در حال حاضر مســئوالن باشــگاه ذوب آهن به دنبال 
آن هســتند که چنین اتفاق براى تیم قدیمى و ریشــه 
دار ذوب آهن رخ ندهد و حتــى رایزنى هایى هم در این 

خصوص انجام داده اند.
سازمان تأمین اجتماعى در شرایطى این تصمیم را براى 
باشــگاه ذوب آهن گرفته که هواداران این تیم به شدت 
به نتایج سفید و سبزپوشان معترض هستند. تیم فوتبال 
ذوب آهن تا کنــون از 16 بازى  خــود در لیگ برتر 15 
امتیاز کسب کرده و در رتبه یازدهم جدول رده بندى این

 رقابت ها  قرار دارد.

یک اصل نانوشته مى گوید به طور معمول    ایمنا|
در نیم فصل بازیکنان خوب و باکیفیت بدون تیم نیستند که 
بخواهند بین باشگاه ها جا به جا شوند و تیم هاى مدعى باید به 
دنبال خرید خارجى یا مهره هایى باشند که در نیم فصل اول 
لیگ بدون تیم مانده اند. گاهــى اوقات یک خرید نیم فصل 
مثل کاوه رضایى مى شود که در ذوب آهن درخشید و گاهى 
هم خرید نیم فصل در قالب محمــد ابراهیمى بروز مى کند 
که نیم فصل عضو ســپاهان بود و بدون یک دقیقه بازى از 

این تیم جدا شد.
در این شرایط سپاهان و امیر قلعه نویى هم چند روزى است 
که کار خودشان را براى خرید بازیکن آغاز کرده اند و نام 

چند بازیکن اطراف باشگاه سپاهان شنیده مى شود.
تلخ ترین اتفاق براى ســپاهان در نیم فصــل اول لیگ 
مصدومیت عزت ا... پورقاز، مدافع باتجربه و سابقاً ملى پوش 
سپاهانى ها بود که کل لیگ نوزدهم را از دست داد و از آنجایى 
که ســپاهان به جز مهدى زاده مدافع باتجربــه اى براى پر 
کردن جاى خالى پورقاز ندارد، بدون شک اصلى ترین خرید 
سپاهان براى نیم فصل دوم لیگ یک مدافع میانى و ترجیحًا 

باتجربه است.
در این چند روز صحبت هایى مبنى بر خرید پژمان منتظرى 
مدافع سابق استقالل به گوش رسیده که در ابتداى فصل هم 
گفته شده بود ممکن است به سپاهان بیاید. منتظرى که در 
ابتداى فصل از ایران خارج شد. پیراهن تیم الخریطیات قطر 
را پوشــید اما زمزمه  هاى زیادى مبنى بر جدایى او از قطر و 
پیوستنش به سپاهان به گوش مى رسد و به احتمال زیاد او در 

نیم فصل دوم بازیکن سپاهان خواهد بود.

البته به شــرطى که بتواند رضایتنامه خودش را از قطرى ها 
بگیرد. حتى شرایط به صورتى است که هیچ بعید نیست عالوه 
بر پژمان منتظرى سپاهان به دنبال خرید یک مدافع دیگر مثل 
خالد شفیعى است؛ سپاهان در ادامه فصل باید در سه جبهه 
لیگ، حذفى و لیگ قهرمانان آســیا رقابت کند و سابقه امیر 
قلعه نویى هم نشان داده که به شدت عالقه مند به تقویت در 
نیم فصل است و هزینه کافى هم براى این کار انجام مى شود.
در پست دروازه بان و دفاع چپ و راست مشکلى وجود ندارد 
و تمرکز سپاهان بر روى خرید مدافعان میانى است. در خط 
هافبک سپاهان در کناره ها مشکلى ندارد اما مصدومیت هاى 
متوالى و ضعف محسن مســلمان در کنار بازى نه چندان با 
کیفیت والدمیر کومان و رســول نویدکیا سپاهان را مجبور 
مى کند تا به دنبال یک هافبک میانى باشد و بر همین اساس 
نام سعید عزت اللهى به عنوان گزینه سپاهان مطرح شده ولى 
بعید به نظر مى رسد که با توجه به حضور مهدى کیانى، امید 
نورافکن، حامد بحیرایى و محمد کریمى، بازیکن سابق تیم 

ملى راضى شود فوتبالش را در اصفهان ادامه دهد.
بیانیه سپاهان در ارتباط با عدم جذب بازیکن از پرسپولیس هم 
به این معنا بود که گزینه هایى مثل امید عالیشاه جایگاهى در 

لیست خرید سپاهان ندارند.
در فاز تهاجمى هم سپاهان به اندازه کافى مهره دارد  اما ترس 
از مصدومیت هاى احتمالى ممکن است نام یک مهاجم مثل 
یونس دلفى را به لیست سپاهان اضافه کند ولى بعید به نظر 
مى رســد که قلعه نویى با توجه به تجربه بــد خریدهاى بى 
استفاده در نیم فصل قبلى دوباره در این نیم فصل هم دست 

به ریخت و پاش بزند.

فشار تأمین اجتماعى
به ذوب آهن 

خبرگــزاى «میــزان»
نوشت: ســازمان تأمین 
اجتماعــى بعــد از نتایج 
ضعیفى که تیــم فوتبال 

ذوب آهن در نیم فصل اول لیگ برتر کسب 
کرد، تصمیم عجیبى براى این باشگاه گرفته 

است.
ســازمان تأمین اجتماعى بعــد از نتایج 
ضعیفى که تیم فوتبــال ذوب آهن 
اصفهان در نیــم فصل اول لیگ 

برتر
کارخ
ورزش
ح در
آن ه
دار ذ
خصو
سازم
باشـ
به نتا
ذوب
امتیا

 رقابت

فش

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: چند پیشــنهاد خوب 

دارم و تالش مى کنم براى ادامه فوتبالم یک تصمیم خوب بگیرم.

وحید محمدزاده، در واکنش به اینکه گفته مى شــود شــاید در 

نیم فصل دوم پیراهن تراکتور را بر تن کند، گفت: من چند پیشنهاد 

خوب دارم ولى واقعیت این اســت که هنوز تصمیمى نگرفته ام. 

دوست هم ندارم تا چیزى قطعى نشــده است حرف بزنم ولى از 

تراکتور پیشنهاد دارم و دوســت دارم براى این تیم بازى کنم. ما 

اصالتاً تبریزى هستیم و بازى در تراکتور هم هیجان خاص خودش 

د. فکر مى کنم تا چند روز آینده تکلیفم روشن خواهد شد.
را دار

وى در پاســخ به اینکه آیا بــراى جدایــى از ذوب آهن تصمیم 

قطعى اش را گرفته است، خاطر نشان کرد: هنوز چیزى مشخص 

نیست و سرمربى جدید ذوب آهن هم مشخص نشده است. منتظرم 

تا سرمربى انتخاب شود و ببینم شرایط چگونه پیش خواهد رفت. 

ســعى مى کنم براى ادامه فوتبالم بهترین تصمیم را بگیرم  ولى 

طبیعتاً براى جدایى نیاز به رضایت باشگاه ذوب آهن دارم.

دلم تراکتورو مى خاد!

خبر عجیب خبرگزارى «میزان»

محمدرضا حسینى، هافبک تیم فوتبال سپاهان در هفته  هاى اخیر به آمادگى مطلوبى    فارس|
رسیده و نقش ویژه اى در نتیجه گیرى سپاهان داشته است.

تیم فوتبال ســپاهان اصفهان بعد از انجام 15 بازى در لیگ برتر و بدون متحمل شــدن حتى یک 
شکست، با کسب 31 امتیاز در صدر جدول رده بندى قرار گرفته است.

شاگردان امیر قلعه نویى در هفته هاى گذشته هشت برد و هفت تساوى کسب کرده اند که در کسب 
هر یک از این نتایج بازیکنانى به صورت شــاخص نقش ویژه اى را ایفا کرده و سبب شدند سپاهان 

تاکنون صدرنشین باشد.
محمدرضا حسینى یکى از بازیکنان سپاهان اســت که در فصل نقل و انتقاالت از ذوب آهن جدا شد و 

به عنوان یک بمب نقل و انتقاالتى به جمع زردپوشان پیوست تا مسیر جدیدى را با سپاهان طى کند.
حســینى که روز هاى خوبى را در چند فصل قبل و به خصوص فصل گذشته در ذوب آهن سپرى کرد، 
تیم هاى زیادى را براى به خدمت گرفتنش مجاب کرده بود و یکى از سرسخت ترین حریفان سپاهان در 

این راه استقالل بود.
هافبک سپاهان که در همان ابتداى فصل به دلیل 
مصدومیت از میادین دور شد، آمادگى کامل خود را 
از دســت داد و بعد از بازگشت به ترکیب سپاهان هم 

نتوانست انتظارات را برآورده کند.
حســینى اما رفته رفته به فرم ایده آل خود رسید و 

نشان داد چرا قلعه نویى به وى اعتماد کرده است، وى در 
ده دیدار که براى سپاهان به میدان رفت در مجموع 

684 دقیقه در ترکیب ســپاهان بود و موفق شد 
پنج پاس گل بدهد، پاس گل هایى که وى را 

در کنار معین عباســیان و مهدى قائدى در 
زمره بهترین هاى لیــگ در این زمینه قرار 

داده است.
هافبک طــراح و خالق ســپاهان براى 
اولین بار در هفته دهم و مقابل تراکتور گل 

شهباز زاده را ساخت، وى در هفته دوازدهم 
نیز پایه گذار گل ولسیانى به استقالل شد؛ 

حسینى همچنین در هفته پانزدهم یکى از گل هاى تیمش 
مقابل پیکان را ساخت.

محمدرضا حسینى که در هفته هاى اخیر نشان داد به خوبى 
وظیفه خود را در ترکیب سپاهان انجام مى دهد، در بازى 
هفته گذشته مقابل شاهین شهردارى بوشهر گل کاشت 
و در دقایق 22 و 76 و روى ارسال کرنر، گل هاى محبى 
و استنلى را ســبب شــد و نقش ویژه اى در برد پرگل 

سپاهان داشت.
حسینى که در بازى با شاهین با نمره 7/88 از نگاه متریکا 
بهترین هافبک سپاهان بود، کار سختى در پیش دارد و 
باید بار سنگین گلسازى براى مهاجمان سپاهان در ادامه 

لیگ برتر، جام حذفى و مهمتر، آسیا را به دوش بکشد. 

ایمن
در نیم فص
بخواهند بی
دنبال خرید
لیگ بدون
ر مثل کاوه
ن هم خرید
که نیم فص
این تیم ج
در این ش
که کار
چندباز
تلخ ترین
مصدومیت
سپاهانى ه
که ســپاه
کردن جاى
سپاهان بر
باتجربه اس
در اینچند
مدافع سابق
گفته شده
ابتداى فص
را پوشــید
پیوستنش
نیم فصلد

دمت گرفتنش مجاب کرده بود و یکى از سرسخت ترین حریفان سپاهان در 

ن ابتداى فصل به دلیل 
د، آمادگىکامل خود را 
ت به ترکیب سپاهان هم 

ند.
 ایده آل خود رسید و 

عتماد کرده است، وى در 
ععموع ان رفت در مج

ن بود و موفق شد 
یى که وى را
ى قائدى در 
 زمینه قرار 

ن براى 
کتور گل 

دوازدهم 
قالل شد؛ 

م یکى از گل هاى تیمش

ى اخیر نشان داد به خوبى 
مى دهد، در بازى   انجام
دارى بوشهر گل کاشت
گل هاى محبى ل کرنر،
ش ویژه اى در برد پرگل 

نگاه متریکا 8ره 7/88 از
 سختى در پیش دارد و 
اجمان سپاهان در ادامه 

سیا را به دوش بکشد. 

بمب سپاهان در حال عمل کردن است

قابل توجه سپاهانى ها

جذب امثال
 محمد ابراهیمى ها 

ممنوع
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مزایده اموال غیر منقول(اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139803902004000324 تاریخ آگهى: 1398/10/02 شــماره پرونده: 
139504002004000083 و 9100400200400954 آگهى مزایده پرونده هاى اجرایى 
کالسه: 9500175 و 9102318- شش دانگ قطعه دهم تفکیکى پالك شماره هفت هزار و 
سیصد و بیست و یک فرعى مجزى شده از پالك یکصد و پنجاه و سه فرعى از پالك بیست 
و هشت اصلى واقع در وعنا کوجان بخش چهارده ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان، خیابان 
امام خمینى، ابتداى خیابان شریف شرقى، روبروى اداره مخابرات، (مبل دید برتر، بازار مبل 
مد سال) که سند مالکیت آن در صفحات 349 و 352 دفتر 561 امالك ذیل ثبت هاى شماره 
100930 و 100931 و با شماره هاى چاپى (المثنى) 167762 و 167763 به نام آقایان حسن 
نوروزى (سه دانگ) و اکبر نوروزى (سه دانگ) ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال: خط 
مستقیم مفروض است به خیابان 24 مترى بطول 14 متر شرقًا: خط مستقیم مفروض است 
به قطعه 11 فرعى بطول 30 متر و سى سانتیمتر جنوبًا: خط مستقیم مفروض است به قطعه 
18 فرعى بطول 14 متر غربًا: خط مستقیم مفروض است به قطعه 19 فرعى بطول 30 متر و 
60 سانتیمتر حقوق ارتفاقى ندارد. که طبق نظر کارشناسان رسمى پالك فوق عبارتست از: 
به صورت یک بازارچه فروش مبل در یک طبقه شامل شش مغازه سه مغازه در سمت راست 
بازارچه و سه مغازه در سمت چپ با یک راهرو به عرض 1/90 متر در وسط میباشد (همانگونه 
که در گزارش 168- 98 ث آمده ساختمان احداث شده بر روى این پالك به صورت تجمیعى 
قسمتى از اعیانى آن ها در پالك ثبتى 28/7320 قرار گرفته است) که با دیوارهاى آجرى و 
نازککارى گچ و تزئینات کاغذ دیوارى و مولتى کالر روى دیوارها از همدیگر تفکیک تفکیک 
شده اند، سقف ها نیز کنافکارى و نورپردازى شده اند، کف مغازه ها از سرامیک و راهرو بازارچه 
از سنگ بجستان کارى شده است. عرصه پالك جمعاً حدود 426/30 مترمربع (طبق سند) که 
با توجه به مدارك شهردارى باقیمانده آن حدود 382/90 مترمربع و اعیانى آن به صورت صد 
در صد در کل پالك مى باشد که نیمى از این مقدار داراى اسکلت با دیوار باربر و سقف تیرچه و 
بلوك و مابقى به صورت سازه سبک فلزى کار شده است. ضمناً پالك مذکور از سمت شمال 
(خیابان شریف) عقب نشینى شده اســت. که طبق سند رهنى شماره 34960- 87/03/05 
دفترخانه اسناد رسمى شــماره 112 اصفهان و الحاقیه شماره 70137 مورخ 1392/08/13 
دفترخانه اسناد رسمى شماره 112 اصفهان در قبال دین شرکت تعاونى رنگ و بافت پرتیکان 
فریدن در رهن بانک صادرات واقع مى باشد و طبق اعالم بانک تا تاریخ 99/03/21 داراى 
بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 98/10/24 در اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور 
سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 54/700/000/000 ریال 
(پنجاه و چهار میلیارد و هفتصد میلیون ریال) شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادى نقداً  فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها 
باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/10/05 
درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلســه مزایده باید مبلغ پایه پس از اخذ شناسه واریز از این اداره طى فیش 
سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و 
ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت 
ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 

706718 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /10/122
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000325 تاریخ آگهى: 1398/10/02 شــماره پرونده: 
139404002004000108 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: (9400247 و 9400248)- 
تمامى ششدانگ قطعه هیجده تفکیکى پالك هفت هزار و سیصد و بیست فرعى مجزى شده 
از یکصد و پنجاه و سه فرعى واقع صحراى وعنا کوجان بیست و هشت اصلى بخش 14 ثبت 
اصفهان به آدرس: اصفهان، خیابان امام خمینى، ابتداى خیابان شریف، روبروى مخابرات 
کوچه آزمایش کدپستى 8189729966 که سند مالکیت آن در صفحات 343 و 346 دفتر 561 
امالك به شماره ثبتى هاى 100928 و 100929 با شماره چاپى هاى 468945 و 468946 

(به ترتیب بنام آقایان اکبر نوروزى و حسن نوروزى) (هر کدام سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك فوق) ثبت و صادر شده است با حدود: پالك شــماره 28/7320 شماًال: خط مستقیم 
مفروض است به قطعه 10 فرعى به طول 14 متر شرقًا خط مستقیم مفروض است به قطعه 
17 فرعى به طول 30 متر جنوباً خط مستقیم مفروض است به خیابان 8 مترى به طول 14 متر 
غربًا خط مستقیم مفروض است به قطعه 19 فرعى و به طول 30 متر و حقوق ارتفاقى یک 
رشته جوى صحرایى از مورد ثبت عبور مى نماید. (ضمناً طبق استعام ثبت مربوطه مساحت در 
دفتر امالك و پرونده ثبتى مشاهده نشده است) که طبق نظر کارشناسان رسمى: ملک مورد 
نظر بصورت یک بازارچه فروش مبل در یک طبقه شامل شش مغازه سه مغازه در سمت راست 
بازارچه و سه مغازه در سمت چپ با یک راهرو به عرض 1/90 متر در وسط میباشد (همانگونه 
که در گزارش 168- 98 ث آمده ساختمان احداث شده بر روى این پالك به صورت تجمیعى 
قســمتى از اعیانى آنها در پالك ثبتى 28/7321 قرار گرفته است) که با دیوارهاى آجرى و 
نازك کارى گچ و تزئینات کاغذ دیوارى و مولتى کالر روى دیوار ها از همدیگر تفکیک شده 
اند. سقف ها نیز کنافکارى و نورپردازى شده اند، کف مغازه ها از سرامیک و راهرو بازارچه از 
سنگ بجستان کار شده است. عرصه دو پالك جمعًا حدود 420/000 مترمربع (طبق سند) 
که با توجه به مدارك شــهردارى باقیمانده آن حدود 406 مترمربع میباشد که عقب نشینى 
نشده اســت و اعیانى آن حدود 386/1 مترمربع در کل پالك میباشد. که نیمى از این مقدار 
داراى اسکلت با دیوار باربر و ســقف تیرچه و بلوك و مابقى به صورت سازه سبک فلزى کار 
شده است. ضمناً پالك مذکور عقب نشینى نشده است. که طبق اسناد رهنى شماره 69930 
و 70842 و 60016 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 112 اصفهان در قبال بدهى 
شــرکت تعاونى رنگ و بافت پرتیکان فریدن در رهن بانک صادرات واقع مى باشد و طبق 
اعالم بانک صادرات بستان کار ملک تا تاریخ 99/03/21 داراى بیمه نامه مى باشد. از ساعت 
9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 98/10/24 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقى چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 
23/200/000/000 ریال (بیست و سه میلیارد و دویست میلیون ریال) شروع و به هر کس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى 
هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد 
مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس 
از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 
مورخ 98/10/05 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى 
گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه پس از اخذ شناسه واریز از این اداره 
طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى 
کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا 
پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده 

نماید. م الف: 706721 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /10/123
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000321 تاریخ آگهى: 1398/10/02 شــماره پرونده: 
139504002004000085 آگهى مزایده پرونده اجرایى شماره بایگانى: 9500177- تمامى 
ششدانگ عرصه و اعیان زمین طلق به شماره 11763 فرعى از 15190 اصلى مفروز و مجزى 
شده از شماره (2589- 2586) و (2526- 2569) فرعى واقع در بخش 5 حوزه ثبتى منطقه 
شمال شرق اصفهان به مساحت دویست و پنج مترمربع آدرس: اصفهان خیابان پروین ابتداى 
خیابان صباحى بن بست شماره یک (یاسمن) پالك 200 کدپستى 8199874883 داراى 
یک جلد سند مالکیت به شــماره ثبت 180800، دفتر 77، صفحه 489 به نام علیرضا زواره 
زادگان فرزند محمد نسبت به ششدانگ ثبت و صادر شده اســت با حدود: شماًال: پى است 
بطول 10/25 سانتى متر به کوچه به عرض شش متر شرقاً: پى است بطول بیست متر به دیوار 
پالك 11764 فرعى جنوباً: دیواریست بطول 10/25 سانتى متر به کوچه غرباً: پى است بطول 
20/00 متر به پى پالك 11762 حقوق ارتفاعى: ندارد که طبق نظر کارشناس ساختمان فوق 
داراى اعیانى 283/7 مترمربع شامل مسکونى همکف 128 مترمربع، زیرزمین مسکونى 90 
مترمربع پارکینگ 38 مترمربع زیرزمین انبارى 24 مترمربع و بالکن 3/7 مترمربع) مى باشد 
ساختمان فوق با تلفیق دیوار باربر و اسکلت و سقف تیرچه بلوك با نماى آجر کارتنى و کف 
فرش حیاط بصورت موزائیک با پارکینگ تونلى مى باشــد. طبقه همکف بصورت دوخوابه 

داراى پنجره هاى آلومینیومى کف فرش سرامیک دیوارهاى داخلى با پوشش رنگ و نقاشى 
آشپزخانه با کابینت mdf بدنه سرویس ها کاشى کارى شده سیستم گرمایشى بخارى گازى 
و سرمایشى کولر آبى و طبقه زیرزمین (60-) بصورت یک خوابه داراى پنجره هاى آلومینیوم 
کف فرش سرامیک دیوارهاى داخلى با پوشش کاغذ دیوارى آشپزخانه با کابینت چوبى بدنه 
سرویس ها کاشى کارى شده و سیستم گرمایشــى پکیج و رادیاتور و سرمایشى کولر آبى با 
انشعابات آب و برق و گاز مى باشد ملک داراى قدمتى حدود 21 سال است. که طبق سند رهنى 
شماره 7683 مورخ 1392/2/28 و الحاقیه 10757 مورخ 1393/8/8 تنظیمى در دفترخانه 
اسناد رسمى شماره 378 اصفهان در رهن بانک صادرات واقع مى باشد و طبق اعالم بانک 
بستانکار ملک تا تاریخ 1398/12/16 بیمه مى باشــد از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 
98/10/30 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه 
اول ”شهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. 
مزایده از مبلغ پایه 15/500/000/000 (معادل  یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون تومان) 
شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان مورخ 98/10/5 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده 
به روز بعد موکول مى گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه پس از اخذ 
شناسه واریز از این اداره طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه 
فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى 
معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز 
طى فیش مخصوص در اداره ثبت اسناد و امالك پرداخت نماید. م الف: 706781 اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /10/124
فقدان سند مالکیت

شماره 23018743 – 98/10/2 سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 4093 
واقع در بخش 3 ثبت اصفهان بنام فرناز روحانى فرزند مرتضى با کد ملى 1282717103 ثبت 
در دفتر الکترونیک 139620302023006343 و سند بشماره الف_ 95_ 233988 صادر و 
تسلیم گردیده و اکنون خانم آزاده بابا شاهى بوکالت از طرف وى درخواست سند المثنى ارائه 
داده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 709886 صفائى -رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك منطقه مرکزى اصفهان /10/125
ابالغ راى 

آگهى راى شورا - شــماره پرونده : 98 / 359 ش5 ح   شــماره دادنامه 539 – 27 / 9 / 98 
درخصوص دادخواست حسین رنجبر فرزند نوروزبنشانى شاهین شهر خ مدرس کاشانى فرعى 
8 پ 7 به طرفیت خوانده محمد عسگریان مجهول المکان گردشکار خواهان دادخواستى 
بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق 
و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقررر حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل است و با 
توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید به خواسته تقاضاى صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمى انتقال یک 
خط تلفن همراه اول به شماره 09131121138 به انضمام خسارت قانونى و هزینه دادرسى 
مقوم به 000 / 000 / 11 ریال به شرحى که خواهان در دادخواست تقدیمى و جلسه رسیدگى 
اظهار داشته است خط مذکور را به مبلغ 000 / 000 /8 ریال در سال 1381 از خوانده خریدارى 
نموده است خوانده علیرغم ابالغ نشر آگهى در جلسه حضور نیافته است و طبق گواهى شاهد 
تعرفه شــده خواهان که خرید و فروش خط مذکور را بین طرفین پرونده تائید نموده و پاسخ 
استعالم مورخ 13/ 7 / 98 موید مالکیت اولیه خوانده مى باشد همچنینى مستند به مواد 270 

و 271 از قانون آیین دادرسى مدنى خواهان وفق موازین شرعى قسم یاد نمودکه خط موبایل 
مذکور را از آقاى محمد عسگریان خریدارى نموده است لذا نظر به اینکه در حال حاضر خط 
مذکور در ید خواهان است و این امر اثبات ید مالکیت وى بر خط مذکور است شورا خواسته 
خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 219 و 220 قانون مدنى و مواد 198 ، 515 و 519 
قانون آین دادرســى مدنى حکم بر الزام خوانده محمد عسگریان به انتقال سند رسمى خط 
تلفن همراه اول به شماره 09131121138 بنام خواهان و پرداخت مبلغ 000 / 145 ریال بابت 
هزینه دادرسى و هزینه ابطال تمبر و هزینه نشرآگهى طبق تعرفه قانونى در حق خواهان صادر 
و اعالم مى دارد . راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم تجدید نظر 
خواهى در محاکم عمومى حقوقى دادگسترى شاهین شهر مى باشد. 705426 /م الف قاضى 

شعبه پنجم شوراى حل اختالف شاهین شهر – مجتبى رضوانى  10/126 
ابالغ راى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 98 / 319 شماره دادنامه 436– 27 / 8 / 98 تاریخ رسیدگى 
: 6 / 8 /98 درخصوص دادخواست دعوى خواهان : اکبر ریاحى جزى ف حیدر على بنشانى 
گز برخوار بلوار معلم ك آراســته ش کریمیان پ 45 به طرفیــت خوانده طاهره فتاحى ف 
دیدار به خواســته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و انتقال قطعى یک خط تلفن بشماره 
09132088742 مقوم به سه میلیون و یکصد هزار ریال بانضمام هزینه دادرسى گردشکار 
خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا 
و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقررر حوزه به تصدى امضاء کنندگان 
ذیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و 
بشرح زیر مبادرت به صدور راى مى نمایدشورا با بررسى اوراق پرونده مالحظه مرکیه پیوست 
قولنامه که حاکى از وقوع بیع و انتقال فوق االشــاره به خواهان است و پاسخ استعالم اداره 
مخابرات به شــماره 1188619 / 98 / 100 به تاریخ 26 / 6 / 98 که مالکیت مورد معامله را 
بنام خوانده طاهره فتاحى ف دیدار اعالم نموده على رغم وصف ابالغ در جلسه حضور پیدا 
نکرده و هیچ گونه الیحه دفاعیه اى نیز ارائه ننموده لذا شــورا دعوى خواهان را محمول بر 
صحت دانسته و به استناد مواد 219 و 220 و 362 قانون مدنى خوانده را محکوم به حضور در 
یکى از دفاتر اسناد رسمى وانجام مراحل قانونى و انتقال یک دستگاه خط همراه اول بشماره 
09132088742 بنام خواهان و پرداخت مبلغ هشــتاد و هشت هزار ریال هزینه دادرسى و 
هزینه نقل و انتقال در حق خواهان را صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدى 
نظر خواهى در دادگاه محترم تجید نظر محاکم حقوقى شاهین شهر  مى باشد. 705447 /م 

الف قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف شاهین شهر – غالمرضا شکوهى  10/127 
ابالغ راى

شماره پرونده: 133/98 شــماره دادنامه: 441-98/8/30 مرجع رسیدگى:شعبه هفتم حقوقى 
شوراى حل اختالف لنجان خواهان: سیما فالحى فرزند على اکبر – نشانى: فوالدشهر فاز یک خ 
ش ساالرى فرعى 32 پ 43 خوانده: سید محسن اولیائیان فرزند سید حسین – نشانى: مجهول 
المکان خواسته: مطالبه نفقه گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه 
به نظریه مشورتى اعضا ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى 
قاضى شورا: در خصوص دعوى خانم سیما فالحى فرزند على اکبر بطرفیت آقاى سید محسن 
اولیائیان فرزند سید حسین بخواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 96/4/5 لغایت اجراى حکم به 
مبلغ هشت میلیون ریال على الحســاب مقوم به مبلغ 21/000/000 ریال و تعیین نفقه جارى 
شــورا با توجه به اوراق و محتوى پرونده از جمله سند نکاحیه شماره 15228 مورخ 1396/4/5 
دفتر رسمى ثبت ازدواج 82 شماره فالورجان و نظریه کارشناسى مندرج در پرونده که مصون از 
اعتراض باقى مانده است و با اوضاع و احوال مطابقت دارد و اینکه خوانده به عمل نیاورده است 
دعوى خواهان را ثابت داده و به استناد مواد 1102 و 1106 و 1107 و 1206 قانون مدنى و ماده 
198 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده 
به مبلغ 139/120/000 ریال بابت نفقه معوقه از تاریخ 96/4/6 لغایت 98/8/30 و 5/400/000 
ریال به صورت ماهیانه صادر و اعالم مى دارد صدور اجرائیه منوط به ابطال مابقى هزینه دادرسى 
به مبناى مبلغ محکومیت مى باشد. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شورا و پس از انقضاء مهلت واخواهى ظرف مدت بیست روز تجدیدنظرخواهى در 
محاکم عمومى حقوقى حوزه قضایى لنجان مى باشد. د/8/25 م الف: 706626 شریفى- قاضى 

شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان  لنجان /10/128

در حالى که آمارها در هفته گذشته نشان مى داد از تاریخ
 23 تا 25 آذر ماه به دلیل افزایش آلودگى هوا، هزار نفر در 
استان اصفهان به اورژانس مراجعه کرده اند و این استان از 
همین نظر بعد از تهران در رده دوم است، آمارهاى اعالم 
شده در روز گذشته نشــان دهنده وخیم تر شدن اوضاع و 

حفظ رتبه دومى توسط اصفهان بود.
به گزارش نصف جهان، سخنگوى سازمان اورژانس کشور 
دیروز گفت که طى شــش روز منتهى به سوم دى ماه و با 
افزایش آلودگى هوا، 13 هزار و 931 نفر در کشور به دلیل 
بیمارى هاى قلبى و تنفســى به مراکز اورژانس مراجعه 

کرده اند.

مجتبى خالدى با اشاره به آمار مراجعه کنندگان به اورژانس 
بر اثر آلودگى هوا از 28 آذر تا سوم دى ماه افزود: به دلیل بروز 
آلودگى هوا و افزایش ذرات معلق هوا در شهرهاى اصفهان، 
البرز، تهران،مرکــزى، قزوین، قم، آذربایجان شــرقى، 
آذربایجان غربى، خوزستان و یزد تعداد 13 هزار و 931 نفر 

به اورژانس پیش بیمارستانى سراسر کشور مراجعه کردند.
سخنگوى سازمان اورژانس کشــور با بیان اینکه تهران 
رکورددار مراجعات به اورژانس در روزهاى آلوده است، ادامه 
داد: تعداد مراجعه کنندگان به اورژانس پیش بیمارستانى به 
دلیل افزایش ذرات معلق هوا در استان اصفهان  1858نفر 

بوده است.

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان با اشاره به ذخیره 311 میلیون مترمکعبى سد 
زاینده رود، گفت: در صورت کم بودن میزان بارش ها، 

اولویت با تأمین آب شرب است.
حســن ساســانى در خصوص آخرین وضعیت ســد 
زاینده رود، اظهار کرد: در حال حاضر میزان ورودى سد 
زاینده رود 12 و خروجى آن 11 مترمکعب بر ثانیه است، 
همچنین تا روز چهارشنبه (4 دى ماه) ذخیره مخزن سد 
زاینده رود 311 میلیون مترمکعب بود. وى با اشــاره به 
اینکه از ابتداى سال آبى جارى تاکنون میزان بارش ها 
337 میلیمتر بوده است، گفت: میزان بارش ها در مدت 

مشابه سال گذشته 411 میلیمتر و در متوسط بلندمدت 
433 میلیمتر بود.

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى
 اصفهــان اظهار کــرد: متأســفانه میزان بــارش ها 
نسبت به سال گذشــته و متوســط بلندمدت کاهش 
چشــمگیرى داشــته اســت.  وى با تأکید بر اینکه در 
تصمیم بازگشــایى زاینده رود، باید تمام جوانب را در 
نظر گرفت، افزود: نگرانى ما همیشــه مربوط به شرب، 
محیط زیست، کشــاورزى و صنعت اســت اما امسال 
نگرانى ها براى تأمین آب شرب بیشتر از سال گذشته

 است.

 افزایش مراجعه اصفهانى ها 
به اورژانس

اولویت با تأمین آب شرب 
اصفهان است

«چوپان دروغگو» 
در حال اجراست

نمایـش شـاد و موزیـکال «چوپـان دروغگـو» بـه 
نویسـندگى و کارگردانـى امیـد اجاقـى تـا 10 دى 
مـاه عصرهـا از سـاعت 18 ویـژه خانـواده هـا و 
صبـح هـا از سـاعت 9 تـا 12 ویـژه مـدارس و 
مهدهـاى کودك از سـوى خانـه کودك وابسـته به 
سـازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشـى شـهردارى 
اصفهـان در حـال اجراسـت. عالقـه منـدان بـراى 
هماهنگـى و تهیـه بلیت مـى توانند با شـماره هاى 
09029734067 و 09139133326 تماس حاصل 

کنند. 

پاك 
در میان آلوده ها

کارشـناس اداره هواشناسـى نطنز دیروز گفت: هیچ 
گونـه آالیندگى و یـا غلظـت در هواى نطنـز وجود 
نـدارد و هوا کامـًال پاك اسـت. حمیدرضا اسـالمى 
اظهـار کـرد: شهرسـتان هاى مجـاور نطنـز ماننـد 
اصفهـان، شاهین شـهر، کاشـان و آران و بیـدگل 
درگیر آلودگـى هـوا و تعطیلى مـدارس هسـتند اما 
هواى نطنـز کامًال پـاك و بـدون آالیندگى اسـت. 
وى افزود: تمام گروه هاى حساس مانند سالمندان و 
خردساالن و بیماران تنفسـى مى توانند از این هواى 

پاك و تمیز استفاده کنند.

خبر

رئیس اتحادیه تلفن همراه استان اصفهان از افزایش 30 
درصدى واردات موبایل به بازار تلفن همراه استان اصفهان 

در سال جارى خبرداد.
حسن میر شمشــیرى اظهار کرد: خوشبختانه هیچ گونه 
کمبود موبایلى در بازار اســتان اصفهان وجــود ندارد و 
نرخ تلفن همراه در بازار اســتان اصفهان در مقایســه با 
سال گذشــته 20 درصد کاهش داشته اســت. او افزود: 
روند کاهشــى نرخ تلفن همراه در بازار استان اصفهان به 
صورت روزانه ادامه خواهد داشت. میر شمشیرى ادامه داد: 
اصلى ترین علت کاهش نرخ موبایل در بازار استان اصفهان 

برقرارى آرامش و ثبات در بازار ارز است.
 او درخصوص  ارائه نکردن خدمات برخى شــرکت هاى 
واردکننده تلفن همراه  اضافه کرد: متأسفانه نبودن نظارت 
بر روند واردات موبایل توسط برخى شرکت هاى واردکننده 
باعث شده تا اغلب موبایل ها خدمات مناسبى را به مردم 
ارائه نکنند و این امر مى تواند منجر بــه افزایش قاچاق 

موبایل در بازار شود.
رئیس اتحادیه تلفن همراه استان اصفهان گفت: بیشترین 
کشــور هاى واردکننده موبایل به داخل بازار کشور هایى 

همچون تایوان، چین، کره جنوبى، هند و امارات هستند.
 او تأکید کرد: بزرگ ترین مشــکل بازار موبایل اســتان 
اصفهان افزایش شدید مالیات است که همین باعث کاهش 
درآمد ها، رکود نسبى و نوسانات در قیمت موبایل در این 
بازار شده است. رئیس اتحادیه موبایل استان اصفهان ادامه 
داد: با توجه به برگزارى جلسات متعددى باحضور مسئوالن 
سازمان امور مالیاتى استان مقرر شد مشکالت مالیات بازار 

تلفن همراه استان اصفهان طى چند ماه آینده برطرف شود.
میر شمشــیرى اضافه کرد: یکى دیگر از مشکالت بازار 
تلفن همراه اســتان اصفهان کاهش شدید قدرت خرید 

مردم اســت که امیدواریم با کاهش نرخ موبایل در بازار 
شاهد افزایش استقبال و قدرت خرید مردم در بازار تلفن 
همراه اســتان اصفهان باشــیم. اوگفت: در تالشیم تا با 

برطرف کردن مشکالت بازار تلفن همراه استان اصفهان 
ایجاد رقابت میان شرکت هاى بزرگ در این بازار مهم را 

دوباره احیا کنیم.

 رئیس اتحادیه تلفن همراه استان تشریح کرد

تلفن همراه در بازار اصفهان روزانه ارزان مى شود
نمایشگاه کار و کشــف فرصت در دانشگاه 
آزاد اسالمى خمینى شهر به کار خود پایان

 داد.
سرپرســت ســراى فنــاورى دانشــگاه 
آزاد اســالمى اســتان با اشــاره به حضور 
شــرکتهاى صنعتــى و دانــش بنیــان و 
همچنین مراکز رشــد و هســته هاى فناور 
واحدهاى دانشــگاه آزاد اســالمى استان 
در این نمایشــگاه گفت: نمایشــگاه کار و 
کشــف فرصت با همکارى اتاق بازرگانى 
و ســراى فناورى دانشــگاه آزاد اسالمى 
استان با هدف اشــتغال و کشف ظرفیتهاى 
شغلى و مهارتى دانشــجویان در 20غرفه 

برپاشد.
سیدمحســن لوح موســوى از اجراى طرح 
پویش یا طرح پرورش و یاورى شــغلى به 
دانشــجویان در این نمایشــگاه خبر داد و 
افزود:این طرح به دانشجویان کمک مى کند 
تا بر اساس استعدادشان ، صنعت را در محیط 
دانشگاه انتخاب کنند و در حین تحصیل هم 

بتوانند مشغول به کار شوند.

برگزارى نمایشگاه 
کار و کشف فرصت در 
دانشگاه  خمینى شهر
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آگهى تاسیس
شرکت سهامى خاص مدار درخشان آب درتاریخ 1398/10/02 به شماره ثبت 63764 به شناسه 
ملــى 14008861346 ثبت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولیدات در زمینه مواد شــوینده اتومبیل و فرآورده هاى 
آن-صادرات وواردات و خرید و فروش و تهیه و توزیع کلیه کاالهــاى مجاز بازرگانى -ترخیص کاال 
از گمرکات کشورى -انعقاد قرارداد با کلیه اشــخاص حقیقى و حقوقى -شرکت در کلیه مناقصات و 
مزایدات دولتى و خصوصى -اخذوام و تسهیالت از کلیه بانکهاى خصوصى و دولتى داخلى و خارجى 
صرفا جهت تحقق اهداف شــرکت -اخذ و اعطاى نمایندگى از و به شرکتهاى معتبر داخلى و خارجى 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله سپهساالر ، 
کوچه شهیدمنصورچلمقانى[28-21] ، بن بست مینا ، پالك - 29 ، طبقه دوم ، واحد غربى کدپستى 
8166854415 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 5000000 ریال نقدى منقسم به 
500 سهم 10000 ریالى تعداد 500 سهم آن با نام عادى مبلغ 1750000 ریال توسط موسسین 
طى گواهى بانکى شماره 568 مورخ 1398/09/23 نزد بانک سپه شعبه سه راه ملک شهر با کد 1770 
پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه السادات 
سادات مدنى به شــماره ملى 1271012952و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى 
سیدمحمدرضا سادات مدنى به شماره ملى 1271690551و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سیدکمال سادات مدنى به شماره ملى 1287717896و 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 
باامضاء خانم ملیحه اشتهاردیها احدى از سهامداران همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى على عباسى به شماره ملى 1271838011 به سمت بازرس 
على البدل به مدت یک سال مالى آقاى على نکوئى پرور به شماره ملى 1291944087 به سمت بازرس 
اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (706763)

یک متخصص ارتوپدى گفت: یکى از مشــکالت 
اصلى افراد درد در ناحیه گردن اســت که بر اساس 

وضعیت هاى خاصى روى مى دهد.
ذبیح ا... حسن زاده، متخصص ارتوپدى درباره دیسک 
گردن گفت: درد گردن یکى از مشکالت اساسى است 
که تمام افراد حداقل یک بار در طول عمر خود به این 

معضل دچار شده و آن را تجربه مى کنند.
این متخصص ارتوپدى با اشاره به عوامل تشدید کننده 
دیســک گردن اظهار کرد: علت درد گردن مى تواند 
مسائلى مانند رانندگى نامناسب، دیسک گردن، آرتروز، 
عضــالت و بیمارى هاى رماتیســمى، ورزش هاى 
مهره اى، تصادفات جاده اى، آســیب هاى ورزشى و 

مشاغل سخت باشد.
حسن زاده درباره مشاغل تشدید کننده افزایش درد 
گردن گفت: مشاغل ظریف مانند آرایشگرى، خیاطى، 
بافتنى، تایپ، اســتفاده نامناسب از تلفن همراه و لپ 
تاپ، رانندگى پر اســترس و مداوم منجــر به درد در 
ناحیه گردن مى شوند. او افزود: درد گردن اگر ناشى از 
گرفتگى عضالت باشد با روش هاى ساده خانگى مانند 
استفاده از یخ، کیســه آب گرم و ماساژ هاى موضعى 

بهبود پیدا مى کند.
این متخصص ارتوپدى افزود: تمام افراد هنگام استفاده 
از تلفن همراه باید زاویه دید چشــمان خود را در افق 
مناسب با گوشى قرار دهند. طبق مطالعات و تحقیقات 
علمى خم کردن گردن بر روى تلفن همراه حداقل 30 
تا 40 درصد باعث وارد شدن فشار به رگ هاى گردن و 

درد هاى مکرر در این ناحیه خواهد شد.
او درباره درمــان بیمارى گردن گفــت: در صورت 
طوالنى شدن درد گردن به گونه جدى و حساس بیش 
از دو هفته همراه با حالت تهوع، استفراغ، تیر کشیدن، 
گزگز و مور شدن عضالت بدن مانند دست ها، پاها، 
کتف و انگشتان و راه رفتن با قدم هاى بلند افراد حتماً  
باید به پزشــک متخصص ارتوپدى، جراح ســتون 

فقرات، طب فیزیکى و یا فیزیوتراپ مراجعه کنند.

نگهداشتن قلب در نظم کارى مناسب براى حفظ یک 
زندگى سالم بسیار مهم است اما دانستن اینکه درون 
این عضو حیاتى چه مى گذرد کمى دشوار است. یک 
آزمایش آسان مى تواند به شما کمک کند تا از سالمت 
قلب و گردش خون خود مطمئن شوید. براى این کار 
تمام آنچه شــما نیاز دارید یک کاســه بزرگ یا یک 

حوضچه آب سرد و تعدادى مکعب یخ است.
براى این منظور یک راه آسان وجود دارد که مى تواند 
به شما کمک کند تا ظرف 30 ثانیه سالمت قلب خود 
را بررسى کنید؛ در گام  اول، شــما باید یک کاسه یا 
حوضچه پیدا کنید که به اندازه کافى بزرگ باشد تا هر 
دو دست خود را به طور کامل داخل آن فروبرید. کاسه 
یا حوضچه را با آب بسیار ســرد پر کنید، براى نتیجه 

دقیق تر، چند مکعب یخ کوچک به آن اضافه کنید.
هر دو دست خود را به مدت 30 ثانیه کامًال در زیر آب 
قرار دهید، وسوسه نشوید که مدت زمان بیشترى این 
کار را انجام دهید. فروبردن دست شما در آب به شما 
کمک مى کند بدانید که بدن شــما هنگام مواجهه با 

سرماى اجبارى چه واکنشى نشان مى دهد.
در این شرایط دو احتمال وجود دارد که نشان مى دهد 
عملکرد قلب و یا روده شما خوب است یا خیر؛ اگر نوك 
انگشتان دست شما قرمز شد، خوشــحال باشید چرا 
که این بدان معناست که بدن به احتمال زیاد مشکل 
اکسیژن رســانى به خون ندارد و نشــان مى دهد که 
قلب و گردش خون شما هر دو ســالم هستند؛ اما اگر 
نوك انگشــتان شــما کمرنگ به نظر برسد یا رنگ 
مایل به آبى داشته باشــد،  احتماًال بدن شما مشکل 
گردش خون داشته و گلبول هاى قرمز، میزان اکسیژن 
کمترى دریافت مى کنند. براى افزایش گردش خون

 مى توانید انگشتان خود را گرم کنید یا آنها را ماساژ دهید 
تا به حالت عادى برگردند. بعد از انجام این کار اگر هنوز 
مشکل دارید، توصیه مى شود حتمًا به پزشک مراجعه 
کنید. اگر در معرض ســرماخوردگى قرار دارید، بدن 
شما با تغییر رنگ و کبودى و همچنین عالیمى از قبیل 
تنگى نفس، سردرد، درد قفسه سینه، تعرق، بى حسى یا 
سرگیجه واکنش نشان خواهد داد؛ بنابراین توصیه مى 

شود که این عالی م مورد توجه فورى قرار بگیرد.

خواب بخش زیادى از زندگى ما را به خود اختصاص داده یا 
دست کم باید اینطور باشد، به همین دلیل است که باید عادت 
هاى خواب تان تجدید نظر کنید. در ادامه به دالیلى خواهیم 
پرداخت که نشان مى دهند چرا هرگز نباید به شکم با پهلوى 

راست خود بخوابیم.

1- باعث سوزش معده مى شود
وقتى صاف و بدون هیچ شــیبى به پهلوى راست یا پشت 
خود مى خوابید، این کار مى تواند باعث بروز مشــکلى به 
نام رفالکس اسید معده (بازگشت اسید به مرى) شود. اگر 
هم شخص از قبل درگیر این مشــکل باشد، خوابیدن در 
این حالت ها مى تواند آن را تشــدید کند. رفالکس اسید 
معده زمانــى رخ مى دهد که اســید و محتویات معده باال 
مى آیند و به مرى مى رسند. وقتى به پهلوى راست یا پشت 
مى خوابید، دریچه مرى که در مواقع عادى جلوى بازگشت 
اسید از معده به مرى را مى گیرد، به علت فشارى که در این 
حالت ها از سمت نیروى جاذبه وارد مى شود، دیگر قادر به 
کنترل رفالکس نیست، در نتیجه محتویات معده به پایین 
مرى مى رسد و این مســئله باعث سوزش معده، احساس 
ناراحتى، مزه اســید در دهان، بدبویى دهان و حتى گاهى 

احساس درد در قفسه سینه مى شود.
روش درست:

به پهلوى چپ بخوابید و به باالتنه خود شیب دهید. تحقیقات 
ثابت کرده این کار ســوزش معده را کم مى کند و به این 
ترتیب، این مشکل را در کســانى هم که دچار رفالکس 
اسید معده هستند تســکین مى دهد. این حالت، معده را 

در وضعیت مناســبى قرار مى دهد که مواد غذایى را وادار 
مى کند در معده باقى بمانند و از باالى معده، به بیرون دریچه 

مرى نشت نکنند.

2- براى ســتون فقرات و پشــت تان مضر
 است 

به گفته کارشناسان، میان به روى شکم خوابیدن و پشت 
درد مزمن ارتباط وجود دارد. در این حالت طى شــب فشار 
بسیار زیادى به پشت و ســتون فقرات وارد مى شود چون 
بیشتر وزن بدن روى این قسمت ها مى افتد. در این حالت، 
ستون فقرات هم وضعیت طبیعى خودش را ندارد و به همین 
دلیل است که احتماًال وقت هایى که در خواب تغییر حالت 
مى دهید، حس لمس شدن دارید یا احساس مى کنید باید 

خودتان را کش دهید.
روش درست:

اگر در هیچ حالت دیگرى جز به شــکم خوابتان نمى برد، 
مى توانید حالت خوابیدنتان را به گونه اى تنظیم کنید که 
انحناى ستون فقرات در وضعیتى طبیعى قرار گیرد. براى این 
کار از دو عدد بالش استفاده کنید؛ یکى را زیر لگنتان بگذارید 
و دیگرى را زیر سرتان. با این حال، بهترین کار براى کاهش 
کمر درد این است که به پشت بخوابید و از دو بالش استفاده 
کنید، یا اینکه به پهلو بخوابید و یک بالش را زیر سر خود و 

دیگرى را بین پاهایتان قرار دهید.

3- باعث مشکالت مزمن گردنى مى شود
وقتى به شــکم مى خوابیــد تنها در صورتى مــى توانید 

درســت نفس بکشــید که ســر خود را به یک طرف 
بچرخانید. این حالــت خوابیدن ممکن اســت باعث 
بروز مشــکالت مزمن گردنــى، مثل بیــرون زدن 
دیسک ها شود، چون ســر و ســتون فقرات در یک 
راســتا قرار نمى گیرند و گردن مجبــور به چرخیدن 
مى شود. مجموعه اســتخوان هایى که درون ستون 
فقرات قــرار دارند توســط دیســک هــا محافظت 
مى شــود. اگر دائمًا بد بخوابید این مسئله مى تواند به 
بخش هاى ژالتینى دیسک ها صدمه وارد کند و منجر 

به یک درد مزمن شود.
روش درست:

طبیعى ترین حالت براى کل بدن، خوابیدن به پشــت 
است. پزشکان این حالت خوابیدن را به کسانى توصیه 
مى کنند که در اثر آرتروز (ورم مفاصل) دچار درد مزمن 
ستون فقرات شده اند. بهتر است با استفاده از یک بالش 
فومى، مختصر شیبى زیر گردنتان ایجاد کنید. عالوه بر 
این مى توانید یک بالش هم زیر هر دو بازو قرار دهید تا 
دردى که بخاطر وزن بدن و فشار وارده، در گردن خود 

احساس  مى کنید، کامًال برطرف شود.

4- مى تواند فشار بیش از اندازه اى به جنین 
وارد کند

اگر یک فرزند تــو راهى دارید و قرار اســت به زودى 
مادر شــوید، باید بیشــتر مراقب عادت هاى خوابتان 
باشــید، نه فقط به دلیل فرزند آینده تان، بلکه بخاطر 
ســالمت و راحتى خودتــان. مهمترین نبایــِد دوران 

بــاردارى، خوابیدن به شــکم اســت، چــون وزن 
اضافه اى که در این حالت روى میــان تنه مى افتد، 
فشار بیش از اندازه اى به ستون فقرات وارد مى کند. 
به عالوه، در این حالت، فرزند تو راهى شما از فضایى 
که براى حرکت آزادانه نیاز دارد محروم مى شود چون 

در این وضعیت بین رختخواب و ستون فقرات شما گیر 
مى افتد.

روش درست:
پزشکان به همه زنان باردار توصیه مى کنند به پهلوى 
چپ بخوابند، چون در این حالت جریان خون افزایش 
پیدا مى کند و بیشترین اکســیژن ممکن براى مادر و 

فرزند فراهم مى شود.

5- باعث چروك شدن پوست صورت 
مى شود

وقتى به شکم یا پهلو مى خوابید، امکان ندارد که 
یک طرف صورت تان روى بالش قرار نگیرد. تحقیقات 
نشــان داده این بدترین کارى اســت که مى توانید با 
پوست خود انجام دهید چون فشارى که در این حالت 
به صورت وارد مى شود مى تواند به مرور باعث چروك 

شدن پوست صورت شود.
روش درست:

بهترین راه براى جلوگیرى از ایجــاد چین و چروك، 
خوابیدن به پشت است. در این حالت دیگر صورت شما 
به بالش فشرده نمى شود، منافذ پوست قادر به تنفس 

هستند و در هر حال  دیگر فشار وارد نمى شود.

چرا نباید به شکم و پهلوى راست بخوابیم؟

بیشتر افراد از احتمال کشــنده بودن ویروس آنفلوآنزا 
آگاهى دارند اما گاهى این ســئوال پیش مى آید که آیا 
ابتال به سرماخوردگى معمولى نیز مى تواند جان انسان 

را به خطر بیاندازد؟
ســرماخوردگى مجموعه اى از عالیم از قبیل سرفه، 
آب ریزش بینى، عطسه، خســتگى و تب است و یک 
بیمارى تعریف شده به حساب نمى آید. اگرچه نشانه هاى 
این بیمارى با بسیارى از عالیم اولیه آنفلوآنزا شباهت 

دارد اما عفونتى کامًال متفاوت است.
راینوویروس ها عامل نیمى از تمامى سرماخوردگى ها 
هستند اما ویروس هاى دیگرى نیز وجود دارند که در 

بروز یک یا چند نشانه سرماخوردگى مؤثرند.
سرماخوردگى معمولى بیمارى خفیفى است که بدون 
درمان و ظرف مدت چند روز برطرف مى شود و به همین 
دلیل بیشتر موارد سرماخوردگى به روش خودتشخیصى 
شناســایى مى شــود. با این حال عفونت هاى ناشى از 
راینوویروس ها یا برخى دیگــر از ویروس هاى عامل 
سرماخوردگى معمولى ممکن اســت با عالیم جدى 

در برخى افــراد همراه باشــد. پیامدهاى ناشــى از 
سرماخوردگى مى تواند جدى باشــد و حتى به مرگ 
افرادى منجر شود که داراى سیســتم ایمنى ضعیف 

هستند.
به طور مثال بررســى ها نشــان مى دهد بیمارانى که 
تحت پیوند مغز استخوان قرار گرفته اند بیشتر احتمال 
دارد دچار عفونت هاى تنفســى شــوند. درحالى که 
راینوویروس ها عامل اصلى آن به حســاب نمى آیند 
اما ویروس هاى دیگر مرتبط با عالیم سرماخوردگى 
معمولى از قبیــل آدنوویروس مى توانــد عامل بروز 

عفونت هاى تنفسى باشند.
همچنین سرماخوردگى مى تواند در افراد بسیار 

جوان یا مسن با عالیم جدى همراه باشد. افراد 
میانسال در مقایســه با بزرگساالن بیشتر 
احتمال دارد به عفونت هاى سخت ناشى 

از ویروس هاى ســرماخوردگى دچار 
شــوند. عالوه بر این، افراد سیگارى 

یا افرادى که در معرض دود سیگار 

قرار دارند بیشــتر احتمال دارد به سرماخوردگى مبتال 
شوند و عالی م بیمارى در آنان جدى تر است.

از دیگر افرادى که ممکن است به دلیل سرماخوردگى 
دچار عفونت هاى شــدیدى شــوند بیماران مبتال به 
مشکالت ریوى از جمله 
فیبــروز  و  آســم 
سیستیک هستند.

ا نشــان مىدهد بیمارانى که 
ن قرار گرفته اند بیشتر احتمال 
تنفســى شــوند. درحالى که 
صلى آن به حســاب نمى آیند 
رتبط با عالیم سرماخوردگى 
یروس مى توانــد عامل بروز 

ند.
 مى تواند در افراد بسیار 

دى همراه باشد. افراد 
 بزرگساالن بیشتر 
اى سخت ناشى 

خوردگى دچار 
فراد سیگارى 

 دود سیگار 

از جمله  مشکالت ریوى
فیبــروز  و  آســم 
سیستیک هستند.

چه موقع سرماخوردگى کشنده مى شود؟

آگهى تحدید حدود عمومی قسمتی از بخش 9 ثبت اصفهان 
جزء حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان

بموجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالك تحدید حدود ابنیه و امالك مشروحه ذیل واقع 
در حوزه ثبتی لنجان از ساعت 8/30 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد ؛ لذا بموجب 
ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین اعالم می شود که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور به هم رسانند . چنانچه هر یک از صاحبان امالك یا نماینده قانونی آنها در 
موقع تعیین حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها باحدود اظهارشده 
از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد . اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك که در 
موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تعیین حدود فقط تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 – اصالحى آیین نامه قانون 
ثبت اعتراض باید کتبا به اداره ثبت اسناد و امالك لنجان تسلیم گردد . معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره  ، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح 

قضایى تقدیم و گواهى آن را به این اداره تحویل نماید. 
اول : بخش 9  ثبت اصفهان

1 - ابنیه و امالك واقع در سده لنجان به شماره 73 - اصلی و فرعی هاى ذیل :
2218 فرعى -  سید قاسم حسینى سده فرزند سید اسماعیل و خانم شهال قربانى مدیسه 
فرزند حسن بالسویه نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 

357,10  مترمربع .
2226 فرعى – فرشــته دهقانى ورنامخواستى فرزند غالمحســین نسبت به ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 339,33  مترمربع .
2227 فرعى – هایده همتى جیر ســرایى فرزند احمد نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به 

مساحت 215,66  مترمربع .
براى روز پنجشنبه مورخ  1398/11/03

2 - ابنیه و امالك واقع در باغبهادران به شماره 131- اصلی و فرعی هاى ذیل :
851 فرعى – سهیال دهقانى باغبادرانى فرزند رضاقلى نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین .

1566 فرعى – فریبا پوالدى فرزند عوضعلى نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان و باغ 
متصله به مساحت 868,51 مترمربع .

2573 فرعى – پرویز سماعى باغبادرانى فرزند حاجى نســبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 169 مترمربع .

2574 فرعى – ناهید مختارى ملک آبادى فرزند اسداله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 111,47  مترمربع .
براى روز شنبه مورخ  1398/11/05

3 - ابنیه و امالك واقع در مزرعه اردال باغبهادران به شماره 132- اصلی و فرعی ذیل :
76 فرعى – امین جعفرى فرزند اسفندیار نسبت به ششــدانگ یک درب باغ به مساحت 

747,18 مترمربع .
براى روز یکشنبه مورخ  1398/11/06

4 - ابنیه و امالك واقع در جعفرآباد به شماره 143- اصلی و فرعی ذیل :
43  فرعى – جهانگیر قادرى چرمهینى فرزند خداکرم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 292,80 مترمربع .
براى روز دوشنبه مورخ  1398/11/07

5 - ابنیه و امالك واقع در وشمندجان باغبادران به شماره 168- اصلی و فرعی هاى ذیل :
46 فرعى – تهمینه بهادرانى باغبادرانى فرزند پرویز و غیره نسبت به ششدانگ یک درب 

باغ .
149  فرعى – منصور فتحى باغبادرانى فرزند نصراله نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ به 

مساحت 900,43 مترمربع .
براى روز سه شنبه مورخ  1398/11/08

6 - ابنیه و امالك واقع در حسن آباد باغبهادران به شماره 184- اصلی و فرعى هاى ذیل :
13 فرعى – منصور امینى باغبادرانى فرزند رجبعلى نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین .
33 فرعى – منصور امینى باغبادرانى فرزند رجبعلى نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین .

براى روز پنج شنبه مورخ  1398/11/10
7 - ابنیه و امالك واقع در مزرعه سراب باغبادران به شماره 202- اصلی و فرعی ذیل :

13 فرعى – ســهیال امینى باغبادرانى فرزند رضاقلى نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعى به مساحت 516,16 مترمربع .

براى روز شنبه مورخ  1398/11/12
8 - ابنیه و امالك واقع در کله مسیح به شماره 352- اصلی و فرعی ذیل :

12  فرعى – محبوبه قوامى قمشلو فرزند عبدالرضا نســبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 1044,13 مترمربع .

براى روز یکشنبه مورخ  1398/11/13
تاریخ انتشار : روز  پنج شنبه  مورخ   1398/10/05
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عضو هیئت علمى دانشکده طب سنتى دانشگاه علوم 
پزشکى شهید بهشتى، به برخى از تدابیر طب سنتى 
براى کاهش و خنثى شــدن اثرات منفى و ضایعات 

آلودگى هوا، اشاره و تأکید کرد.
مژگان تن ســازگفت: زمانى که هوا آلوده مى شود، از 
مصرف غذاهاى غلیظ و دیرهضمى مانند فست فودها، 
سرخ کردنى ها، هلیم، کله پاچه، گوشت گاو و گوساله، 
ماکارونى، پیتزا، اولویه، مواد غذایى کنسروى و صنعتى 

پرهیز کنید.
وى با بیان اینکه در شرایط هواى ناسالم، با هر تنفس 
مواد آلوده وارد بدن مى شــود، ضرورت اهمیت مواد 
خوردنى و آشامیدنى ســالم را مورد تأکید قرار داد و 
افزود: بوییدن مواد خوشبو، یکى از راهکارهاى کاهش 
عوارض آلودگى هواست و توصیه مى شود در روزهایى 
که هوا آلوده است، از رایحه گل هاى خوشبو استفاده 
کنیم. تن ساز ادامه داد: در روزهایى که هوا آلوده است، 
استفاده و انتشار بوهاى خوش همچون لیمو، پرتقال، 
سیب، به، زعفران، بهارنارنج، خیار، گل مریم و نرگس 
کمک زیادى به کاهش اثرات مخرب آالینده مى کند.

عضو هیئت  علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى 
گفت: بوهاى خوش، اعضاى اصلى بدن که شــامل 
قلب، مغز و کبد مى شود را تقویت مى کند، شادى بخش 
بوده و توان عمومى بدن را افزایش مى دهند. تن ساز 
تأکید کرد: از سوى دیگر پرهیز از کارهاى کاهنده قوا 
مانند خواب ناکافى و شب زنده دارى، مواجهه با هواى 
بسیار سرد، مواجه درازمدت با امواج الکترومغناطیس 

نیز ضرورى است.
وى با اشــاره به اینکه فعالیت هــاى بدنى و ورزش 
سنگین در هواى آلوده، بیشــتر از اینکه فایده داشته 
باشد، مضر اســت، خاطرنشان کرد: مهمترین وظیفه 
هوا اکسیژن رسانى به قلب است بنابراین زمانى که با 
تحرك و فعالیت بدنى اکسیژن رسانى به درستى انجام 
نشود قلب ضعیف مى شود و خطرات جدى سالمت 

افراد را تهدید خواهد کرد.
تن ساز افزود: مردم براى مقابله با ضررهاى ناشى از 
آالینده هاى هوا میوه و ســبزیجات بیشترى مصرف 
کنند و مصرف سیب، به و یک لیوان شیر را در برنامه 
روزانه خود داشته باشــند. وى با بیان اینکه در میان 
میوه ها به و سیب، سرب را جذب مى کند و مانع رسیدن 
آسیب به سلول هاى بدن مى شود، توضیح داد: استفاده 
از ترکیبات میوه به و ســیب به شــکل مربا و یا تهیه 
شربتى متشکل از سیب، به، گالب، عرق بیدمشک، 
زعفران و عسل مى تواند تا حد زیادى به بازسازى بدن 

و تقویت قلب کمک کند.
وى در ادامه با اشــاره به اینکه با دود کردن اســپند 
مى توانیم آلودگى هوا را از داخــل خانه ها دور  کنیم، 
خاطرنشان کرد: دود کردن اســپند براى ضدعفونى 

کردن هواى داخل منازل بسیار مؤثر است.

در هواى آلوده، رایحه خوش استشمام کنید

یک پژوهشگر روس اعالم کرد نوشیدن بیش از حد آب مى تواند بدن انسان را تحت تأ ثیر قرار دهد و 
سیستم قلبى-عروقى و سیستم ادرارى را تحت فشار قرار دهد.

آال پوگوِژوا، پژوهشگر مرکز فدرال تحقیق در مورد مواد غذایى، زیست فناورى و امنیت غذایى روسیه در 
مصاحبه اى با «راشا تودى» در مورد پیامد هاى نوشیدن بیش از حد آب براى بدن انسان گفت: در واقع 
مصرف بیش از اندازه آب به انحالل پروتئین ها کمک مى کند. مقدار زیاد آب موجود در بدن باعث ایجاد 
ریز مغذى ها و ویتامین هایى مى شود که مى تواند منجر به فشار بیش از حد به سیستم قلبى-عروقى 

و ادرارى شود.
میانگین   نیاز روزانه بدن به آب دو و نیم لیتر است که بدن حدود یک لیتر آن را از طریق مواد غذایى که 

مصرف مى کند، جذب مى کند و حدود یک تا یک و نیم لیتر را نیز از طریق آب و نوشیدنى ها.
شایان ذکر است میزان آب موجود در بدن انسان در طول زندگى در نوسان است. میزان آب بدن یک 

نوزاد 75 درصد و در افراد سالخورده 55 درصد است.

عوارض 
نوشیدن
 بیش از حد آب

همه آنچه باعث 
دیسک گردن مى شود

ظرف 30 ثانیه از 
سالمت قلب خود 
مطمئن شوید
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اطاعــت خــدا را راه ورود بــه آب حیــات، شــفیع گرفتــن خواســته هــا، 
پناهــگاه روز اضطــراب، چراغ روشــنگر قبرهــا، آرامش وحشــت هاى 
طوالنى دوران برزخ و راه نجات لحظات ســخت زندگى قرار دهید زیرا 
اطاعت خــدا، وســیله نگهدارنــده از حوادث هــالك کننده و جایــگاه هاى 
وحشتناك، که انتظار آن را مى کشید و حرارت آتش هاى برافروخته است. 
پس کسى که تقوا را انتخاب کند، سختى ها از او دور شوند، تلخى ها شیرین 

موال على (ع)و فشار مشکالت و ناراحتى ها برطرف خواهند شد.
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«دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد، در هفتمین جشنواره 
فرهیختگان دانشگاه هاى آزاد اسالمى با کسب 9 رتبه برتر 
در حوزه هاى اختراع، پژوهشگر برتر فنى مهندسى، علوم 
پایه، مدارس ســماء، اختراع دانش آموزى، علوم پزشکى، 
کتاب برتر و واحد دانشگاهى برتر در سطح کشور، مقام اول 

را به خود اختصاص داد.»
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آبــاد در جمع 
خبرنگاران این مطلب را اعالم کرد و گفت: در این رویداد 
بزرگ که در 400 واحد دانشــگاهى دانشــگاه هاى آزاد 
اسالمى کشور، واحدهاى پژوهشى دانشگاه آزاد اسالمى با 
هم رقابت مى کردند، 20 موضوع در رتبه بندى پژوهشگران 
واحدهاى مختلف به عنوان شاخصه مدنظر بود که دانشگاه 
آزاد اســالمى واحد نجف آباد در مجموع امتیازات کسب 
شــده به عنوان واحد جامع مستقل، توانست مقام نخست 

را کسب کند.
امیررضا نقش با بیان اینکه رویکرد دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد نجف آباد حرکت به ســوى پژوهش اثربخش است 
از آغاز اجــراى طرح پایش (پژوهــش اثربخش یکپارچه 
شبکه اى) در دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد خبر 
داد و گفت: در کل کشور ســالیانه صدهزار پایان نامه دفاع 
مى شود که قرار است موضوعات آنها پایش شده و بر اساس 
موضوعات مورد نیاز، پایان نامه ها تعریف شود که البته از این 
تعداد، حدود 3000 پایان نامه مربوط به دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد نجف آباد است. وى ادامه داد: تاکنون 40 چالش ملى 
احصا شده و براى هر کدام موضوع تعریف شده و دانشجو 
متناسب با چالش که با پشتیبانى صنعت همراه خواهد بود 

پایان نامه جهت دار تولید خواهد کرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد مى گوید: ما نیز 
در این واحد دانشگاهى در راستاى این سیاست حرکت کرده 

و دانشجویان ما پایان نامه هاى مســئله محور و... را تولید 
خواهند کرد.

نقش با بیان اینکه ما با فقدان نظام نوآورى در کشور مواجه 
بوده و آن ارتباط ضعیف صنعت با دانشگاه و یا دانشگاه با 
جامعه است، گفت: این ارتباط باید بسیار قوى و مستحکم تر 
باشد تا نیازهاى صنعت احصا شده و به دانشگاه انتقال داده 
شود و ما در پژوهش ها پاسخگوى صنعت باشیم. بنابراین 
باید دانشگاه به صنعت و صنعت به دانشگاه، اعتماد متقابل 
داشته و این اعتماد تقویت شده و دانشگاه روى لبه دانش 
حرکت کند که صنعت خواســتار حل مشکالت از سوى 
دانشگاه است و خوشــبختانه در چند سال اخیر این ارتباط 
مستحکم تر شده و ما تفاهمنامه و قراردادهاى خوبى بین 
صنعت و دانشگاه آزاد در سطح ملى و محلى همچون فوالد 

مبارکه، ذوب آهن و... امضا و منعقد کردیم.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد گفت: در سال 
گذشته، دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد، توانست رتبه 
اول را در جذب طرح هاى پژوهشــى برون دانشگاهى به 
دست آورد و 3/5 میلیارد تومان با صنعت قرارداد داشت که 
به نتیجه رسید. این در حالى است که امسال نیز حدود سه 
میلیارد تومان با صنعت عقد قرارداد داشته و ارتباط بسیار 
خوبى بین دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد با صنعت 
استان و حتى در سطح ملى برقرار اســت که در آینده هم 

استمرار خواهد داشت.
وى از برگــزارى رویداد «صدرا» (صنعت، دانشــگاه، راه 
و اشتغال) طى دو روز در ســاختمان اندیشه دانشگاه آزاد 
اســالمى واحد نجف آباد خبر داد و گفــت: رویداد بزرگ 
«صدرا» با هدف امیدوارى دانشــجویان به آینده بهتر و 
اشتغال مناسب با نیازها و... از سوى صنایع بخش خصوصى 

برگزار شده است.
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد با تشریح 

رویداد «صدرا» افزود: در این رویداد، دانشــجویان قبل از 
فارغ التحصیلى با نیازهاى صنعت آشنا شده و ما از صنایع 
بخش خصوصى براى شرکت در این رویداد دعوت کرده ایم 
تا آنها در طى برگزارى رویداد، نیازهاى استخدامى خود را از 
دانشگاه تأمین کنند و بدینسان دانشجویان در حال تحصیل 
نیز بتوانند فرصت هاى اشتغال را کشف و براى آینده شغلى، 

خود را مهیا سازند.
وى با بیان اینکه صنعتگران اســتقبال بسیار خوبى از این 
رویداد داشتند و اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان هم حمایت هاى خوبى داشــت، گفت: امروز ما 
رویداد «صدراى 1» را برگزار کرده ایم و قرار است در طى 

سال دو بار این رویداد عملیاتى و اجرایى شود.
نقش افزود: در رویداد «صدرا»، در زمینه هاى مهندســى 
مکانیک، مهندسى صنایع، مهندسى پزشکى، روانشناسى و 
کامپیوتر، 25 غرفه فعالیت داشته اند تا دانشجویان از فرصت 

به دست آمده، امکان جذب به صنعت را داشته باشند.
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد در نهایت 
اعالم کرد: رویــداد «صدرا» براى اولین بار در کشــور در 
بین دانشگاه هاى آزاد اسالمى، در واحد نجف آباد عملیاتى 
شده و پیش بینى مى شود یکصد نفر از دانشجویان ترم آخر 
در رشــته هاى فوق، جذب صنعت و در واحدهاى صنعتى 
مشغول کار شوند. وى افزود: 15 هزار موضوع در کل کشور، 

در سامانه پایش آورده شده که 2000 موضوع سهم دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد نجف آباد است.

نقش، دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد را از نظر درجه، 
جامع مستقل اعالم کرد و گفت: امروز پژوهشى موفق است 
که اثربخش و هدفدار باشد و در حقیقت پژوهش به فناورى 
ارزش آور متصل شده و بتواند مشکل جامعه را برطرف کرده 

و به جامعه هدف، خدمت عرضه کند.
وى تأکید کرد: دانشــجویان باید علیرغم همه مشکالت 
موجود در جامعه، روحیه امیدوارى داشــته باشند و با امید 
به آینده حرکت کنند و قطعًا بدانند هرچه بیشتر در جریان 
سختى ها قرار گیرند موفق تر خواهند شد که منشأ رشد آنها 

در سختى هاست.
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد با تشریح 
اقدامات انجام شــده در این دانشــگاه هم گفت: امروز در 
دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد 22 هزار دانشجو در 
290 رشته تحصیلى در مقاطع مختلف مشغول به تحصیل 
هســتند به گونه اى که از 290 رشــته، 70 رشته دکتراى 
تخصصى، 106 رشته کارشناسى ارشد و بقیه کارشناسى 

است.
نقش با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد ده 
دانشــکده مصوب دارد، افزود: دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آباد با دارا بودن 1277 هکتار زمین، بزرگ ترین سایت 
دانشگاه هاى آزاد اسالمى کشور را داشــته است. این در 
حالى است که ما 50 گروه آموزشى داشته و ساختمان هاى 

دانشگاه 450 هزار مترمربع است.
رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد اظهار کرد: 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 130 آزمایشگاه، 90 
کارگاه، دو مرکز رشد، 12 مرکز تحقیقاتى و یک پژوهشکده 
مصوب وزارت علوم را داراست که بیشترین مرکز تحقیقاتى 

در بین دانشگاه هاى آزاد کشور است.

نقش، کتابخانه دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد را نیز 
بزرگ ترین کتابخانه کشور با 240 هزار جلد کتاب دانست 
و افزود: دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد در مجموع 
دانشگاه هاى آزاد کشور در اســتان اولین و در سطح ملى 

چهارمین دانشگاه آزاد اسالمى کشور به شمار مى رود.
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد گفت: این 
دانشگاه 400 عضو هیئت علمى رسمى، 600 عضو هیئت 
علمى مدعو و 400 کارمند داشته، که همه افتخارات کسب 
شده در زمینه هاى مختلف مرهون فعالیت اثربخش همه 

همکاران مى باشد.
نقش خاطرنشان کرد: از 14 دى ماه سال 64 که دانشگاه 
آزاد اســالمى واحد نجف آباد تأسیس شــده تاکنون 95 
هزار فارغ التحصیل داشــته و وى نیز چهارمین رئیس این 

دانشگاه است.
وى با اشــاره به چالش هاى دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آباد گفت: بر اساس سیاســت ها و اهداف، باید منابع 
غیرشهریه اى در اختیار دانشگاه آزاد اسالمى قرار گیرد که 

اگر اینگونه نباشد مشکالت وجود خواهد داشت.
نقش مى گوید: 70 درصد مشــکالت مالى باید از طریق 
شــهریه پرداختى و 30 درصــد دیگر از محــل فروش 
محصوالت فناورانه، مشارکت با سرمایه گذاران و... برطرف 
شود که سال گذشته ما 22/5 درصد درآمد غیرشهریه اى 

داشتیم.
البته هدفگذارى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد آن 
است که تا پنج سال آینده وابستگى به شهریه کاهش یافته 
و امسال نیز تعهد ما نیز به 27 درصد درآمد غیرشهریه اى 

است.
شایان ذکر است همزمان با نشست خبرى رئیس دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد نجف آباد، رویداد «صدرا» نیز با 25 غرفه 

از صنعتگران بخش خصوصى کار خود را آغاز کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد تبیین کرد

«صدرا»، رویدادى براى آشنایى دانشجویان با نیازهاى صنعت
ساسان اکبرزاده


