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محکومیت رئیس 
بیمارستان دولتى در اصفهان 

ارزش سهام عدالت
 5 برابر شد

انقالب اسالمى 
ساختارى مردمى دارد 185 هزار نفر5

 در بخش کشاورزى 
استان شاغلند

جامعه جهانى به دنبال یافتن راه حلى براى مهار و درمان ویروس فراگیر 
کروناست؛ ویروسى که همه را به وحشت انداخته است. در حال حاضر 
هیچ درمانى براى کرونا وجود ندارد و محققان همچنان در تالشند تا 

درباره این ویروس اطالعات بیشترى کسب کنند. اما خبر خوش اینکه 
محققان موفق شده اند این ویروس را در آزمایشگاه کشت دهند ...

رئیس ســازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان  
در نشست خبرى افتتاح طرح هاى سازمان جهاد 
کشاورزى استان در ایام ا... دهه فجر با اشاره به 
افتتاح 308 پروژه در دهه فجر گفت: از این تعداد 
113 پروژه مربوط به بخش تولیدات گیاهى است 
همچنین 96 پروژه در عرصه آب و خاك و حوزه 
فنى و مهندســى اســت و در حوزه تولیدات دام 
و طیور و آبزیان، نیز 29 پــروژه به افتتاح خواهد 
رســید. مهرداد مرادمند افزود: در زمینه صنایع 
کشاورزى نیز سه پروژه و یک پروژه هم در حوزه 

تحقیقات کشاورزى  ...
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حضور رهبر انقالب در مرقد امام(ره)حضور رهبر انقالب در مرقد امام(ره)
همزمان با  اولین روز از دهه مبارك فجر صورت گرفتهمزمان با  اولین روز از دهه مبارك فجر صورت گرفت
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این جلسه دیروز برگزار و طى آن اعالم شد 3 مسافر مشکوك به این بیمارى که وارد استان  شده بودند تحت نظر قرار گرفتند

حسین رفیعى: 

به من مى گفتند 
استامینوفِن 
تلویزیون!

استنلى، غایب بزرگ
شــاگردان امیر قلعه نویى در دیدار پیش رو نمى توانند از مهاجم برزیلى 

خود استفاده کنند.
 ســپاهانى ها کــه در دیــدار برابــر فــوالد از مهاجم برزیلــى خود 
اســتفاده کردنــد و در نهایــت توانســتند بــا گلزنــى ایــن بازیکن 
مقدمــات پیــروزى خــود را فراهم کننــد در دیــدار بعــدى این تیم

 نمى توانند از وى استفاده کنند.
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رئیس سازمان جهاد کشاورزى خبر داد

باید تالش کنیم
 تخلفى در انتخابات 

نبــاشد

امام جمعه اصفهان:

بحران در سازمان تأمین اجتماعى جدى است
 نماینده تهران خبر داد
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نه خودت ببال نه خودت ببال 
و نه بخواه که ما ببالیمو نه بخواه که ما ببالیم

-تخفیف ویژه فروش زمین جهت احداث گلخانه 
در مجتمع گلخانه اى شــهر چادگان به همراه 
امکانات زیربنایى، شــامل بهــره بردن از آب 
کشاورزى از دوحلقه چاه عمیق، برق سه فاز وگاز 

در حد الزم براى کشت سبزى وصیفى کارى
-به همراه مجوز احداث ابنیه از 30 متر  تا 70 متر 
مربع در دوطبقه انبار واقامت به قیمت  تمام شده

- میزان تخفیف:  10 درصد از کل قیمت
- زمان استفاده از طرح: تا 30 بهمن ماه 98

فرصت استثنایى براى احداث گلخانه در چادگان
 به مناسبت ایام ا... دهه فجر انقالب اسالمى

 57727277-031                  09134632543  آقاى حاجتى

گفتبه من مى گفت ىه ن بهمنمىگفتب
واستامینوفاستامینوف فمی تا ا
ویزیوتلویزیوتلتلویزیوتلویزیو
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استاندار اصفهان:
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رئیس سازمان خصوصى ســازى در مورد اینکه در حال 
حاضر چند میلیون نفر ســهام عدالت دارند، گفت: 49 
میلیون و 150 هزار نفر مشــمول سهام عدالت هستند. 
همچنین 35 شرکت بورســى و 14 شرکت غیربورسى 
به عنوان سرمایه پذیران سهام عدالت هستند که روى 

هم رفته 49 شرکت سرمایه پذیر سهام عدالت هستند.
علیرضا صالح در مورد اینکه ارزش اســمى یک میلیون 
تومان هر ورق ســهام عدالت در حــال حاضر به چقدر 
رسیده، گفت: ارزش واقعى سهام عدالت تقریبًا پنج برابر 
شده و به پنج میلیون تومان رسیده است که البته این در 
مورد کسانى است که سهام اسمى یک میلیون تومان را 

به صورت کامل در اختیار دارند. وى گفت: عده اى از افراد 
ارزش اســمى 532 هزار تومان هر ورق سهام عدالت را 
دارند و ارزش واقعى سهام آنها نیز به همان نسبت حدوداً 

پنج برابر شده است.
صالح در پاسخ به این پرسش که آیا فرصتى وجود دارد که 
اگر کسى بخواهد بقیه پول تا سقف یک میلیون تومان 
ارزش اسمى ســهام عدالت را واریز کند، گفت: فرصت 
کامل کردن ارزش اســمى ســهام وجود ندارد.  رئیس 
سازمان خصوصى سازى  گفت:  در حال حاضر طبق قانون 
اضافه کردن مشــمول جدید چه از خانوار داراى سهام 

عدالت و چه از خانوارهاى جدید وجود ندارد.

سهیال جلودارزاده، نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون 
کارگرى مجلس در گفتگویــى به وضعیت این روزهاى 
سازمان تأمین اجتماعى پرداخته است. وى درباره اینکه 
این سازمان به گفته  فعاالن کارگرى تا امروز حدود 250 
هزار میلیارد تومان از دولت بدهى دارد و دولت این بدهى 

را نمى پردازد، گفته است:
«االن تأمین اجتماعى براى اینکه بتواند مستمرى ها را 
بپردازد، ماهانه از بانک قرض مى گیرد، یعنى از حالت سر 
به سرى گذشته است. باید براى این شرایط فکر اساسى 
شود، بدهى ها باید پرداخت شود؛ متأسفانه مى بینیم نه 
تنها  بدهى ها را نمى پردازند، بلکه قصد دارند از حساب 

تأمین اجتماعى برداشت هم بکنند. آخرین هجمه این 
بود که قصد داشتند بانک رفاه کارگران را براى فروش در 
بورس بگذارند و اگر این اتفاق مى افتاد، بخش عظیمى 
از سرمایه کارگران نفله مى شــد و دیگر آن اکثریت را 
کارگران در بانک نداشتند و نمى توانستند حتى براى رفع 
نیازهاى سازمانى از منابع این بانک استفاده کنند. بحران 
در تأمین اجتماعى جدى است؛ کامًال هم جدى است و 
مدتهاست که به این بحران دامن مى زنند. االن سه دوره 
است دولت ها به این فکر مى کنند که سازمان و منابع آن 
را در اختیار بگیرند و از آن براى مقاصد خودشان استفاده 

کنند.» /1257

ارزش سهام عدالت
 5 برابر شد

بحران در سازمان
 تأمین اجتماعى جدى است

زمان قطع رمز ایستا 
در 12 بانک 

  تسنیم| بانــک مرکزى بــا صدور 
اطالعیه اى نوشت: پیرو اقدامات انجام شده در 
مورد قطع رمز دوم ایستا (رمز دوم فعلى کارت 
بانکى) از روز هشتم بهمن ماه، ادامه روند قطع 
رمز دوم ایستا در بانک ها و مؤسسات اعتبارى 
به شرح ذیل اعالم شده است: بانک  کشاورزى 
امروز سیزدهم بهمن ماه. بانک هاى رفاه و سینا 
در روز چهاردهم بهمن ماه. بانک هاى مسکن، 
ملت، دى و قوامیــن در روز پانزدهم بهمن ماه. 
بانک هاى سامان، توسعه تعاون، قرض الحسنه 
مهر ایران، پست بانک و مؤسسه اعتبارى ملل 

در روز شانزدهم بهمن ماه. 

کرونا پنهان کردنى نیست
  ایسنا| رئیس سازمان اورژانس با اشاره 
به شیوع کرونا ویروس در چین و اعالم وضعیت 
اضطرار بین المللى از ســوى ســازمان جهانى 
بهداشت، گفت: بیمارى کرونا چیزى نیست که 
بتوان از مردم پنهان کرد. تاکنون هیچ موردى 
از ابتالى ایرانیــان به این بیمارى در کشــور 
گزارش نشــده و برخى خبرهــا در این زمینه 

صحت ندارد.

مرجع تشخیص کرونا 
رئیس اداره مراقبــت بیمارى هاى    مهر |
واگیر وزارت بهداشــت گفــت: آزمایش هاى 
تشــخیص کرونا ویــروس در ایــران، در دو 
آزمایشگاه ملى دانشــگاه علوم پزشکى تهران 
و آزمایشــگاه انستیتو پاســتور انجام مى شود. 
وى ادامه داد: دســتورالعمل نمونــه بردارى از 
افراد مشکوك به این بیمارى به دانشگاه هاى
 علوم پزشکى کشور ابالغ شده و تمامى نمونه ها 
از سراسر کشور، با رعایت کامل نکات بهداشتى، 

به این دو آزمایشگاه ارسال مى شود.

پست عجیب على دایى 
در ورزش! 

بــا    پایگاه خبرى وزارت ورزش| 
موافقت وزیر ورزش، علــى دایى عضو هیئت 
رئیسه فدراســیون هاکى شــد. بنا به پیشنهاد 
بهرام قدیمى، رئیس فدراسیون هاکى و موافقت 
وزیر ورزش و جوانان، علــى دایى و على اصغر 
پورمحمدى به عضویت هیئت رئیسه فدراسیون 

هاکى درآمدند.

ارتباطى به سیاست نداشت
فرزاد ذوالقدرى، کاپیتان سابق    تسنیم|
تیم تکواندوى نوجوانــان ایران و نایب قهرمان 
مسابقات دانشــجویان جهان که قصد دارد در 
مسابقات المپیک 2020 توکیو براى بلغارستان 
به روى شیاپ چانگ برود، با اشاره به مهاجرت 
اخیر کیمیا علیزاده اظهار کرد: نمى دانم چرا او 
تصمیم به ترك ایران گرفت. علیزاده ورزشکار 
بســیار محبوبى در ایران بود و دولت ایران هم 
از او حمایــت مى کرد. مایلــم بگویم که آمدن 
به بلغارســتان ارتباطى به سیاســت ندارد. من 
تنها یک ورزشکار هستم و به اینجا آمدم چون 

مى خواهم موفق باشم. 

تکاپو براى نجات 50 ایرانى 
وزیر راه و شهرسازى   دیده بان ایران|
به جلسه جمعه شب با اسحاق جهانگیرى،  معاون 
اول رئیس جمهورى و تعدادى از وزیران اشاره 
کرد و گفت: در این جلسه توقف موقت پروازهاى 
مستقیم به چین تصویب و به سازمان هواپیمایى 
کشور ابالغ شــد با این حال موظف هستیم تا 
ایرانى هاى مقیم چین را از این کشور خارج کنیم. 
50 ایرانى در شهر ووهان چین زندگى مى کنند 
که هماهنگى صورت گرفته تا به زودى آنها را از 

چین خارج کنیم.

حضور رهبر انقالب 
در مرقد امام(ره)

  پایگاه اطالع رسانى دفتر مقام معظم رهبرى | 
همزمان با آغاز دهه فجر و در آستانه چهل ویکمین سالروز 
پیروزى شکوهمند انقالب اسالمى، رهبر معظم انقالب 
اســالمى صبح دیروز در مرقد مطهر امام عظیم الشأن 
ملت ایران حضور یافتنــد و با قرائت نمــاز و قرآن یاد 
آن عزیز ســفر کرده را گرامى داشتند. حضرت آیت  ا... 
خامنه اى همچنین با حضور بر مزار شهیدان عالى مقام 
آیت ا... بهشتى، رجایى، باهنر و شهداى حادثه هفتم تیر، 
علو درجات آنان را از خداوند متعال مسئلت کردند. رهبر 
انقالب اسالمى سپس در گلزار شهیدان حضور یافتند و 
با درود و سالم به ارواح مطهر مجاهدان راه خدا و مدافعان 
عزت و اقتدار ایران اســالمى، براى استمرار حرکت پر 

افتخار ملت ایران دعا کردند./1258

اتوبان هم غیب مى شود!
دادگســترى استان   روزنامه آفتاب یزد|
یزد به دور از شــتابزدگى و البته با دقت و ظرافت، پرده 
از پرونده اى عجیب و در عین خود کم نظیر برمى دارد. 
منابع آگاه ضمن ابراز شگفتى از مورد پیش آمده اظهار 
مى دارند که وقتى به ایــن زمین خوارى 7 هکتارى پى 
بردیم که گفتند یــک باند از یک اتوبــان -موجود در 
نقشه هاى هوایى و طرح تفصیلى- ناگهان مفقود شده 
است و به دنبال باند مفقودى گشتن همانا و پیدا شدن 
7 هکتار زمین پس از سال ها   نیز همان. اینک خبرهاى 
خوشــحال کننده حکایت از آن دارد که آن «یک باند 
اتوبان» و نیز آن «7هکتار زمین» باز پس گرفته شده 

است./1259

سئوال بى پاسخ!
عباسعلى کدخدایى، سخنگوى شوراى   انتخاب|
نگهبان روز گذشته در نشست خبرى درباره اینکه ادعا 
شــده علت رد صالحیت 30 نفر از نمایندگان به دلیل 
مسائل غیراخالقى بوده است؟ گفت: نظرى ندارم./1260

داماد هم مثل پدر زن!
داماد «دونالد ترامپ»، فلسطینى ها را    ایسنا|
بخاطر قبول نکردن طرح بــه اصطالح «معامله قرن» 
که خودش طراح اصلى آن بوده «احمق» خواند! «جارد 
کوشنر»، در مصاحبه اى با خبرگزارى «رویترز» تصریح 
کرد: «آنها (فلسطینى ها) احمق هســتند چون قبل از 
مطالعه طرح ترامپ فوراً آن را رد کردند و فکر مى کنند 
این طرح خوب نیست. فلسطینى ها احتماًال الزم دارند 
کمى دوش آب سرد بگیرند تا بهتر این طرح را بخوانند 

و هضم کنند.»

اندر احواالت کمک قالیباف! 
مســئله رســیدگى به پرونده عیسى   امتداد|
شریفى، قائم مقام قالیباف در دوران مدیریت شهردارى 
تهران در حالى طى بیش از دو سال گذشته به نقل محافل 
سیاسى و رسانه اى بدل شده که خبرها حاکى از آزادى 
شهردار پیشین در سایه تهران با تودیع وثیقه سنگین بوده 
است. شهربانو امانى، فعال سیاسى اصالح طلب و عضو 
شوراى شــهر تهران اظهار کرد: یکى از نکات مهم در 
این باره، مربوط به 75 هزارمتر مربع از امالکى بود که در 
دوران مدیریت شهرى اصولگرایان به خیریه متوسلین 
امام رضا(ع) داده شده بود. رقمى بالغ بر 60 میلیارد تومان 
از سوى شــهردارى به این مجموعه کمک شده است. 
سئوال اینکه، آیا شهردار اسبق به همه خیریه ها چنین 

رقمى را کمک نقدى مى کرده است؟/1261

توصیه به روحانى
مهــرداد بذرپاش،   خبرگزارى دانشجو|
نماینده ســابق مجلس و نزدیک بــه محمود احمدى 
نژاد در نشست سیاسى ساالنه اتحادیه جامعه اسالمى 
دانشــجویان گفت: از پایگاه ضعیــف اجتماعى رئیس 
جمهور خوشــحال نیســتیم و به وى توصیه مى کنیم 
با پرخاش و تنــدى نمى تواند پایگاه از دســت داده را 

ترمیم کند. 

خبرخوان

سرمربى سابق اســتقالل در گفتگویى که با یک رسانه 
ایتالیایى داشته، در ماجراى فسخ قراردادش با استقالل 

پاى عوامل سیاسى را به میان کشیده است.
در حالــى که پرونــده «اســتراماچونى» و اســتقالل 
هفته هاســت بسته شــده و اســتقالل با حضور فرهاد 
مجیدى روزهاى خوبى را در لیگ قهرمانان آسیا سپرى 
مى کند، این سرمربى ایتالیایى همچنان درباره استقالل 

و جدایى اش از این تیم اظهار نظر مى کند.
استراماچونى در آخرین اظهاراتش طى مصاحبه اى کوتاه 
با سایت «موندو اودینزه» که به بهانه احتمال حضورش 
در اودینزه انجام شــده به اظهار نظر درباره اســتقالل 

پرداخته اســت و در حالى که خودش قراردادش را فسخ 
کرده بود، پاى عوامل سیاسى را به ماجراى جدا شدنش از 

استقالل باز کرده است.
سرمربى سابق استقالل در بخشى از مصاحبه اش با این 
سایت ایتالیایى گفته است: «بعد از رفتن ما از استقالل، 
هواداران به خیابان ها آمدند و اعتراض کردند و در نهایت 
منجر به اســتعفاى کسى شــد که حقوق ها را پرداخت 
نمى کرد. من به دوران حضورم در استقالل مى بالم. البته 
ترك کردن تیمى که در باالى جدول قرار دارد ناراحت 
کننده بود. بــا این حال اتفاقاتى خــارج از زمین فوتبال 
رخ داد که من دوســت ندارم زیاد دربــاره آنها صحبت 

کنم چون این اتفاقات بیشــتر به سیاست نزدیک است
 تا فوتبال.» 

کمتــر از یک هفتــه بعد از خــارج شــدن هواپیماى
 تهران – ماهشهر از باند فرودگاه ماهشهر و ورود آن به 
یک اتوبان، صبح دیروز یک هواپیماى دیگر هم از باند 
خارج شد. این پرواز که از تهران به فرودگاه کرمانشاه 
رسیده بود بعد از طى کردن حدود نیمى از مسیر از باند 

فرودگاه منحرف شد.
در حالى که گفته شــده اســت  علت خروج هواپیماى 
تهران – کرمانشــاه از باند فعًال مشــخص نیست، در 
ویدیوى منتشــره دربــاره جزئیات ایــن حادثه اعالم 
شده اســت که وقتى خلبان قصد وارد شدن به تاکسى 
وى را داشــته، چند متر از باند خارج و وارد زمین ِگلى

 شده است. 
در این حادثه به هواپیما آســیبى وارد نشــده و این در 
حالى اســت که هواپیماى پرواز تهران – ماهشهر به 
احتمال فراوان به جمع هواپیماهاى اســقاطى اضافه 

خواهد شد.
در حادثه روز گذشته هم مانند پرواز تهران – ماهشهر 
هیچ آســیبى به خلبــان و سرنشــینان هواپیما وارد 
نشــد اما هنو ز به طور قطعى معلوم نشــده آیا خلبان 
این پرواز در خارج شــدن هواپیما از بانــد مقصر بوده 
اســت یا نه. پیگیرى ها حاکــى از آن اســت که دید 
افقى در زمان فــرود هواپیماى ایرباس ایــران ایر به

 زیر 300 متر کاهش یافته بود. در اطالعیه هواپیمایى 
جمهورى اســالمى ایران نیز به طور تلویحى به اشتباه 
خلبان باعث بروز سانحه براى این هواپیما اشاره شده 

است.
در حادثه مشــابه در ماهشــهر، خلبان هواپیما به طور 

موقت از کارش تعلیق شده است. 

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق از شناسایى دفاتر 
ازدواجى که عقد آریایى انجام مــى دهند خبرداد. على 
مظفرى در این خصوص گفت: در بدو امر خود دفاتر ازدواج 
و طالق به موضوع عقدهاى آرایى ورود کرده و تخلفاتى 

را شناسایى کردیم. 
وى افزود: بخشنامه اى هم سازمان ثبت اسناد و امالك 
کشور در این رابطه صادر کرد و به طور کلى انجام عقدهاى 
آریایى به طور کلى ممنوع شد و این موضوع در دفاتر ازدواج 
و طالق از بین رفت.مظفرى در خصوص برخى عقدهاى 
آریایى که انجام مى شود، گفت: در سالن هاى عقد که بدون 
مجوز اماکن، مکانى را به عنوان تاالر یا سالن عقد در نظر 
مى گیرند و مردم به آنها مراجعه مى کنند عقد آریایى جعلى 

ترویج پیدا مى کرد که این موضوع جعلى است.
  رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق کشور گفت: حلیت 
عقد در این نوع از عقود منتفى اســت با این حال اینگونه 

عقدها به ندرت در سالن هاى غیر مجاز انجام مى شود.

با نگاهى به نقشه کیفیت هواى تهران در روزهایى که به دلیل 
آلودگى، مدارس تعطیل شده است، اعداد متفاوتى را مشاهده 
مى کنیم که حاکى از اختالف نقطه به نقطه آلودگى در مناطق 
22 گانه این شهر است. روز گذشته معاون استاندار تهران در 

این باره ابهام زدایى کرد که در نوع خودش جالب است. 
محمد تقى زاده گفت: براى مثال در یک نقطه که دســتگاه 
سنجش نصب شده است شــاهد بودیم که یک کامیون یا 
اتوبوس هم براى مدت طوالنى و به صورت روشن در کنار آن 
توقف کرده بودند که این دود مستقیماً به ایستگاه سنجش وارد 
مى شد و بالفاصله شاخص را از 80 به 145 رساند. همچنین 

در یکى از روزها که آالینده هاى هوا در حد 90 بود، فرماندار 
پاکدشت با من تماس گرفت و اعالم کرد که شاخص آلودگى 
به طور ناگهانى به 190 رسیده و وارد شرایط بنفش شده ایم. این 
در حالى است که ایستگاه هاى پیرامونى همه در حد 110 بودند، 
لذا از حوزه محیط زیست خواستیم که مسئله را بررسى کنند و 
پس از بررسى متوجه شدند که یک جگرکى سیار در نزدیکى 
ایستگاه مستقر شده و دود آن هم مستقیم به ایستگاه سنجش 
وارد مى شود و این موضوع سبب افزایش چشمگیر شاخص در 
آن منطقه شده است و بعد از آن که جگرکى را از این محل دور 

کردیم شاهد افت شاخص آلودگى بودیم.

باالخــره بعــد از تبلیغــات فــراوان، یــک شــبکه 
ماهواره اى از گات تلنت یا همان مسابقه استعدادیابى اش 
رونمایى کرد و جمعه شــب اولین قســمت از این برنامه
پخش شــد. برنامه اى که البته در شبکه هاى اجتماعى با 
واکنش هاى منفى مواجه شــد و خیلى استعداد خاصى در 

آن به چشم نیامد.
حضور مهناز افشــار البتــه نکته جالــب توجهى بود
 که بعد از یک ســال پرحاشــیه باالخره در جایى غیر از 
شــبکه هاى اجتماعى حضور حرفه اى داشــت و البته 
باز هم یک حاشــیه کوچک داشــت. جایى از برنامه 

یکى از شــرکت کننده ها آرزو کرد که در برنامه بعدى
 بتوانــد براى پــدر و مادرش هــم ویزا بگیــرد تا کار 
او را از نزدیــک تماشــا کننــد، مهناز افشــار هم در 
پاســخ آن شــرکت کننده از حضــار و بیننــدگان 
خواســت که دعا کنند تــا بتواند براى مــادرش ویزا 

بگیرد.
البته لحظه ورود افشار به ســالن برگزارى مسابقه هم 
یک حاشیه کوچک داشــت، جایى که دست اندرکاران 
برنامه او را به عنوان برترین بازیگر تاریخ سینماى ایران 

معرفى کردند!

تنها یکسال پس از پیروزى انقالب اسالمى، اولین دوره 
انتخابات مجلس که آن زمان مجلس شوراى ملى خوانده 
مى شد در 24 اسفند 1358 برگزار شد. در ادوار مختلف 
انتخابات مجلس، حوزه انتخابیه تهران که بعدها تحت 
عنوان تهران، شمیرانات، رى و اسالمشهر شناخته شد، 
به دلیل جمعیت باالى پایتخت بیشترین میزان رأى به 
صندوق ریخته شده و کاندیداهاى اول تهران بیشترین 

رأى را در انتخابات داشته اند.
بســیارى از ناظران انتخابات مجلــس اول را از جهات 
مختلف یکى از استثنایى ترین انتخابات تاریخ 40 ساله 
جمهورى اسالمى مى دانند. حوادث سال 1360 و انفجار 
دفتر حزب جمهورى اسالمى و دفتر نخست وزیرى باعث 
شد تا تعدادى از نمایندگان مجلس اول به شهادت برسند 
و سه انتخابات میان دوره اى براى این مجلس برگزار شود. 
موضوعى که باعث شد انتخابات میان دوره اى مجلس 
اول برخالف سایر انتخابات میان دوره اى که مشارکت در 
آن معموًال زیاد نیست با استقبال چشمگیر مردم مواجه 
شود و  عاتقه صدیقى همسر شــهید محمدعلى رجایى 
که در شــهریور 1360 به شهادت رســید، در انتخابات 
میان دوره اى مجلس اول با کسب یک میلیون 842 هزار 
و 746 رأى رکوردى را در انتخابات میان دوره اى مجلس 

به نام خود ثبت کرد.
در ادوار مختلف انتخابات مجلس شــوراى اســالمى 
اتفاقات جالــب دیگرى هم افتاده اســت. به طور مثال 
باالترین میزان مشارکت با 71/1 درصد مربوط به مجلس 
پنجم و پایین ترین میزان مشــارکت بــا 51/21 درصد 

مربوط به مجلس هفتم است.
از طرفى در برخى از ادوار انتخابات میزان مشــارکت به 
گونه اى بوده کــه به طور مثال چندیــن نفر اول تهران 

بیــش از نفــر اول ادوار دیگر رأى آورده انــد و حتى در 
انتخابات مجلس دهــم عبدالرضا هاشــم زایى که به 
عنوان نفر سى ام (آخر) از تهران وارد مجلس شد با یک 
میلیون و 78 هــزار و 817 رأى از نفــر اول ادوار چهارم 
(على اکبر موسوى حســینى با 937 هزار و 302 رأى)، 

پنجم (على اکبر ناطق نورى با 879 هزار و 893)، هفتم 
(غالمعلى حدادعادل بــا 888 هزار و 276) و هشــتم 
(غالمعلى حدادعادل با 844 هزار و 230) رأى بیشترى 

داشت.
تاکنون در دور اول انتخابات مجلس شــوراى اسالمى 

اکبر هاشمى رفسنجانى با یک میلیون و 891 هزار و 264 
رأى در انتخابات مجلس دوم باالترین رأى و غالمعلى 
حداد عادل با 844 هزار و 230 رأى در انتخابات مجلس 
هشتم پایین ترین رأى را به عنوان نفر اول ادوار مختلف 

انتخابات مجلس به نام خود ثبت کرده اند.

کسانى که بیشترین و کمترین رأى را در 40 سال گذشته آورده اند

رکوردداران انتخابــات مجلس

حجت االســالم ســید محمود دعایى در گفتگویى به 
خاطرات خود از هنگام بازگشــت امــام(ره) به ایران و 
زمان پیاده شــدن امام(ره) از هواپیما اشــاره مى کند 

و مى گوید:
«لحظه اى که ما قاطعیت حــاج احمدآقا را از نزدیک 
دیدیم، لحظه اى بود که هواپیمــا در فرودگاه مهرآباد 
نشســت و درب هواپیما باز شــد و مرحــوم آیت ا... 

مطهرى و پســندیده به عنوان دو شخصیت ارجمندى
 که رسالت تشــریفاتى را انجام مى دهند، وارد هواپیما 
شــدند. مرحوم حــاج احمدآقا، لیســتى را در دســت 
گرفت و با قاطعیــت و جدیت گفت: "غیــر از افرادى 
کــه نــام مــى بــرم، هیچکــس حــق نــدارد از 
جایش تکان بخورد و تنهــا این افراد مى توانند حرکت 

کنند."
اولین نفر، مرحوم مهــدى عراقى بود که امام (ره) را در 
آغوش گرفــت و به مثابه یک یــار صمیمى و عزیزى 
که در کنار مرادش قرار مى گیرد، ایشــان را به همراه 
حاج احمدآقــا همراهى کــرد. در مرحلــه بعدى که

امام (ره) از پلکان هواپیما پایین مــى آیند و به پلکان 
نهایى مى رسند، حاج احمدآقا باز هم لیستى را در دست 
داشت و یادآورى کرد؛ تنها آن افراد مى توانند در کنار 
درب هواپیما که نزدیک پلکان هست، قرار گیرند. اگر 
قرار بود همه با امام (ره) پایین بیایند، بلبشوى عجیبى 

اتفاق مى افتاد.» 

چرا مسافران پرواز انقالب با امام(ره) پیاده نشدند

وقتى «جگرکى» عامل آلودگى هوا مى شود!این «افشار» همیشه پرحاشیه!

عقد  آریایى بى عقد آریایى!

«استراماچونى» فسخ قراردادش را سیاسى کرد

تفاوت ها و تشابه هاى 
خروج از باند

آرمان کیانى
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عطرافشانى مزار شهداى گمنام 
با فرا رسـیدن دهه مبارك فجر، آیین غبارروبى و عطر 
افشـانى مزار شـهداى  گمنـام بـا حضـور مدیرعامل، 
معاونین، مدیران و جمع کثیـرى از کارکنان ذوب آهن 
اصفهان، 12 بهمن ماه در بناى یادبود شهداى گمنام این 
شرکت برگزار شد. منصور یزدى زاده، مدیرعامل ذوب 
آهن در این آیین با تأکید بر تجدید پیمان با آرمان هاى 
امام خمینـى (ره) و پیروى از مقام معظـم رهبرى، یاد و 

خاطره شهداى گرانقدر را گرامى داشت.

تأمین مواد اولیه اهمیت دارد
نماینده مردم کرمان در مجلس تأکید کرد: وقتى فوالد 
مبارکه به تنهایى 50 درصد از تولید فوالد کشور را تأمین 
مى کند، به یقین در افق 1404 نیز مى تواند همین سهم را 
حفظ کند؛ بنابر این تأمین مواد اولیه براى این فوالدساز 
اهمیـت دارد. محمدمهدى زاهدى تصریـح کرد: بارها 
تأکید کرده ایم که همه باید کمک کنیم تا با تسهیل و رفع 

موانع تولید، خود تحریمى صنایع از بین برود.

خمینى شهر قطب عمرانى است 
شـهردار خمینى شـهر در آیین افتتاح نمایشگاه صنایع 
دسـتى نقشـینه گفت: شهرسـتان خمینى شهر قطب 
عمرانى اسـت. على اصغـر حاج حیـدرى اظهـار کرد: 
فعالیـت هـاى عمرانى زیـادى صـورت گرفتـه که در 
ایام ا... دهه فجر در خمینى شـهر افتتاح مى شـود. وى 
گفت: امید این روزها نیاز مردم اسـت. در اوضاع کنونى 
نا امیدى هایى که خواسته و ناخواسته بر مردم تحمیل 
مى شـود بیان این خبر خـوب که خمینى شـهر قطب 

عمرانى شده مسرت بخش است.

بررسى راهکارهاى ورود به 
بازار عراق 

سلسله سمینارهاى تخصصى بررسى راهکارهاى ورود 
به بازارهاى هدف بین المللى در دومین گام خود با عنوان 
«راهکارهاى توسـعه و بهبود تجارت با کشـور عراق» 
در اصفهان برگزار مى شـود. این سلسـله سـمینارهاى 
تخصصى بـه همت مرکز آمـوزش بازرگانـى اصفهان 
برگزار مى شود و روز هفدهم بهمن ماه به بررسى راه هاى 
توسعه تجارت فعاالن اقتصادى اصفهان با کشور عراق 

مى پردازد. 

شهر تصادف خیز
حجـت ا... غالمـى، معـاون هماهنگـى امـور عمرانى 
اسـتاندارى اصفهان با بیان اینکه اصفهـان در کریدور 
شـمال به جنوب و شـرق بـه غربى کشـور قـرار دارد و 
بیشترین حجم سفرها در این استان است گفت: اصفهان 
جزو پنج استان نخست کشور در زمینه تصادفات منجر 

به جرح و فوت است.

دیدار با جانباز 70 درصد 
اعضاى هیئت  رئیسه دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
در نخستین روز از دهه فجر انقالب اسالمى با همراهى 
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران این شهرستان با بیژن 
عظیمى جانباز 70 درصد هشت سال دفاع مقدس دیدار 
کردند. حجت االسـالم مجیـد میرزایى، نماینـده نهاد 
نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشـگاه آزاد اسالمى 
واحد نجف آباد در این دیدار گفت: تالش مى کنیم در این 
دیدارها از رهنمودها و نصایح جانبازان در راستاى خدمت 

بیشتر به مردم و ایثارگران بهره مند شویم.

افتتاح نمایشگاه صنایع دستى
در نخسـتین روز از دهـه مبـارك فجـر نمایشـگاه 
صنایع دستى در ساختمان نگارستان شهردارى شاهین 
شهر افتتاح شد. در این نمایشگاه حدود 80 غرفه از قبیل 
منبت و معرق، قلمـکارى، خاتمکارى، مینـاکارى،کار 
برروى چرم، انواع تابلوها، ترمـه دوزى و... به دید عموم 
عالقه مندان گذاشـته شده اسـت. این نمایشگاه تا 22 
بهمن ماه از سـاعت 9 الى 13 و 16 الى 20 بعدازظهر به 

صورت رایگان پذیراى هنردوستان است. 

خبر

مدیر روابط عمومى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان از رشد گردش مالى 10 هزار میلیارد دالرى صنعت 

چرم استان اصفهان در سال جارى خبرداد.
حســین توکل اظهار داشت: در ســال جارى توانستیم با 
توسعه شهرك چرم اســتان اصفهان زمینه رونق تولید و 
افزایش واحد هاى تولیدى این شــهرك را توسعه دهیم 
تا رشــد گردش مالى 10 هزار میلیارد دالرى در صنعت 
چرم استان اصفهان رقم بخورد. او افزود:در شهرك چرم 
استان اصفهان 35 واحد تولید چرم طبیعى وجود دارد که با 
افزایش تعداد این واحد هاى تولیدى مى توان به رونق تولید 
در صنعت چرم اســتان اصفهان امید وار بود. مدیر روابط 

عمومى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
اضافه کرد:خوشبختانه ظرفیت تولید چرم در شهرك چرم 
استان اصفهان در سال جارى بیش از هفت هزار تن چرم 
بوده است. توکل گفت: از آنجایى که شغل اصلى مردم در 
مناطق جنوبى و غربى اســتان اصفهان دام پرورى است، 
مرغوب ترین چرم استان اصفهان در این مناطق وجود دارد 
و همین باعث شده تا استان اصفهان در حوزه صنعت چرم 
ورود پیداکند. مدیر روابط عمومى سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان گفت:در حال حاضر صادرات چرم 
استان اصفهان به کشور هایى همچون چین، ترکیه و عراق 

صورت مى گیرد.

اســتاندار اصفهان گفت: یکى از ویژگى هــاى مهم و بارز 
انقالب اســالمى، اســتوار بودن آن بر پایه هاى اصیل و 
مردمى و داشــتن رهبرى بزرگوار است. عباس رضایى در 
آئین نمادین نواختن گلبانگ انقالب در دبیرستان فرهنگ 
اصفهان اظهار کرد: این انقالب با وجود تهدیدات نظام هاى 
استکبارى، دستاوردهاى عظیمى به همراه داشته که بیانگر 
توجه خاص الهى است. وى افزود: هرچند که این انقالب به 
هیچ وجه قابل مقایسه با سایر انقالب ها همچون انقالب 
فرانسه و روسیه نیست ولى نسل جوان مى توانند ریشه ها 
و علل به وجود آمدن آن را مطالعه و بررسى کنند. استاندار 
اصفهان با بیان اینکه معیارها، اهداف و آرمان هاى انقالب 

اسالمى با سایر انقالب ها بسیار متفاوت است، افزود: این 
انقالب همچون سایر انقالب ها داراى یکسرى ویژگى هاى 
عمومى و بخشى ویژگى هاى خاص خود است. رضایى با 
اشاره به پدید آمدن انواع انقالب هاى صنعتى، کشاورزى، 
علمى و عقیدتى گفت: انقالب اسالمى تنها انقالب الهى 
است که ریشه هاى بروز آن به هیچ وجه مادى نبوده است. 
بنیانگذار انقالب نیز به هیچ عنوان با دیگر رهبران انقالب ها 
در جهان قابل قیاس نیســت. وى به دانش آموزان توصیه 
کرد که با استفاده از تحقیقات و مطالعات نظریه پردازان و 
جامعه شناسان، تعریف انقالب، ماهیت انقالب هاى بزرگ و 

دستاوردهاى آن را مطالعه و مقایسه کنند.

انقالب اسالمى، ساختارى 
مردمى دارد

تولید 7 هزار تن چرم 
در شهرك چرم استان اصفهان

رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان  در نشست 
خبرى افتتاح طرح هاى سازمان جهاد کشاورزى استان در 
ایام ا... دهه فجر با اشاره به افتتاح 308 پروژه در دهه فجر 
گفت: از این تعداد 113 پــروژه مربوط به بخش تولیدات 
گیاهى است همچنین 96 پروژه در عرصه آب و خاك و 
حوزه فنى و مهندسى است و در حوزه تولیدات دام و طیور 

و آبزیان، نیز 29 پروژه به افتتاح خواهد رسید.
مهرداد مرادمند افزود: در زمینه صنایع کشاورزى نیز سه 
پروژه و یک پروژه هم در حوزه تحقیقات کشاورزى و 35 
پروژه نیز در بخش منابــع طبیعى و آبخیزدارى به افتتاح 
خواهد رسید. در عرصه هاى عشایرى نیز 31 پروژه افتتاح 

خواهد شد. 
وى با بیان اینکه شهرســتان تیران و کرون با 87 پروژه 
بیشترین میزان افتتاح پروژه را داشته است، خاطرنشان 
کرد: دهاقان با 45 پروژه، سمیرم 33 پروژه، شهرضا 17 
پروژه، نایین 16 پروژه، اصفهان 15 پروژه، کاشــان 15 
پروژه، چادگان 9 پروژه، فریدونشــهر با 8 پروژه، برخوار، 
نطنز، بویین و میاندشت با 7 پروژه، شاهین شهر و میمه، 
خوروبیابانک و گلپایگان با 6 پــروژه، فالورجان، آران و 
بیدگل و اردستان با 4 پروژه، مبارکه و نجف آباد با سه پروژه 
و خمینى شهر، فریدن و خوانســار با دو پروژه به ترتیب 
بیشترین تعداد پروژه افتتاحى در بخش کشاورزى در ایام 

ا... دهه فجر را خواهند داشت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان با تأکید بر 
ضرورت استفاده از ظرفیت هاى مناطق مختلف استان 
اصفهان در عرصه کشــاورزى، تصریح کرد: شهرستان 
تیران و کرون به دلیل شرایط مناسب آب و هوایى، ظرفیت 
توسعه گلخانه اى و اصالح الگوى کشت بیشترین تعداد 
پروژه افتتاحى با اعتبارى بالغ بر 450 میلیون و 424 هزار 
ریال خواهد داشت و شهرستان هاى اصفهان و شاهین 
شهر و میمه از لحاظ اعتبارى رتبه هاى دوم و سوم افتتاح 

پروژه را دارا هستند.
وى در ادامه اظهار کرد: استان اصفهان با دارا بودن 568 
هکتار اراضى کشــاورزى معادل 5 درصد از مســاحت 
استان و 3/8 درصد از اراضى کشــاورزى کشور، یکى از 
متنوع ترین تولیدات محصوالت کشاورزى سردسیرى 

و گرمسیرى را دارد.
مرادمند به ظرفیت هاى بســیار باالى اســتان اصفهان 

در حوزه کشــاورزى و دامدارى اشــاره کرد و افزود: در 
ســال هاى عادى و بدون بحران، 489 هکتار از اراضى 
کشاورزى استان مربوط به کشت گیاهان زراعى و مابقى 
آن مربوط به کشت در باغات اســت البته بر اساس آمار، 
تولید محصوالت کشاورزى در اســتان به بیش از 4/6 

میلیون ُتن در سال مى رسد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزى اســتان اصفهان با بیان 
اینکه تولیدات محصوالت باغى و گلخانه اى در ســال 
جارى 800 هزار تن برآورد مى شود، عنوان کرد: بر اساس 
آمار 185 هزار نفر از مردم اصفهان در بخش کشاورزى 
استان شاغل هستند و این آمار با توسعه فعالیت ها در این 

عرصه قابل افزایش است.
وى با اشاره به تولید بیش از یک میلیون و 370 هزار تن 

شیرخام در استان اصفهان اظهار کرد: اصفهان رتبه اول 
تولید این محصول در کشــور را دارد همچنین رتبه سوم 
تولید عسل، رتبه اول تولید ماهیان زینتى، بوقلمون و شتر 

مرغ نیز به استان اصفهان اختصاص دارد.
مرادمنــد در همین راســتا ادامه داد: اســتان اصفهان 
رتبه نخســت تولید محصوالت گلخانه اى و رتبه سوم 
تولید ســیب درختى را نیز به خود اختصاص داده است، 
بارندگى هاى به موقع و مرحله اى در سال زراعى گذشته 
موجب شد تا شاهد رشد مناســب کیفیت و کمیت تولید 
محصوالت کشاورزى در استان باشیم و امیدوار هستیم 
ادامه این روند اتفاقات خوبى را براى حوزه کشاورزى در 

استان اصفهان رقم بزند.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزى استان اصفهان اصالح 

الگوى کشت در استان اصفهان را از مهمترین برنامه هاى 
این سازمان براى مقابله با مشکالت آبى و آمادگى براى 
خشکسالى برشمرد و خاطرنشان کرد: کشت گیاهان مقاوم 
به خشکسالى و شورى آب نیز از دیگر برنامه هایى است 
که در دست اقدام قرار داده ایم و در تالش هستیم تا این 

اقدامات را در سطح استان گسترش دهیم.
وى اســتفاده از گندم و جو گواهى شــده را از مهمترین 
اقدامات سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان در زمینه 
تأمین امنیت غذایى عنوان کرد و گفت: استفاده از گندم 
و جو گواهى شــده یکى از راهکارهاى مناسب در زمینه 
مقابله با خشکسالى و تأمین امنیت غذایى است، در حالى 
که کشاورزان اســتان اصفهان در این زمینه ورود جدى 
و استقبال خوبى داشــته اند و بذرى باقى نمانده است که 

برخى استان ها گزارش کرده اند انبارهاى شان از بذر گندم 
و جو گواهى شده پر شده است.

مرادمند از تغییر هدفمند زمان کشــت از بهار به پاییز به 
منظور استفاده از بارش هاى پاییزى و زمستانه خبرداد و 
تصریح کرد:  توسعه کشت نشــاء از دیگر اقداماتى است 
که براى آمادگى در برابر خشکســالى انجام شده است و 
این روش موجب کاهش مصرف آب در عرصه کشاورزى 

خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزى استان اصفهان با اشاره 
به اهمیت استفاده از محصوالت مقاوم در برابر خشکى و 
مشکالت کم آبى اظهار کرد: از سیاست هاى سازمان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان توسعه باغات مقاوم نظیر پسته، 
انار، بادام، انگور و گل محمدى است تا شاهد مشکالت 
کمترى در زمان خشکسالى و کم آبى باشیم. وى در ادامه 
افزود: افزایش گلخانه ها از دیگر برنامه هاى ما در استان 
اصفهان اســت که اکنون یکهزار و 56 هکتار گلخانه در 
استان احداث شده است. درتالش هستیم تا پایان سال 

این میزان را به 2000 هکتار برسانیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان استفاده 
از آب مجازى را از دیگر سیاســت هاى ســازمان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان در عرصه مقابله با خشکسالى 
عنوان کرد و افزود: اقلیم گرم و خشک استان ما را به سمت 
استفاده از آب مجازى در تولید محصوالت کشاورزى برده 
است، توسعه و اجراى سیستم هاى نوین آبیارى و تولید 
اطلس منابع آبى با همکارى سازمان مدیریت برنامه ریزى 
اســتان اصفهان از دیگر اقدامات در عرصه مقاوم سازى 

کشاورزى استان در زمینه مقابله با خشکسالى است.
نماینده ولى فقیه در ســازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان هم در این نشست با اشــاره به فرا رسیدن ایام 
ا... دهه فجر انقالب اســالمى خاطرنشان کرد: انقالب 
اسالمى احیا کننده اسالم بود و پس از عید غدیر خم باید 
پیروزى انقالب اسالمى را بزرگ ترین یوم ا... تاریخ اسالم 
عنوان کرد و در راســتاى ترویج و نشر آن در کشورهاى 

اسالمى و عرصه بین المللى تالش کرد.
حجت االسالم و المسلمین مجتبى کوچک زاده در ادامه به 
برگزارى انتخابات در اسفند ماه اشاره کرد و گفت: علیرغم 
همه مسائلى که شاهد آن هستیم مردم با تمام وجود پاى 
صندوق هاى رأى حاضر خواهند شد تا سرنوشت خود و 

کشور را رقم بزنند.

رییس سازمان جهاد کشاورزى خبر داد

185 هزار نفر در بخش کشاورزى استان شاغلند

نصف جهان  نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان 
در جلسه شوراى ادارى شهرستان اصفهان با تأکید بر اینکه 
باید بپذیریم در هر مقامى قرار داریم این مقام را خدا به ما داده 
است، گفت: این باور را در خودمان تقویت کنیم و هر کسى 

در هر جایگاهى هست این جایگاه هدیه الهى به اوست.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد با اشاره به انواع و اقسام 
ُشکر مطرح کرد: یک ُشکر، ُشکر زبانى است نوع دیگر ُشکر 
قلبى است که قلباً بدانیم هر چه داریم از خداوند است و این 
دانستنى خود نوعى ُشکر است. وى در همین راستا با اشاره 
به اینکه باید بدانیم هرچه داریم از ناحیه خداوند است، ادامه 
داد: با نعمت خدا نافرمانى خدا را نکنیم و ُشکر حق تنها ذکر 

گفتن نیست بلکه عمل به دستورات خداست.
آیت ا... طباطبایى نژاد در رابطه با انتخابات پیش رو تأکید 
کرد: اگر دســتى در این رویداد دارید براى اینکه فرد مورد 
عالقه شما رأى بیاورد تخلفى صورت ندهید حتى اگر هم 
جناحى شماســت تخلف نکنید. وى با تأکید بر اینکه باید 
تالش کنیم تخلفى در انتخابات نباشد اضافه کرد: باید به 
جایى برسیم براى امور ما ناظرى نباشد چرا که ما مسلمانیم 
و این ننگ است که براى ما ناظر و براى ناظر، ناظر دیگرى 
گذاشته شود، باید کارى کنیم که تنها خدا را ناظر امور خود 

بدانیم.
آیت ا... طباطبایى نــژاد تأکید کرد: هر چه مشــارکت در 
انتخابات باال باشد باعث ضربه به دشمن مى شود و همه ما 
باید تالش کنیم مردم همگى پاى صندوق هاى رأى بیایند 

و امسال بیش از همیشه پاى صندوق رأى بیایند. 

در ادامه این نشست، مدیرکل اطالعات استان اصفهان هم 
با اشاره به مسائل امنیتى کشور گفت: مسائل امنیتى فقط 
در اختیار سازمان هاى امنیتى و انتظامى نیست بلکه آنها 
مسئول تأمین امنیت مردم و دستگاه هاى اجرایى هستند و 
نباید اینگونه باشد که دستگاه هاى اجرایى در جایى کوتاهى 
کرده و سپس دستگاه هاى امنیتى براى رفع آن اقدام کنند.

حق پرست با بیان اینکه فشارهاى دشمن براى براندازى 
شدید است تصریح کرد: هجمه هاى استکبار جهانى روز 
به روز بیشتر مى شــود و ما باید آسیب شناسى دقیق ترى 

داشته باشیم.
حق پرست در همین راستا تأکید کرد: این کار فقط مربوط به 
حاکمیت نیست بلکه همه دستگاه هاى اجرایى باید در این 
زمینه اقدام کرده و آمادگى الزم در سیاستگذارى و مدیریت 

تغییرهاى پرشتاب امروز را داشته باشند.

مدیرکل اطالعات استان اصفهان با اشاره به انتخابات پیش 
رو اظهار کرد: انتخابات یک فرصت و به عنوان رکن مشروع 
نظام جمهورى اسالمى و داراى پیام براى دشمن است در 
حالى که یکى از راهبردهاى دشمن این است که مردم در 
برنامه هاى محورى مانند انتخابات حضور نداشته باشند و 
نظام شکست بخورد. وى با اشاره به اینکه برخى نامزدهاى 
انتخاباتى مطالبه هاى خاصى را مطرح مى کنند تأکید کرد: 

باید مراقب باشیم که ابزار استفاده دشمن نشویم.
همچنین در ادامه این نشست فرماندار اصفهان با اشاره به 
اینکه انتخابات مى تواند نشانگر حضور رسمى مردم و میزان 
آگاهى سیاسى مردم باشد گفت: میزان مشارکت مردم در 
انتخابات گذشته مجلس شوراى اســالمى بین 50 تا 70 
درصد بوده اســت که باید در برگــزارى انتخابات به اصل 
قانونگرایى، امانتدارى، مردم ساالرى دینى و دموکراسى 

توجه کنیم.
حسین سیستانى افزود: در بسیارى موارد دشمنان آمارهاى 
درستى از حضور مردم ارائه نمى دهند اما باید براى حضور 
آنها برنامه ریزى درستى داشت تا بتوانیم با مشارکت الزم 
انتخابات پیش رو را پشــت ســر بگذاریم. وى با تأکید بر 
اینکه افزایش حضور در انتخابات به همت همه مسئوالن  
نیاز دارد، تصریح کرد: شــرایط ســخت اقتصادى یا دیگر

 نگرانى ها موجود ممکن است شرایط را دشوار کند اما در 
گذشته شاهد بوده ایم این مردم نشان داده اند که همواره 
پیرو انقــالب و آرمان هاى آن هســتند و نمى گذارند این 

حضور کمرنگ شود.

تاکنون هیچ مورد مشکوکى از ابتال به بیمارى کرونا در استان 
اصفهان گزارش نشده است.

به گزارش خبرگزارى صدا و ســیما، رئیس دانشگاه علوم 
پزشکى استان در جلسه فوق العاده مدیریت بحران استان 
در خصوص پیشگیرى و کنترل بیمارى کرونا در استاندارى 
با بیان اینکه احتمال مواجهه با این ویروس در کشور وجود 
دارد گفت: به همه هموطنان توصیه مى شود با حفظ آرامش 
و توجه به رعایت بهداشت براى پیشگیرى از این بیمارى، با 
شستن مداوم و صحیح دست ها از تماس با افراد مشکوك 

خوددارى کنند.
طاهره چنگیز با اشاره به اینکه مواردى که به عنوان مشکوك 
نیز معرفى شده مرتبط با ویروس کرونا نیست افزود: امکانات 
بیمارســتانى در مواردى که نیازمند بســترى بیماران در 

بیمارستان باشد تدارك دیده شده است. 
اما منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استاندارى 
اصفهان در گفت وگو با تســنیم با اشــاره به نتیجه جلسه 
پیشــگیرى و کنترل بیمارى کرونا در استاندارى اصفهان، 
اظهار داشت: این جلسه به منظور بررسى وضعیت موجود و 
اقدامات کنترلى احتمال این بیمارى در سطح استان  با حضور 
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، دستگاه هاى ذى ربط و 
بخش هاى اجرایى در خصوص ماهیت بیمارى کرونا به عنوان 
ویروس جدید ســال برگزار شــد. وى افزود: تاکنون چنین 
بیمارى در سطح استان اصفهان گزارش نشده و مقرر شد که 
همه دستگاه ها اطالع رسانى صحیحى را براى پیشگیرى از 

این بیمارى در دستور کار خود قرار دهند.
در همین حال کارشناس مسئول برنامه آنفلوآنزا و مراقبت 
بهداشت مرزى معاونت بهداشــتى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان گفت: تاکنون هیچ مورد مثبتى از ابتال به ویروس 
کرونا در این اســتان مشــاهده نشــده و نتیجه آزمایش 

نمونه گیرى سه مسافر از استان هاى دیگر، منفى بود.
 مهدى فارســى در گفتگو با «ایرنا» بــا تأکید بر مجموعه 
اقدام هاى مراقبتى درباره ویروس کرونا به ویژه در فرودگاه 
بین المللى شهید بهشــتى اصفهان، افزود: در دو هفته اخیر 
هیچ مورد مشکوکى از ابتال به این ویروس در بین مسافران 

با گذرنامه چینى نداشتیم. وى اظهار کرد: در سه مورد نیز در 
بین مسافرانى که از فرودگاه ها و شهرهاى دیگر یعنى مشهد، 
تهران و یزد وارد اصفهان شدند، نتیجه نمونه گیرى از آنها که 
در شهرهاى مبدأ انجام شــد درباره ابتال به ویروس کرونا، 
منفى بود با این حال آنها توسط مرکز بهداشت استان تحت 

مراقبت قرار گرفتند.
این کارشناس یکى از این بیماران را فردى دانست که از مشهد 
وارد اصفهان شد و اضافه کرد: فرد دیگر از تهران و نفر سوم، 
یک مسافر چینى بود که از دبى وارد شیراز، سپس یزد و بعد از 
آن اصفهان شد اما به دلیل اینکه نتیجه آزمایش نمونه گیرى از 

سه نفر مذکور منفى است، جاى نگرانى وجود ندارد.
وى با تأکید بر اینکــه مراقبت مرزى در فــرودگاه درباره 
جلوگیرى از ورود بیمارى هاى واگیر بر اساس بیمارى هاى 
موجود در کشورهاى مبدأ بر عهده مرکز بهداشت اصفهان 
اســت، تصریح کرد: این مراقبت ها همواره انجام مى شود 
و در بحث کرونا نیز ســال هاى قبل این کار با حساســیت 
زیادى درباره مســافرانى که از کشورهاى عربستان و حوزه 
خلیج فارس وارد مى شدند، انجام شــد و ما مسافرانى که از 
این کشــورها مانند امارات وارد فرودگاه مى شوند را از نظر 
تب و حال عمومى افراد، کنترل و اطالعات آن را در سامانه 

پایگاه هاى مراقبت مرزى کشور، ثبت مى کنیم.
فارســى گفت: هماهنگى نیز با همه هتل هاى اصفهان از 
طریق اداره کل میراث فرهنگى استان انجام شده است که در 
صورت مشاهده عالئم بیمارى در بین مسافران به ویژه اتباع 
چین، آن را به مرکز بهداشت اعالم کنند که تماسى از یکى 
از هتل هاى بزرگ در این زمینه داشتیم اما این مسافر چینى 
به دلیل حاد نبودن شرایط بیمارى، نیازى به بسترى شدن و 

نمونه گیرى نداشت.
حسن امجدى، مدیرکل فرودگاه هاى استان اصفهان نیز در 
گفتگو با «ایرنا» با تأکید بر آمادگى پایگاه مراقبت بهداشت 
مرزى فرودگاه بین المللى شــهید بهشــتى اصفهان براى 
جلوگیرى از ورود هرگونه بیمــارى از جمله ویروس کرونا، 
اظهار کرد که در صورت مشاهده موارد مشکوك، این افراد به 

بیمارستان فارابى در شرق اصفهان اعزام مى شوند.

رئیس بیمارستان دولتى سودجو با 70 نفر شاکى در اصفهان به پرداخت بیش از یک میلیارد و 492 میلیون ریال جریمه نقدى 
درحق دولت محکوم شد. مدیرکل تعزیرات حکومتى اســتان اصفهان گفت: در پى گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشکى، پرونده تخلف این رئیس بیمارستان به اتهام دریافت وجه اضافى از بیماران براى هزینه جراحى به منظور سودجویى 

در شعبه ششم بدوى ویژه رسیدگى به تخلفات بهداشتى و درمانى این اداره کل ارسال شد.
غالمرضا صالحى افزود: در بررسى پرونده و دفاع غیرموجه متهم با تأیید کمیسیون ماده 11 دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
تخلف براى شعبه محرز و رئیس بیمارستان سودجو به پرداخت بیش از  یک میلیارد و 492 میلیون ریال جریمه نقدى در حق 

دولت و استرداد هزینه اضافى دریافتى به شاکیان محکوم شد.

جلسه فوق العاده در اصفهان درباره کرونا امام جمعه اصفهان: باید تالش کنیم تخلفى در انتخابات نباشد

محکومیت 
رئیس بیمارستان دولتى 
در اصفهان 

محیا حمزه
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حسین رفیعى مى گوید زمانى از او مى پرسیدند چرا به سمت اجرا 
و مجریگرى رفته است؟ و او جواب مى داده چرخ زندگى اش باید 
بچرخد. او مى افزاید: «همسر و فرزندان من صبحانه نان و پنیر 
مى خورند نه سیمرغ بلورین.» آنچه در ادامه مى خوانید اظهارات 
این مجرى تلویزیون در گفتگو با «خبرآنالین» است. رفیعى این 

روزها روى صحنه یک تئاتر در تهران حضور دارد.

    همواره این گونه بود که بچه هاى تلویزیون براى ورود به سینما 
با داستان هایى مواجه مى شدند، بعد ُمد شد که اگر بازیگر تلویزیون 
بخواهد مجرى باشد بعد از آن نباید سریال بازى کند و در مجموع 
هر کجا نقش هاى کوچک تر و کمترى داشتند مى گفتند به سراغ 
بچه هاى تئاترى برویم. در حالى که بدنه ســینما توسط همین 
بچه هاى تئاتر ساخته شد و بســیارى از بازیگران بزرگ عرصه 

سینما که اکنون در بین ما نیستند از فضاى تئاتر آمدند.
    همین االن قریب به 170 تا 200 اثر نمایشى در تهران روى 
صحنه است و اکثر سالن ها با مهمان پر مى شود. حتى هنرمندان 
عزیزى هم که خودشــان تئاترى اند و به تماشاى اثرى دعوت 
مى شوند، حاضر به خرید بلیت نیســتند. گویى نذرى به نام نذر 
تئاتر وجود دارد که باید در اختیار مخاطبان قرار بگیرد و در نهایت 
بشنویم دستت تان درد نکند، شما عاشق تئاتر هستید. وضعیت 
معیشت بچه هاى تئاتر خوب نیســت و این گونه است که ناچار 

مى شوند کارهاى عجیب وغریبى هم بکنند. 
    زمانى از من مى پرسیدند چرا به سمت اجرا و مجریگرى رفتى؟ 

من جواب دادم باالخره چرخ زندگى من هــم باید بچرخد و اگر 
نچرخد دچار مشکل مى شوم در نتیجه تالش مى کنم زندگى ام را و 
خانواده ام را به شکلى مدیریت کنم. همسر و فرزندان من صبحانه 
نان و پنیر مى خورند نه سیمرغ بلورین. شما نمى توانید با سیمرغ 
بلورین چیزى بخرید. ظاهراً برخى دوستان فکر مى کنند هنرمندان 
غذایشان از جایى دیگر در تیوپ خمیردندان به دستشان مى رسد! 
ما هم بنزین مى زنیم، ما هم دچار دندان درد مى شویم و ما هم باید 

هزینه زندگى مان را دربیاوریم. 
    عزیزى براى برنامه اى به من زنگ زده بود و مبلغ را که گفتم 
گفت مگر بازیگرى هم به دالر مربوط اســت که چنین مبلغى 
مى گویى؟ گفتم نمى دانم چرا فکــر مى کنید ما حق نداریم بابت 
هنرمان پول بگیریم. مثل اینکه از خواننده خوش صدایى بخواهید 
یک دهن برایتان بخواند، او شغلش خوانندگى است و اگر قرار باشد 

هر جا مى رود یک دهن بخواند پس زندگى اش چطور بچرخد؟!
    مــن خیلى وقت ها دلم براى بچه هاى تئاتر مى ســوزد چون 
تهیه کننده ها یا کسانى که کار تئاتر مى کنند به سراغ چهره هاى 
ســینمایى و تلویزیونى مى آیند و باز بچه هاى مظلوم تئاترى اند 
که اتفاق خوبى برایشــان نمى افتد. کســانى که سال ها خاك 
صحنه خورده اند، عاشق تئاترند و به صحنه ایمان دارند در نهایت 
مى گویند امســال در فالن تعداد نمایش بازى کردیم اما براى 
اجاره خانه مان به مشــکل خوردیم. این دردناك است و من آرزو 
مى کنم اى کاش متولى اى وجود داشت و دسته بندى اى تا حداقل 

براى فعالین عرصه تئاتر، تسهیالتى قائل مى شد.

    در حال حاضر سریال هاى بسیارى در تلویزیون با هزینه هاى 
هنگفت تولید مى شوند اما راندمان بیننده را که نگاه مى کنید مانند 
سابق نیست که سریالى مانند «افسانه سلطان و شبان» توسط 

هشتاد و هشتاد و پنج درصد از مردم دیده مى شد.
    آقایى از من پرســید فالنى چرا دیگر در تلویزیون نیستى و 
من گفتم مگر شما تلویزیون نگاه مى کنى؟ جواب داد من اصًال 
در خانه مان تلویزیون ندارم! گفتم پس حدس زده اى که من در 

تلویزیون نیستم؟!
    زمانى که من در ســال 72 وارد تلویزیون شــدم، مردم پنج 
انتخاب داشتند که شبکه هاى یک تا 5 بود. آن زمان دوستان به 
من مى گفتند استامینوفِن تلویزیون، مى گفتند هر شبکه اى که 
مى زنیم برنامه اى از تو در حال پخش اســت. دلیلش این بود که 
کارى مربوط به شش ماه پیش، کارى مربوط به سه ماه پیش و 
کارى مربوط به همان لحظه بود که پخش شان همزمان شده بود. 
کما اینکه در تابستان امسال من به صورت همزمان سه سریال 

در تلویزیون داشتم. 
    در حال حاضر تلویزیون، ســینما، تئاتر و حتى شــبکه هاى 
ماهواره اى نســبت به ده سال گذشــته مخاطب کمترى دارند 
که بخشــى از آن به نوع نگاه برنامه سازان مربوط است و بخش 
دیگر به اشــباع شــدن مردم از دیدن برنامه ها. نسل من، دهه 
چهلى ها، پنجاهى ها و حتى شصتى ها از دیدن برنامه «دیدنى ها» 
شگفت زده مى شد یا از تماشاى کارتون «رابین هود» که سالى 
یک بار در ایام نوروز برایمان پخش و باعث مى شد گمان کنیم 

از خوشــبخت ترین آدم هاى روى کره زمینیم. اما حاال آرشیوى 
که فرزند مــن و فرزند کوچک عزیزان دیگــر در اختیار دارند از 

صداوسیما ُپر و پیمان تر است. 
    شاید تاریخ مصرف برنامه هایى مثل «نیمرخ» 

گذشته است. شــاید الزم است تفکراتمان 
را در مورد نوجوانــان بازنگرى کنیم. 
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حسین رفیعى: به من مى گفتند استامینوفِن تلویزیون!
زینه هاى 
کنید مانند 
ن» توسط 

نیستى و 
من اصًال 
که من در 

مردم پنج 
وستان به 
که اى که 
ن بود که 
ه پیش و 
 شده بود. 
ه سریال 

بکه هاى 
رى دارند 
ت و بخش 
من، دهه 
یدنى ها» 
که سالى
ن کنیم

از خوشــبخت ترین آدم هاى روى کره زمینیم. اما حاال آرشیوى 
که فرزند مــن و فرزند کوچک عزیزان دیگــر در اختیار دارند از 

صداوسیما ُپر و پیمان تر است. 
ششاید تاریخ مصرف برنامه هایى مثل «نیمرخ» 

گذشته است. شــاید الزم است تفکراتمان
را در مورد نوجوانــان بازنگرى کنیم.
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وفِن تلویزیون!

فیلمبردارى نخستین فیلم بلند ســینمایى عادل تبریزى با نام موقت «گیج گاه» با حضور رخشان بنى اعتماد در غرب 
تهران آغاز شد. در این فیلم سینمایى که تهیه آن را میرولى ا... مدنى برعهده دارد؛ زوج حامد بهداد و باران کوثرى براى 

اولین بار در ژانر کمدى به ایفاى نقش مى پردازند.
فیلمنامه «گیج گاه» بر اساس ایده اى از عادل تبریزى، به طور مشترك توسط ارسالن امیرى به نگارش درآمده است.

عادل تبریزى پیش از این تجربه دستیارى با کارگردانانى همچون مسعود کیمیایى، داریوش مهرجویى، حمید نعمت 
ا... و... را داشته و با ساخت فیلم هاى کوتاه «من قدیمى هستم»، «اول پاییز» و «ضد ضربه» نظر مخاطبان و منتقدان 

را به خود جلب کرده است.

حامد بهداد و باران کوثرى هم کمدى کار شدند!

مهدى یراحى، خواننده پاپ در اینستاگرام خود نوشت همه کنسرت هایش در تهران و 
شهرستان ها لغو شده است.

یراحى نوشت: «اینجانب مهدى یراحى، توســِط مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى (این بار به سبب گفته هایم در کنسرت هاى اهواز و کرج و... اساسًا به جهت 
سیاق و نگرشم) تا اطالع ثانوى عمًال از کار در سرزمینم ممنوع شده ام، به 
همین دلیل روند اخذ مجوز براى اجراهاى من در تمامى کنسرت هاى 
تهران و شهرستان ها مسدود و مجوزهاى از پیش صادر شده لغو 
گردید.» او گفت که از «محدودیت ها و نامالیمات تحمیل شده 
سال گذشته» چیزى نگفته اما اگر الزم شود درباره این مسائل 

هم خواهد نوشت.
پیش تر نیز مهدى یراحى خواننده بخاطر ویدیو کلیپ «پاره 

سنگ» ممنوع الفعالیت شده بود.

مهدى یراحى دوباره ممنوع کار شد

شهاب حسینى، بازیگر مطرح سینماى ایران که به تازگى بازى در فیلم «مست عشق» را به پایان رسانده و با فیلم «آن 
شب» ساخته کورش آهارى در جشنواره فیلم فجر حضور دارد با انتشار عکسى از خودش در کنار «رابرت دنیرو»، بازیگر 

مطرح سینماى هالیوود صفحه اینستاگرام خود را به روز کرد و نوشت:
«این روزها دل و دماغى نیست تا شرح یک روز به یاد ماندنى در تاریخ فعالیت حرفه اى ام را با جزئیات با شما به اشتراك 
بگذارم. همینقدر که مالقات آدم هاى بزرگ را از نزدیکى و آشنایى با مرامى که براى خود در زندگى برگزیدند، تأییدى 

است بر این باور که هیچ عزتى بى علت نیست.»

شهاب حسینى در کنار «رابرت دنیرو»
علیرغم گمانه  زنى هاى مختلف درخصوص وضعیت نمایش فیلم سینمایى «روز صفر» در سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر، نخستین اثر سعید 

ملکان آماده نمایش در این رویداد سینمایى شد.
همزمان با پایان مراحل فنى کار، براى نخستین بار از ترکیب کامل بازیگران «روز صفر» و اولین عکس رسمى آن با تصویرى از نقش  آفرینى 
امیر جدیدى رونمایى به عمل آمد. «روز صفر» روایتى متفاوت از یک اتفاق ملتهب معاصر است که طى دو ماه کار سخت در ایران و چندین کشور 
خارجى جلوى دوربین رفته  است. این فیلم در بخش نگاه نو و سوداى سیمرغ حضور خواهد داشت و احتماًال از آثار پر سر و صداى جشنواره فجر 

خواهد بود. امیر جدیدى، ساعد سهیلى، تینو صالحى، محمدرضا مالکى و... ترکیب بازیگران «روز صفر» را تشکیل مى دهند.

«روز صفر» به جشنواره رسید

اواسط فصل پاییز خبرى مبنى بر مهاجرت دائمى محسن یگانه خواننده موسیقى 
پاپ به کانادا منتشر شــد که همان زمان برخى از نزدیکان یگانه به این موضوع 
واکنش نشان دادند اما توضیح آنها چندان شفاف نبود. اکنون پس از گذشت سه ماه، 
محمد حاتم پور تهیه کننده و مدیر برنامه محسن یگانه به طور شفاف ترى درباره این 

موضوع صحبت کرده است.
حاتم پور که مدیر شرکت آواى فروهر است و با محســن یگانه همکارى مى کند 
درباره تازه ترین خبرى که از یگانه دارد گفت: من چند روز پیش که با محسن تلفنى 
صحبت مى کردم قرار شد احتماًال در اردیبهشت و خرداد سال 99 به تهران بیاید و 

ما کنسرت ها را برگزار کنیم.  
حاتم پور در یک گفتگوى اینترنتى در واکنش به شــایعه کالهبردارى ملکى چهار 
میلیاردى از محسن یگانه توضیح داد: این زیاد با عقل و منطق جور در نمى آید که 
کسى بخواهد به دلیل یک کالهبردارى ملکى مهاجرت کند. محسن در حال حاضر 
کاناداست و تا چند ماه آینده هم برمى گردد. البته زندگى شخصى هر فردى به خودش 
مربوط است. شاید محسن تصمیم بگیرد در آینده اى نچندان دور اقامت کانادا داشته 
باشد و در ایران کنسرت هایش را برگزار کند و کنسرت هاى اروپا و آمریکا هم داشته 
باشد. شــاید هم تصمیم بگیرد مجدداً به ایران برگردد و در ایران به ادامه زندگى 
خودشان مشغول شود. این تصمیم شخصى محســن یگانه است و نه در اراده من 

است نه دیگر دوستان.
مدیر برنامه هاى محسن یگانه درباره محل زندگى آینده محسن یگانه گفت: فعًال 
مشخص نیست. یعنى نه مشخص است که قرار است به طور کامل در کانادا زندگى 
کند و نه مشخص است که قرار است به طور کامل در ایران زندگى کند. اما هر جایى 

که زندگى کند تور کنسرت هایشان را در ایران خواهد داشت. 
مدیر برنامه هاى یگانه درباره ماجراى کالهبردارى ملکى از این خواننده پاپ نیز 
بیان کرد: در مورد کالهبردارى ملکى اجازه بدهید من صحبتى نکنم. این مسئله به 
موسیقى ربطى ندارد، پس اجازه بدهید در موردش صحبت نکنیم. رقمى که گفتند 
صحت ندارد. نمى دانم اعدادى که گفته اند از کجا آمده است. اینکه گفته اند محسن 
100 درصد برنمى گردد کذب است چون ما داریم با هم کار مى کنیم و با او قرارداد 

داریم. پس رفتن همیشگى محسن جان خنده دار است./1263

انتشار پوستر تازه ترین فیلم ابراهیم حاتمى کیا به اندازه اى در فضاى مجازى بین 
عالقه مندان به سینما محبوب شده که نوید محمدزاده در استورى خود با قرار دادن 

این پوستر با هشتگ فرامرز قریبیان نوشت: «این نگاه خود سینماست.»
جداى از ترکیب رنگ بندى پوستر و نامواره فیلم باید به شخصیت پردازى حاتمى کیا 
در انتخاب گریم دست مریزاد گفت و از سوى دیگر بازى با نگاه و میمیک منحصر 
فرامرز قریبیان که سال ها بود در چنین قامتى تمام عیار دیده نشده بود، از علت هاى 
مهم محبوب شدن این پوستر است. گفتنى است، چهره هاى رسانه اى چون محمود 
گبرلو هم در استورى خود با انتشار این پوست، نوشت: «بیستمین اثر حاتمى کیا، 
بى صبرانه منتظریم.» طراحى این پوستر برعهده «خانه طراحان انقالب اسالمى» 
بوده است و اولین نمایش این فیلم سینمایى در سى وهشتمین جشنواره فیلم فجر 
خواهد بود. «خروج» بیستمین فیلم ابراهیم حاتمى کیا در مقام کارگردان و یکى از 

محصوالت سازمان «اوج» در جشنواره فیلم فجر است.

حاتمى کیا با یک پوسترمحسن یگانه بر مى گردد
 و یک نگاه فرامرز قریبیان

کارگردان «بچه هاى آسمان» خبر برخى رســانه ها درباره ساخت فیلمى درباره 
ویروس کرونا را تکذیب کرد.

پس از انتشار نامه  و مصاحبه اى از مجید مجیدى براى همدردى با مردم چین براى 
درگذشت تعدادى از هموطنان آنها در پى شیوع ویروس کرونا، برخى سایت هاى 

خبرى از ساخت فیلمى توسط این کارگردان درباره این موضوع خبر دادند.
عصر روز جمعه 11 بهمن، مجید مجیدى با انتشار نامه دیگرى که در اختیار رسانه ها 

قرار داد، خبر ساخت فیلم درباره ویروس کرونا را کذب محض دانست.
او نوشت: «حدود دو ســال پیش تصمیم به ساخت فیلمى درباره کودکان در چین 
گرفتم که مقدمات ساختش هم فراهم شد. چند روز پیش متأسفانه متوجه شدم که 

اعضاى خانواده بعضى از دوســتانم در مدرســه فیلمسازى پکن و تعدادى از 
کمپانى اى که با آنهــا قصد همکارى داشــتم، گرفتار 
ویروس کرونا شده اند. همین دوستانم در هفته هاى 
گذشته در جریان حال و روز بد من به علت اتفاقات 
تلخ حادث شــده براى مردم عزیز کشورم بودند و 
بارها و بارها مراتب تسالى خودشان را در همدردى 
با مردم عزیزمان به من ابراز کردند. به همین 
دلیل حسب وظیفه و به رسم ادب متنى 
را براى همدردى برایشان فرستادم که 
نمى دانم چگونه خبر کذب ساخت 
فیلم در مورد کرونا از آن بیرون 
آمد! بنده به هیچ عنوان قصد 
ساخت فیلم درباره ویروس 
کرونا را نداشته و نخواهم 
داشــت و این خبر کذب 

محض است.»

مجید مجیدى:

 قصد ساخت فیلمى
از روز گذشــته و همزمان با آغاز دهه مبارك فجر، بخش صحنه گران  درباره کرونا را ندارم 

در قالب باکس انقالب شبکه نمایش به مرور آثار مجید مظفرى بازیگر 

سینما و تلویزیون مى پردازد.
مجید مظفرى، بازیگر ســینما و تلویزیون متولد سال 1329 در تهران 
اســت. وى فعالیت خود را با بازى در تئاتر در ســال 1350 آغاز کرده و 
فعالیت ســینمایى اش را با ایفاى نقش در فیلم «شــهر قصه» در سال 

1352 شروع کرد.
مظفرى، براى بازى در فیلم «مسافران» ســاخته بهرام بیضایى برنده 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و براى بازى در فیلم هاى 
«سگ کشى»، «جنگ نفت کش ها» و «سایه هاى هجوم» کاندیداى 

بهترین بازیگر از جشنواره فیلم فجر شد.
فیلم هاى «جنگ نفتکش ها»، «آوار»، «در مسیر تند باد»، «ساواالن»، 
«کشتى آنجلیکا»، «تشکیالت» و «تنوره دیو» آثارى هستند که با بازى 
این بازیگر پخش آنها از شنبه 12 بهمن ماه آغاز شده و به ترتیب تا جمعه 
18 بهمن ساعت 21 از شبکه نمایش پخش مى شوند و در ساعت 3 و 8 

روز بعد بازپخش مى شوند.
در ایام مبارك دهه فجر فیلم هاى ســاعت 13 و 21 شبکه نمایش، در 

باکس انقالب این شبکه پخش خواهند شد.

مرور آثار مجید مظفرى در شبکه «نمایش»

مهدى یراحى، خواننده پاپ در اینستاگ
شهرستان ها لغو شده است.

یراحى نوشت: «اینجانب مهدى یرا
اسالمى (این بار به سبب گفته هایم
ث سیاق و نگرشم) تا اطالع
همین دلیل روند اخذ
تهران و شهرستا

گردید.» او گفت
سال گذشته»
هم خواهد نو
پیش تر نیز
سنگ» م

مهدى یراحى دو

اعضاى خانواده بعضى از دوســتانم در مدتعدادى از
ه کمپانى اىکه با آنهــا قصد
ویروسکرونا شده اند. هم
ر گذشته در جریان حال و
تلخحادث شــده براىم

بارها و بارها مراتب تسالى
با مردم عزیزمانب
دلیل حسبو
را براى همد
نمى دانم
فیلم د
آمد
س
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ونه خودت ببال قلعه نویى این پیشنهاد غیرصادقانه را قبول نکند
نه بخواه که ما ببالیم

آقاى قلعه نویى در کنفرانس خبرى قبــل از دیدار با فوالد گفت که مجموعه 
سپاهان باید به خود ببالد که سرمربى شان گزینه هدایت تیم ملى فوتبال است. 
در مورد اینکه باید به این موضوع ببالیم یا نبالیم این نکته را به آقاى قلعه نویى 
عرض مى کنم که پس از اینکه ســال 86 در اتفاقى تلخ و ناجوانمردانه از تیم 
ملى کنار گذاشته شدید، فدراسیون سراغ چندین گزینه رفت و سال هاى سال 
دیگر سراغ شما نیامد: على دایى، محمد مایلى کهن (براى چند روز)، افشین 
قطبى، چند مربى وطنى و غیر وطنى به طــور موقت و  کارلوس کى روش 
(که با امپراتورى چند ساله او دیگر نیازى به فکر کردن به مربى دیگرى نبود).
کى روش رفت و بعد از او باز هم فدراسیون ســراغ شما نیامد و ویلموتس را 

برگزید. 
با ویلموتس خیلى زود به بن بســت خوردند و باز هم ســراغ شما نیامدند و 
جلســاتى طوالنى و البته در نهایت بى نتیجه را با برانکو برگزار کردند. پس 
از جواب منفــى برانکو و نا امیــدى از خارجى ها نگاهى بــه مربیان وطنى 
انداختند. ابتدا از على دایى و یحیى گل محمــدى به عنوان گزینه نام بردند
 و همچنان در حقت جفا کردند و نامى از شما نبردند. گل محمدى به خواست 
وزارت ورزش با توجه به خروج کالدرون براى رضایت هواداران پرسپولیس 
به این تیم رفت و دایى هم به دالیلى که مى دانید از دایره انتخاب فدراسیون 
دور شد. دقیقًا جورى شــد وقتى که آقایان راه به جایى نداشتند به سراغ 

شما آمدند.
آقاى قلعه نویى! پیشنهاد فدراسیون به شما در این برهه صادقانه نیست. 
نه شما به اینکه حاال گزینه تیم ملى هستید ببالید و نه از سپاهان بخواهید 

بخاطر این موضوع به خود ببالد. بعید نیســت این فدراســیون در صورت آغاز 
همکارى بى آنکه فرصت طوالنى و قابل توجهى را به شما بدهد اگر در مدتى 
کوتاه نتایج الزم را نگیرید با احتمال داغ شدن اعتراضات هواداران در سراسر 
ایران، پشت تان را حتى اگر قرارداد بلند مدتى داشته باشید خالى کند و از آنجا که 
فوتبال به ویژه فوتبال ملى یکى از ابزارهاى بزرگ نشاط اجتماعى است دوباره 

با همه ابزارها و امکانات سراغ یک سرمربى خارجى براى نتیجه گیرى بروند.
مربى بزرگوار! مى دانم که پیشــنهاد هدایت تیم ملى وسوســه انگیز است و 
مسیرى هم براى تحقق آن پیموده شده است اما بهتر است از لذت این پیشنهاد 
که فدراســیون با انواع جفاهاى قبلى و بدون صداقت آن را به شــما ارائه داده 
بیرون بیایید و به آنها یک نه محکم در این مقطع بگویید. این را هم بگویم ما 
در سپاهان سرمربیان ملى متعددى را با سابقه سرمربیگرى در جام جهانى، جام 
ملت هاى اروپا و آسیا به خود دیده ایم و با این موضوع بیگانه نیستیم. مردانى که 
قبل یا بعد از حضورشان در سپاهان، سرمربى تیم هاى ملى کشورهایى همچون 
کرواســى، مونته نگرو، کویت، عراق (با قهرمانى در جام ملت هاى آسیا)، هند 
و... و البته باشگاه هایى سرشناس بوده اند. اگر بخواهیم به برخى از آنها ببالیم 
صرفًا بخاطر افتخاراتى بوده که برایمان آورده اند و نه به سرمربیگرى شان در 

تیم هاى مختلف ملى. 
حاال شــما هم همچنــان به قــراردادت با بهتریــن شــرایط و امکاناتى که 
باشــگاه و کارخانه فوالد مبارکه برایت مهیا کرده و این شرایط در طول عمر 
مربیگرى تان بى نظیر بوده پایبند باش،  امســال برایمان جام و افتخار بیاور تا 

از ته دل به شما ببالیم.

مرتضى رمضانى راد

قلعه نویى ای

آقاى قلعه نویى د
سسسسپاهان باید به خو
مورد اینکه باید در
عرضمى کنم که
ملى کنار گذاشته
دیگر سراغ شما
قطبى، چند مربى
(که با امپراتورى
کى روش رفت و

برگزید. 
با ویلموتس خیلى
جلســاتى طوال
از جواب منفــى
انداختند. ابتدا از
 وهمچنان در ح
وزارت ورزش با
به اینتیمرفت
دور شد. دقیقًا

شما آمدند.
آقاى قلعه نو
نه شما به ای

مرتضىر

محمد محبى جمعه در بــازى با فوالد چهارمین گل 
فصلش را به ثمر رســاند؛ گلى که زیبا و تماشــایى 
بــود. محبــى در خصوص شــادى بعــد از گلش 
و اینکه به چه کســى تعظیم کرد؟ گفت: تعظیم من 
به پدر و مادرم بــود. به این دلیل کــه آنها زحمات 

زیادى براى من کشــیدند. پدرم در اســتادیوم 
بود و مادرم هم از خانه بــازى را نگاه مى کرد. 
خدا را شــکر در بازى اى که پدرم به استادیوم 
آمده بود گل زدم و توانســتم به او تعظیم کنم. 
البته این تعظیــم همه زحماتى کــه آنها برایم 

کشیدند را جبران نمى کند و تنها خواستم نشان 
بدهم قدردان زحمات پدر و مادرم

هستم.  
محمد محبى حرف هایش 

را در مــورد ســپاهان 
اینچنیــن ادامه داد: 
نمــى توانــى در 
سپاهان بازى کنى 
و بــراى قهرمانى 

تالش نداشته باشى. 
اینجا باید براى قهرمانى بجنگى اما 
شک ندارم بازى هاى سختى را پیش 
رو داریم و هیچ موفقیتى به آسانى به 

دست نمى آید. از کار کردن با قلعه نویى لذت مى برم 
و امیدوارم بتوانم این مســیر خوب را ادامه دهم. این 
را هم بگویم گل هایى که من مى زنم حاصل تالش 
همه بچه هاســت. حرف دیگرى که دوســت دارم 
بزنم این است که استادیوم نقش جهان باید 
براى بازى هاى تیم ســپاهان لبریز از 
تماشــاگر شــود. هر چه تماشاگران 
بیشترى به استادیوم بیایند احساس 

مسئولیت ما بیشتر خواهد شد.
محبى بــا خوشــحالى از حضور در 
لیگ قهرمانان آســیا و بازى براى تیم 
ســپاهان گفت: بــازى هاى 
لیــگ قهرمانان آســیا

 بازى هاى بین المللى 
اســت و موفقیت در 
ایــن بازى هــا براى 
همــه مــا و همــه  
فوتبال خوب اســت. 
بــى صبرانــه منتظر 
شــروع این بــازى ها 
هستم و امیدوارم در ادامه 
مسیر هم بتوانم مهره مفیدى 

براى سپاهان باشم.

 مدیرعامل باشــگاه ســپاهان بار دیگر تأکید کرد 
که با جدایــى امیر قلعــه نویى از تیمــش مخالف
 اســت. بحث حضور امیر قلعه نویــى روى نیمکت 
تیم ملى فوتبال طى چند روز گذشــته مطرح بوده 
است. در این خصوص مســئوالن سپاهان مخالف 
رفتن ســرمربى شــان هســتند و به دنبال راهى 
مى گردند تا بتوانند همچنــان از حضور قلعه نویى 
سود ببرند. از این رو فدراســیون نشینان نیز به نظر 

مى رســد گزینــه دیگرى به جــز قلعه 
نویى بــراى نیمکــت تیم ملى

 ندارند.
شــرایطى  چنیــن  در 

تابــش مدیــر
سپاهان  عامل 
بر  همچنــان  
خود  مواضــع 
پافشــارى دارد. 

او که قبــًال گفته 
بود مخالف جدایى 

امیر قلعه نویى است بار 
دیگر با تکرار این جمله بیان 

کرد: «قلعه نویى با سپاهان قرارداد 
دارد. هم ما و هم قلعه نویى از همکارى با هم راضى 
هستیم. او هم اعالم کرده اولویتش سپاهان است و 

مى تواند "نه" ساده به فدراسیون فوتبال بگوید.»
وى درباره اینکه گفته مى شــود گزینه هایى براى 
جایگزینى قلعه نویى در ســپاهان مطرح شــده و 

باشــگاه نیز با آنها وارد مذاکره شــده، تأ کید کرد: 
«به هیــچ وجه بــه جایگزیــن قلعه نویــى حتى 
فکر هــم نکردیم. او بــا ما قــرارداد دارد و مخالف 
جدایــى اش هســتیم. مــا هــم بایــد در آســیا 
به عنوان نماینده ایران و یــک تیم ملى حضور پیدا 

کنیم.»
مدیرعامل ســپاهان در واکنش به این موضوع که 
بحث ملى مطرح اســت، خاطرنشان 
کرد: «مــن در این خصوص 
بارهــا حــرف زدم. تیم 
ملــى مهم اســت 
امــا در اولویــت 
اولویت  نیست. 
مــا ســپاهان 
اســت و آینده 
ایــن تیم. مگر 
اســت  ممکن 
بــا چنیــن شــرایطى

 راضى به جدایى قلعه نویى 
شــویم؟ ضمن اینکــه هم قلعه 
نویى و هم باشگاه سپاهان از همکارى 
با یکدیگــر راضى هســتند. مگر خدایــى نکرده 
حــواس پرتى داریــم که قلعــه نویى را از دســت 

بدهیم؟»
تابش در پایان افزود: «دیگر خسته شده ام آنقدر در 
مورد این موضوع صحبت کردم. باشگاه سپاهان با 

جدایى سرمربى تیمش مخالف است؛ تمام.»

رسانه هاى ایتالیا از غیبت ستاره ساحل عاجى در تمرینات پارما خبر 
داده و مدعى شدند این بازیکن دیروز  به قهرمان قطر پیوست.

 ژروینهو، مهاجم پابه سن گذاشته اما آماده ساحل عاجى که سابقه 
بازى براى آرســنال، لیل و... را در کارنامه خود دارد بعد از دو 
فصل درخشان در ترکیب پارما ایتالیا با پیشنهاد وسوسه کننده 
سه ساله از سوى قهرمان قطر روبه رو شد تا سال هاى پایانى 

فوتبال خود را در حاشیه خلیج فارس بگذراند.
در شرایطى که زمزمه هایى از خریدى بزرگ در اردوى السد 
به گوش مى رسید روز گذشته رســانه هاى ایتالیا با اشاره به 

غیبت هاى ژروینهو در تمرینات پارما از سفر قریب الوقوع این بازیکن به دوحه 
براى انجام تست هاى پزشکى و امضاى قرارداد با السد خبر دادند، انتقالى که سود 

هنگفتى را نصیب بازیکن ساحل عاجى و باشگاه ایتالیایى مى کند.
ژاوى هرناندز، سرمربى الســد که شاگردانش به همراه ســپاهان ایران، النصر 
عربســتان و العین امارات در گروه مرگ ACL2020 قرار گرفتند حاال براى 
پرکردن سهمیه خارجى هاى خود روى اســتفاده از ژروینهو برنامه ریزى کرده 
تا در کنار بغداد بونجاح الجزایرى، گابى فرناندز اسپانیایى و نام تائه هى کره اى 
فهرست نفراتش را براى بازى هاى آســیایى و رویارویى با شاگردان امیر قلعه 

نویى تکمیل کند.

دروازه بان سپاهان معتقد اســت که مســئوالن فدراســیون باید هر چه زودتر در مورد نیمکت تیم ملى
تصمیم گیرى کنند و تصمیمى بگیرند که سپاهان هم متضرر نشود.

پیام نیازمند درباره روند نیم فصل دوم طالیى پوشان گفت: اگر بازیکنان و مربیان بتوانیم تمام تمرکزمان را 
حفظ کنیم و با ثبات ادامه دهیم، روند نیم فصل دوم سپاهان مثبت خواهد بود.

نیازمند در پاسخ به این سئوال که با حضور قلعه نویى در تیم ملى، او نیز در تیم ملى خواهد بود، تصریح کرد: من 
قبًال هم در تیم ملى حضور داشتم. این صحبت ها اصًال مطرح نیست و امیرخان بهترین تصمیم را مى گیرند. 
به نظر من باید تصمیمى گرفته شود که به نفع سپاهان و تیم ملى باشد و اگر قرار است تغییر و تحولى اتفاق 

بیافتد زودتر اعالم کنند تا تمرکز کسى به هم نخورد و هیچیک از دو طرف متضرر نشوند.

زودتر اعالم کنید که 
چه مى شود

کــه آنها زحمات  به این دلیل د.
شــیدند. پدرم در اســتادیوم
خانه بــازى را نگاه مى کرد. 
زى اى که پدرم به استادیوم 
 توانســتم به او تعظیم کنم. 
همه زحماتى کــه آنها برایم 
خواستم نشان ى کند و تنها
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به پدر و مادرم تعظیم کردم

تابش: خسته شدم، یک «نه» ساده بگو و تمام

رقیب سپاهان ترسناك تر شد

روابط عمومى باشگاه ســپاهان اطالعیه اى مبنى بر 
برگزارى تمرینات این تیــم بدون حضور هواداران تا 
اطالع ثانوى صادر کرد. در این اطالعیه ذکر شــده 
اســت که این تصمیم با توجه به تمرینــات ویژه و 
احتماًال جلوگیرى از درز آن به بیرون از تیم، اتخاذ شده  

که البته بى ربط به حواشى فراوان این 
باشگاه اصفهانى نیست.

هواداران ســپاهانى هفته 
گذشته با حضور در کنار 

تمریــن این تیم 
جو متشنجى را با 
نگرانى هایشان 
از ترك نیمکت 
تیمشــان توسط 

قلعــه نویــى به 
وجود آوردند. آنها در 

روز سه شــنبه که روال 
تمرین هاى ســپاهانى ها در 

حضور هوادارانشــان است با جمعیت 
قابل توجهى در باغ فردوس حاضر شــدند و صداى 
اعتراضشان را به مدیرعامل این باشگاه  هم رساندند. 
تابش اما در جواب آنها بارها گفت که قلعه نویى با او 

قرارداد دارد و چنین اجازه اى به فدراسیون نمى دهد.
هواداران طالیى، بار دیگر روز جمعه _ 11 بهمن ماه_  
ابتدا در محل اقامت کادر و بازیکنان سپاهان حاضر 

شدند تا مطالباتشان را به گوش مسئولین و اعضاى 
این تیم برســانند. عده اى از آنها پس از پایان بازى 
جمعه نیز ابتدا به سرپرست این تیم معترض شدند و 
در ادامه در کنار اتوبوس این تیم جمع شدند و درحالى 
که قلعه نویــى در صندلى نزدیک 
به در نشسته بود با او سخن 
گفتند و خواستار ماندن 
او شدند. قلعه نویى 
نیز با هــواداران 
ســخن گفت و 
بار دیگر تأکید 
کــرد ماندن یا 
رفتنــش بــه 
مدیران باشگاه 
بســتگى دارد و اینکــه 
ســرمربى ســپاهان گزینه 
ســرمربیگرى تیم ملى شده است 
اتفــاق مثبتى براى این باشــگاه اســت. 
همین حرف ها کافى بود تا هواداران ســپاهان شعار 
مطالبه گرى هایشــان را از قلعه نوی ى به تابش تغییر 

دهند.
حاال به نظر ممکن است این تصمیم باشگاه و دورى 
حداکثرى از هواداران مى تواند براى آرام ســازى جو 
سپاهان و نشان از جو ناآرام و متالطم این روزهاى این 

باشگاه اصفهانى داشته باشد. شاگردان امیر قلعه نویى در 
دیدار پیش رو نمى توانند 
از مهاجــم برزیلى خود 

استفاده کنند.
 ســپاهانى ها کــه در 
دیــدار برابر فــوالد از 
مهاجــم برزیلــى خود 

اســتفاده کردند و در نهایت 
توانستند با گلزنى این بازیکن 

مقدمات پیــروزى خود را فراهم 
کننــد در دیدار بعــدى این تیم
 نمى تواننــد از وى اســتفاده

کنند.
اســتنلى کى روش که پس از 
پایان بازى هاى لیگ هفدهم 
موفق شــده بود مشــترکًا به 
عنــوان آقاى گلــى لیگ برتر 
دســت پیدا کند با اخطارى که
 در جریــان دیــدار برابــر 
فــوالد خوزســتان گرفت از 

حضور در دیدار بعــدى این تیم 
محروم شد.

بــازى بعــدى ســپاهانى هــا 
روز پنج  شــنبه از ســاعت 16 
در ورزشــگاه شــهید بهنــام 
محمدى مسجدسلیمان برگزار 

خواهد شد.

مهدى کیانى معتقد است که ادامه حضور قلعه نویى مى تواند مزیت بزرگى 
براى تیم فوتبال سپاهان باشد.

مهدى کیانى، کاپیتان تیم فوتبال سپاهان پس از کسب پیروزى 2 بر یک 
مقابل فوالد خوزســتان با تمجید از عملکرد فنى تیم حریف و تیم سپاهان، 
گفت: مى دانستیم بازى سختى است. تیم فوالد هم تیم خوبى است و کادر 
فنى خوبى دارد. ما باید مى بردیم و بچه هاى ما جانانه جنگیدند و شرمنده 

هوادارانمان نشدیم.
کیانى در رابطه با احتمال خروج امیر قلعه نویى از سپاهان بیان کرد: من هم در 
دنیاى مجازى شنیده ام. دوست داریم  قلعه نویى باشد و مى تواند به ما خیلى 
کمک کند. ایشان گفتند که مسئوالن و مدیریت باشگاه مى توانند او را حفظ 

کنند. ان شاءا... هر اتفاقى مى افتد به نفع تیم ما باشد.

ممنوعیت ورود به تمرینات سپاهان 

آرام کردن جو هواداران؟
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مهدى کیانى:

قلعه نویى گفت مسئوالن باشگاه مى توانند او را حفظ کنند

 مناقشــه میزبانى نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آســیا با همه کش 
مکش ها و اما و اگرهایى که از سوى کنفدراسیون فوتبال آسیا تعیین شده 
بود، فعًال به سالمت براى ایران تمام شده و تیم هاى ایرانى بعد از مهمانى 
در دور رفت، در دور برگشت مى توانند در ایران میزبانى کنند. البته اگر نظر 

AFC در نهایت تغییر نکند.
در گیر و دار مذاکرات ایــران و AFC که منجر به حضــور نمایندگان 
باشــگاه ها در مالزى و مذاکره با دبیرکل AFC هم شد، تنها فردى که 
غیبتش بیش از هر کسى به چشم آمد، مهدى تاج بود؛ مدیرى که به واسطه 
فوتبال ایران از کرسى بین المللى در فوتبال آسیا و جهان برخوردار است اما 

در زمانى که باید باشد خبرى از او نیست!
تصدى کرســى هاى بین المللى براى همه کشــورهاى دنیــا از اهمیت 
باالیى برخوردار اســت و معموًال افراد با حمایت هاى دولتى و برخوردار
 از ســمت هاى مهم و تأثیرگذار در داخل کشورشان مى توانند سمت هاى 
بین المللى را به دســت بیاورند تا به نوعى حافظ منافع کشــور خودشان

 باشند.
با این حال، در مناقشــه میزبانى تیم هــاى ایرانى بــا AFC، بیش از 
هر چیزى، غیبت مهدى تاج، رئیس ســابق فدراســیون فوتبال و نایب 
رئیس AFC کــه در هیئت اجرایى هــم عضویت دارد، مشــهود بود. 
هر چند تاج مدتى است که مجبور شده از ســمتش در فدراسیون فوتبال 
 AFC کناره گیرى کنــد اما او به اندازه نمایندگان ســایر کشــورها در
از حــق رأى و اعمال نفوذ برخوردار اســت و مى توانســت بــه عنوان 

مهره تأثیرگذار در تصمیمات AFC اثر بگذارد.
او در روز نخست که خبر محرومیت به فوتبال ایران ابالغ شد، با حضور در 
جلسه اى مرتبط با AFC نامه نگارى و مخالفتش را با تصمیم فدراسیون 
آســیا اعالم کرد اما فعالیت او تا همینجا بود و از آن پس تاکنون دیگر از 
مهدى تاج خبرى نیست. حداقل او دیگر در محلى که رسانه ها هم حضور 
داشته باشند دیده نشده و به نظر مســئوالن ورزش هم خبرى از مهدى 

تاج ندارند.
مهــدى تــاج تنهــا ایرانى اســت که ســمت بیــن المللــى فوتبالى 
مؤ ثر دارد و به عنــوان یک ایرانى وظیفه ذاتى اوســت کــه براى دفاع 
از حیثیــت و غرور ملى کشــور در برابر دسیســه هاى خارجــى به دفاع 
برخیزد، موضوعى که به نظر مى رســد تاکنون توجه جدى به آن نشده یا 
حداقل بازتاب اقدامات احتمالى این ایرانى عضو AFC کمتر رسانه اى 

شده است.
اکنــون که فوتبــال ایران بــا هجمه کشــورهاى عربى مواجه شــده، 
دیگر جاى تعارف نیست و باید همه افراد به خصوص کسانى که از گرده 
این فوتبال به کرســى هاى بین المللى و حقوق هاى دالرى رســیده اند، 
پاى کار بیایند و براى دفاع از کشــور و فوتبال ایــران کارى بکنند، چرا 
که علیرغــم فراز و فرودهــاى فوتبال ایــران در گرفتن حــق میزبانى
در لیــگ قهرمانان آســیا، هنوز هــم این امــکان وجــود دارد که این
 موضــوع در آینده و بــا تغییــر رفتارهاى کنفدراســیون آســیا براى

 فوتبال باشگاهى و حتى ملى کشور مشکل ساز شود.

دقیقاً کــجایى؟
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان تصرفانه مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى دارند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى نســبت به ردیف (الف) به مدت دو ماه و نسبت به ردیف (ب) به مدت یک ماه 
اعتراض خود را به این منطقه تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند و گواهى طرح دعوا را به این منطقه 
ثبتى ارائه نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1 راى شماره 139860302210002445- 1398/10/24 آقاى محمد کریمى به شماره 
شناسنامه 386 اصفهان و کدملى 1284844651 فرزند حســین در ششدانگ قسمتى از 
یک باب ساختمان مسکونى به مساحت 1707/28 مترمربع مفروزى از پالك 382 فرعى 
از 2191 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان انتقال عادى مع الواســطه از طرف خدیجه 

سلطان کاظمى.
2 راى شماره 139860302210002440- 1398/10/24 آقاى سید حسن امامى گورتانى 
به شماره شناسنامه 3768 اصفهان و کدملى 1291968849 فرزند سید رضا در ششدانگ 
یک باب باغ ویال به مساحت 3259/47 مترمربع مفروزى از پالك فرعى به شماره 646 از 

2190 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان 
3 راى شــماره 139860302210002446- 1398/10/24 آقــاى محمدرضا پیرحاجى 
به شماره شناسنامه 15727 صادره خمینى شــهر و کدملى 1142372006 فرزند لطف اله 
ششدانگ یک باب مرغدارى به مســاحت 4181/50 مترمربع مفروزى از پالك 99 اصلى 

واقع در بخش 20
4 راى شماره 139860302210001727- 1398/09/28 آقاى مهدى کریمى حبیب آبادى 
به شماره شناسنامه 236 صادره اصفهان و کدملى 1286444691 فرزند حسین ششدانگ 
یک باب باغ ویال به مساحت /2000 مترمربع مفروزى از پالك 2177 اصلى واقع در بخش 

6 ثبت اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف فریدون راستى.
5 راى شــماره 139860302210001728- 1398/09/28 آقاى سید رسول طباطبایى 
به شماره شناسنامه 107 و کدملى 5649654050 فرزند سید میرزا در ششدانگ یک باب 
مرغدارى به مساحت 2435/74 مترمربع مفروزى از پالك 114 اصلى واقع در بخش 20 
ثبت اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه باســتثناى بهاى ثمنیه اعیانى از طرف آقاى على 

دهقان فرزند حسن.
6 راى شماره 139860302210002441- 1398/10/24 آقاى خانم عصمت کشاورزیان 
جمبزه به شماره شناسنامه 11 و کدملى 5129804961 فرزند محمد در ششدانگ یک باب 
ساختمان مسکونى به مساحت 227/85 مترمربع مفروزى از پالك 99 اصلى واقع در بخش 

6 ثبت اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف یوسف خاکى.
7 راى 139860302210002442- 1398/10/24 هیات آقاى احمدرضا ایزدى وصفى به 
شماره شناسنامه 5 صادره شهرضا کدملى 1199665134 فرزند غالمعلى در ششدانگ یک 
باب ساختمان مسکونى به مساحت /176 مترمربع مفروزى از پالك شماره 99 اصلى واقع 
در بخش 6 حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى 

سیف اله سلیمانى فر فرزند سلیمان.
8 راى شــماره 139860302210002443- 1398/10/24 آقــاى مجتبــى صیام پور 
اشکاوندى به شماره شناسنامه 29 صادره اصفهان و کدملى 1291782575 فرزند عبدالخالق 
در ششدانگ قسمتى از یک باب خانه به مساحت 317/89 مترمربع مفروزى از پالك 12031 
اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف عبدالخالق صیام پور.

9 راى شــماره 139860302210002451- 1398/10/24 آقاى آقاى اکبر ســجادیان 
دهکردى به شماره شناسنامه 177 صادره اصفهان اصفهان و کدملى 1285552091 فرزند 
لطف اله در سه دانگ یک باب باغ ویال به مســاحت 1557/54 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 107 اصلى واقع در بخش 20 ثبت اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقایان 

رحیم خدادادیان و بمانعلى حاجى قاسمى.
10 راى شماره 139860302210002452- 1398/10/24 خانم زهرا تذهیبى به شماره 
شناسنامه 2160 صادره اصفهان و کدملى 1286615925 فرزند محمدتقى سه دانگ یک 
باب باغ ویال به مســاحت 1557/54 مترمربع مفروزى از پالك 107 اصلى واقع در بخش 
20 ثبت اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقایان رحیم خدادادیان و بمانعلى حاجى 

قاسمى.
11 راى شــماره 139860302210002449- 1398/10/24 آقــاى محمدرضا نجفى 
دستجردى به شماره شناسنامه 1543 صادره اصفهان و کدملى 1283564858 فرزند حسن 
ششدانگ یک باب باغ ویال به مساحت /1483 مترمربع مفروزى از پالك 113 اصلى واقع 

در بخش 20 ثبت اصفهان.
12 راى شماره 139860302210002450- 1398/10/24 آقاى عبداله خانى باصرى به 
شماره شناسنامه 1272037215 صادره اصفهان و کدملى 1272037215 فرزند اسداله در 
ششدانگ یک باب دامدارى به مساحت 1321/80 مترمربع مفروزى از پالك 134 اصلى 

واقع در بخش 20 
13 راى شماره 139860302210002450- 1398/10/24 آقاى خانم میترا فردوسیان به 
شماره شناسنامه 369 صادره نجف آباد و کدملى 1090969627 فرزند یداله در ششدانگ 
یک باب باغ ویال به مســاحت 610/13 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1142 فرعى از 

2249 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان
14 راى 139860302210002448- 1398/10/24 هیات آقاى مجتبى صیام پور به شماره 
شناسنامه 29 صادره از اصفهان کدملى 1291782575 فرزند سید محمد بر ششدانگ یک 

باب خانه به مساحت /200 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1035 اصلى واقع در بخش 6 
حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى رمضان صیام 

پور اشکاوندى فرزند محمد.
15 راى شــماره 139860302210002456- 1398/10/24 آقاى خانم فریبا امینى به 
شماره شناسنامه 3605 صادره تهران و کدملى 0055934560 فرزند غضنفر در ششدانگ 
قسمتى از یک باب خانه به مساحت /112 مترمربع مفروزى از پالك 1145 فرعى از 2248 

اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف محمد على زندى.
16 راى شماره 139860302210002454- 1398/10/24 آقاى مجید شفیعى به شماره 
شناسنامه 14 صادره اصفهان و کدملى 1291788697 فرزند عبدالرحمان در ششدانگ یک 
باب انبار مصالح به مساحت 499/94 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1030 اصلى واقع 

در بخش 6 ثبت اصفهان
17 راى شماره 139860302210002453- 1398/10/24 خانم زهرا گندمانى غالم زاده 
به شماره شناسنامه 487 صادره مسجد ســلیمان و کدملى 1971182788 فرزند لطف اله 
ششدانگ یک باب مرغدارى به مساحت 404/50 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1166 
فرعى از 2248 اصلى واقع در بخش 6 اصفهان انتقال عادى مع الواســطه از طرف انتقال 

عادى مع الواسطه از طرف محمد باقر مارانى فرزند محمدرضا.
18 راى شماره 139860302210002444- 1398/10/24 خانم اشرف رجایى به شماره 
شناسنامه 49661 صادره اصفهان و کدملى 1281594474 فرزند مصطفى ششدانگ یک 
باب باغ ویال به مســاحت 1163/53 مترمربع مفروزى از پالك شماره 10 فرعى از 2194 
اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف على صادقى میرزایى 

فرزند حسین.
19 راى شــماره 139860302210002449- 1398/10/24 آقــاى اکرم صالحى ابرى 
به شماره شناســنامه 618 و کدملى 1291067884 فرزند حســین در ششدانگ یک باب 
انبار به مساحت 834/72 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 1166 فرعى از 2248 اصلى 
واقع در بخش 6 ثبت اصفهان. انتقال عادى مع الواســطه از طرف آقاى محمدباقر مارانى 
فرزند محمدرضا. تاریخ انتشار اول: 1398/10/28 تاریخ انتشار دوم: 1398/11/13 م الف: 
737244 ناصر صیادى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/435

مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شــعبه ششــم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالسه 972037 ج/6 له خانم مریم الســادات باب الحوائجى و علیه آقاى 
احمد غالمى مبنى بر مطالبه مبلغ 45 عدد ســکه بهار آزادى که در روز مزایده ارزیابى مى 
گردد و نیز مبلغ 5/500/000 ریال بابت (شهر دکارت) ریال بابت محکوم به و هزینه هاى 
اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 98/11/27 ساعت 9:30 صبح در محل اجراى احکام 
دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 24 حبه مشاع به استثناى بهاى 
ثمیه سهم زوجه متوفى به پالك ثبتى شــماره 10604 فرعى از 139000 اصلى بخش 5 
اصفهان با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شــده است ملکى آقاى 
مرحوم عبدالجلیل غالمى و اکنون در تصرف مالکانه وراث مى باشد که توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق 
مراجعه و از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک 
تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تســلیم مال پس از پرداخت تمام بهاى آن 
صورت خواهد گرفت و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. و مابقى ثمن 
ظرف حداکثر یکماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف 
ملک مورد مزایده: محل مورد ارزیابى واقع در خیابان جابــر انصارى خیابان 5 آذر- کوى 
ارغوان 6- بن بســت ارغوان 5- پالك 12 بازدید و مراتب بشرح ذیل گزارش مى گردد. 
1- وضعیت ثبتى ششــدانگ پالك 10604/1390 بخش 5 ثبت اصفهان در صفحه 132 
دفتر 492 امالك شمال غرب اصفهان بنام آقاى عبدالجلیل غالمى فرزند احمد سابقه ثبت 
و سند داشــته که بموجب نامه 1397009001448993 مورخ 97/10/4 آن شعبه محترم 
بازداشت گردیده است. 2- وضعیت محل مورد معرفى بصورت یکبابخانه دو طبقه بمساحت 
عرصه 102,44 مترمربع و مجموع اعیان دو طبقه حدود 168 مترمربع مى باشد خانه مورد 
ارزیابى شمالى (درب به حیاط) و داراى حیاط بمساحت حدود 20 مترمربع مى باشد عرض 
پالك حدود 6,5 متر است که بعد از حیاط قسمتى از عرض آن در ساختمان جهت راه پله به 
طبقه اول گرفته شده است. طبقه همکف مشتمل بر سالن پذیرایى- آشپزخانه اوپن- یک 
اتاق خواب- ســرویس بهداشتى و حمام مى باشــد که کف ها همه سرامیک- دیوارهاى 
سالن تا یک مترى سنگ مابقى گچ و نقاشى شده است کابینت آشپزخانه داخل آن فلزى و 
روى آن چوب بکار رفته- دیوار آشپزخانه و حمام و سرویس بهداشتى کاشى- داخل حمام 
داراى توالت فرنگــى- چهارچوبها فلزى- درب هاى داخلى چــوب معمولى- درب هاى 
بیرونى پروفیلى مى باشد طبقه اول نیز شامل سالن پذیرایى- آشپزخانه اوپن- دو عدد اتاق 
خواب- سرویس بهداشتى- حمام و یک عدد تراس جلوى سالن پذیرایى مى باشد که مصالح 
بکار رفته در آن عینا" مثل طبقه همکف مى باشد. نماى داخلى و بیرونى آجرنما مى باشد 
سیستم گرمایش دو طبقه بخارى گازى- و سیستم سرمایش دو طبقه نیز کولر آبى مى باشد 
اشترا کات آب- برق- گاز و تلفن مى باشد- عرض گذر 6 مترى- قدمت ساختمان حدود 15 
سال است. 3- نتیجه و نظریه کارشناسى با عنایت بمراتب فوق و جمیع عواملى که در ارزیابى 
دخیل و موثر مى باشــد از جمله (موقعیت پالك- عرض گذر- عرض پالك- دسترسى تا 
خیابان اصلى- نوع ساختمان و قدمت و...) ارزش ششدانگ پالك مورد ارزیابى پنج میلیارد 
و یکصد میلیون ریال یا بعبارتى پانصد و ده میلیون تومان برآورد مى گردد. از فســخ ارزش 
24 حبه مشاع به استثناى بهاى ثمیه ســهم زوجه متوفى به مبلغ 1/487/500/000 ریال 

ارزیابى مى گردد. م الف: 727848 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/10/378
مزایده مال منقول

اجراى احکام مدنى شــعبه 17 دادگاه عمومى حقوقى اصفهــان در نظر دارد در خصوص 

محکوم به به مبلغ 4/657/994/33 ریال و 232/899/716 ریــال حق االجرا در پرونده 
اجراى کالسه 972094 له محسن حاج زین العابدین علیه مهدى هارون الرشیدى مبنى بر 
مطالبه طلب در روز 98/11/28 از ساعت 8:30 تا 9 صبح در محل این اجرا به نشانى خ جى- 
خ شهداى ستار مجتمع شهید بهشتى جلسه مزایده اى برگزار نماید. جهت فروش بازگشت 
به ابالغ شماره 156/25521/00 مورخ 98/7/23 آن کانون پیرو درخواست دادورز محترم 
شعبه 17 اجراى احکام مدنى اصفهان در خصوص ارزیابى اقالم موجود در انبارى متعلق به 
آقاى مهدى هارون الرشیدى (خواهان) واقع در سنگبرى حقیقت نو به آدرس اصفهان جاده 
آزادگان منطقه ى صنعتى محمود آباد خیابان 24 سنگبرى حقیقت نو (جنب رستوران) ضمن 
بازدید گزارش کارشناسى به شرح ذیل اعالم مى گردد. 1- دو دستگاه کوره تابش به طول 8 
متر و عرض 3 متر سال ساخت 1393 شامل چهار عدد موتور به توان دو اسب بخار و سیستم 
ضد احتراق کامًال اتوماتیک به همراه غلتک و شاسى مربوطه قید هر دستگاه چهل میلیون 
تومان 2- یک دستگاه جرثقیل و کیوم جهت بلند و جابه جا نمودن سنگ اسلب سال ساخت 
1393 به ابعاد 2 متر طول، و 1/5 عرض شامل 64 عدد پمپ مکنده و 2 عدد جک هیدرولیک 
پایه فلزى و ملحقات مربوطه جهت حرکت اســلب (نقاله) 3 عدد اپراتور مجزا و تابلو برق و 
کنترل به قیمت هشتاد و پنج میلیون تومان 3- یک دستگاه میز اسلب برگردان (گیره راپید) 
سال ساخت 1393 به قیمت چهل و سه میلیون تومان 4- یک دستگاه میز ترانسفر به همراه 
موتور شیلنگ، پمپ، و غلتک هاى مربوطه به طول 2 متر و عرض 2/10 سانت (3*1،2) 
متر سال ساخت 1393 به قیمت چهل و هفت میلیون تومان 5- یک دستگاه میز گردان به 
همراه دینام دنده خورشیدى، زنجیر و غلتک هاى مربوطه سال ساخت 1397 به قیمت سى 
و پنج میلیون تومان 6- یک عدد دیسک شامل و سگمنت (الماس) به قطر 18 متر: 16 میل 
به قیمت 9 میلیون تومان 7- یک عدد دیســک شامل بدنه و سگمنت (الماس) به قطر 16 
متر: 16 میل به قیمت 7 میلیون تومان 8- یک عدد دیسک شامل بدنه و سگمنت (الماس) 
به قطر 2/45 متر 24 میل به قیمت سى و یک میلیون تومان 9- یک عدد دیسک (الماس) 
به قطر 2 متر 24 میل به قیمت بیست و پنج میلیون تومان 10- چهار عدد درب ضر سرقت 
ساخت ترکیه هر عدد نه میلیون تومان 11- یک عدد درب گاو صندوق به قیمت سى و دو 
میلیون تومان 12- لذا با توجه به شرایط روز بازار و سال ساخت دستگاها و کارکرد آنها مبلغ 
کل ارزیابى چهار میلیارد و سیصد میلیون ریال معادل چهارصد و سى میلیون تومان اعالم 
مى گردد که توسط کارشناس رسمى دادگسترى ارزیابى و نظریه اى وى مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید لذا طالبین خریــد 5 روز قبل از مزایده مى تواند با مراجعه 
به اصفهان جاده آزادگان منطقه صنعتى محمودآباد خی ابان 24 سنگ برى حقیقت نو (جنب 
رستوران) از آن بازدید و با تودیع 10 درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 728134 شریفى مقدم- دادورز اجراى 

احکام شعبه 17 دادگاه حقوقى اصفهان /10/379
اخطار اجرایى

شماره: 636/98 به موجب رأى شماره 762 تاریخ 98/8/21 حوزه فوالدشهر شوراى حل 
اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محمدرضا کریمى سنگ 
چینى فرزند کریم نشــانى: مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ بیست و یک 
میلیون و دویست و پنجاه ریال به عنوان اصل خواسته وجه یک فقره چک به شماره 356949 
عهده حساب جارى بانک صادرات 0103645803008 و سررسید مورخ 21 /94/2 و پرداخت 
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت بدهى که بر اساس نرخ شاخص 
تورم اعالمى سالیانه از سوى بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران محاسبه مى شود و 
پرداخت مبلغ 1/015/625 ریال بابت هزینه دادرســى در حق محکوم له علیقلى نظرزاده 
فرزند شنبه نشانى: فوالدشهر، بلوار مدرس، الوند 2 پ 556 و پرداخت نیم عشر اجرایى در 
حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 752398 

شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/11/189
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان روح اله ترکى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبنى بر الزام به سند به طرفیت 
خوانده محمد مظاهرى – فخرى نصرى به شــوراى حل اختالف شــعبه 5شهرســتان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 982/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 98/12/17 ساعت 9صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شد. 753545/ م الف شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 

11/191/
اخطار اجرایى

شــماره 647/97به موجب راى شــماره 1702 تاریخ 97/12/19 حوزه سوم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمد حسن لوالیى نام 
پدر رمضانعلى به نشانى گرگان خ نوبخت پالك 26 کد پستى 4915657951محکوم است 
به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/100/000 ریال 
بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تســبیب و پرداخت  خسارت تاخیردرتادیه 
از مورخ 96/10/20-40/000/000 ریال و 96/9/30-40/000/000 ریال و 96/8/30-

40/000/000 ریال -96/7/30-40/000/000 ریــال و 96/7/20-40/000/000 ریال 
لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاســبه مى گردد در حق خواهان و نیم عشر 

دولتى.محکوم له: سید محمد میر باقرى به نشانى: نجف آباد پلیس راه خ تفتان 38 سنگبرى 
یزدان 8519116681 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهــد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

751303/م الف-شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد /11/190
  تحدید حدود اختصاصى

چون ششدانگ یک درب باغ پالك  شماره 2165فرعى واقع در علویجه یک اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد تقى زمانى  فرزند محمد جعفردر 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود آن به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در چهارشنبه مورخ 98/12/14 ساعت 9 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجــام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.     تاریخ انتشار: 98/11/13-   754359/ م الف 

سید روح اله موسوى - کفیل ثبت اسنادوامالك مهردشت/11/193                          
تحدید حدود اختصاصى

چون ششدانگ یک درب باغ پالك  شماره 2165/1 فرعى واقع در علویجه یک اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد تقى زمانى  فرزند محمد جعفردر 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود آن به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در چهارشنبه مورخ 98/12/14 ساعت 9 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجــام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.     تاریخ انتشار: 98/11/13-   754407/ م الف 

سید روح اله موسوى - کفیل ثبت اسنادوامالك ..مهردشت/11/194                          
 تحدید حدود اختصاصى

چون ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 4763 فرعى واقع در دهق چهار اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام رعنا خسرو شاهى  فرزند منوچهردر جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزسه شنبه 
مورخ 98/12/13 ساعت 9 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)
روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 98/11/13-   755748/ م الف سید روح اله موسوى 

- کفیل ثبت اسنادوامالك مهردشت/ 11/195              
 مزایده

شــماره آگهى: 9810463742200023 تاریــخ تنظیم: 1398/11/03 شــماره پرونده: 
9709983742100545 شماره بایگانى پرونده: 970161 احترامًا نظر به اینکه در پرونده 
کالسه 970161 این اجرا محکوم علیهم صفر قاســمى چرمهینى فرزند صفدر و جمشید 
قادرى چرمهینى فرزند محمدتقى به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ هفت میلیارد ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و چهل و سه میلیون و چهارصد هزار ریال بابت هزینه 
دادرسى و پرداخت خسارت ناشى از تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک (97/8/14) لغایت 
زمان پرداخت بر اساس شاخص ساالنه تورم اعالمى توسط بانک مرکزى در حق محکوم له 
منوچهر ایزدى فرزند على و پرداخت نیم عشر اجرایى به مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال در 
حق صندوق دادگاه محکوم گردیده اند. در این خصوص یک دستگاه کامیون به مشخصات 
ذیل طبق نظریه کارشناسى توقیف گردید: الف= مشخصات وسیله نقلیه: کامیون کشنده 
ولو اف اچ 12- شماره انتظامى 543 ع 81 ایران 13 رنگ سفید روغنى- مدل 1385- سه 
محور- ظرفیت جمعًا 96 تن- 10 چرخ- 6 سیلندر- شماره موتور 528219 شماره شاسى 
T 863993- مالک آقاى صفر قاسمى چرمهینى. ب= وضعیت خودرو زمان بازدید: بعلت 
توقف حدود دو سال خودرو در پارکینگ و قرار داشتن در معرض آفتاب- باد- باران و برف 
الستیکها فرسوده و مســتهلک گردیده و نیاز به تعویض دارند. باطرى ها بازدهى نداشته 
و بایســتى تعویض گردد-بدنه ظاهراً سالم اســت و عیب و نقصى دیه نمى شود- موتور 
خاموش بود و بعلت فعال نبودن باطرى و عدم حضور مالک روشــن نشــد و بازدید میسر 
نگردید. ج= ارزیابى و تعیین ارزش پایه خودرو: با توجه به وضعیت موجود خودرو فوق الذکر 
و در نظر گرفتن نوع و مدل و شرایط حاضر در بازار خرید و فروش خودرو و بررسهاى دقیق 
و همه جانبه بعمل آمده بنظر اعضاء این هیأت کارشناســى ارزش کشنده مورد نظر مبلغ 
9/750/000/000 نه میلیارد و هفتصد و پنجــاه میلیون ریال برآورد و اعالم مى گردد. که 
همان قیمت پایه مزایده مى باشــد. در ضمن کامیون فوق داراى دو فقره توقیفى به غیر از 
توقیفى این پرونده از اداره ثبت اسناد رسمى شهرستان لنجان مى باشد. لذا این اجرا در نظر 
دارد جهت فروش کامیون فوق جلسه مزایده اى به تاریخ 1398/12/05 رأس ساعت 10 
صبح در محل دفتر اجراى احکام حقوقى دادگاه باغ بهادران برگزار نماید طالبین مى توانند 
5 روز قبل از برگزارى مزایده جهت بازدید از کامیون موصــوف به این اجرا مراجعه نمایند 
تا ترتیب بازدید داده شود برنده  مزایده شــخص یا اشخاصى خواهند بود که سه روز قبل از 
مزایده باالترین قیمت پیشنهادى را به همراه ده درصد از کل مبلغ را به حساب سپرده دادگاه 
باغ بهادران واریز نمایند. م الف: 750304 شعبه اجراى احکام مدنى دادگسترى بخش باغ 

بهادران /11/188

آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات تاسیس
شــرکت راهپویان ناژوان ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 37773 و شناســه ملى 
10980273879 به اســتناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ1398/10/28 
نصــراهللا تاجــى اشــکفتکى بشــماره 
ملى4621430920 بســمت رئیس هیأت 
مدیره - محمد محمدعلیزاده سامانى بشماره 
ملى4621663161 بســمت نایب رئیس 
هیأت مدیره - محمدجواد مالکى بشــماره 
ملى1229631976 بســمت مدیر عامل و 
عضو اصلى هیأت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شــدند . تمامى اوراق و اسناد مالى و 
بهادار و تعهدات از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قرارداد هاى تعهدآور و استفاده از حسابهاى 
جارى و ثابت در بانک ها با امضاى مدیرعامل 
و رئیــس هیأت مدیره و در غیــاب رئیس با 
امضاى نائب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه 
با مهر شرکت معتبر است . مدیر عامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهــد بود اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(754650)

 شرکت سهامى خاص نساجى آرا ریس پارتاك درتاریخ1398/11/05 به شماره ثبت 63984 به شناسه 
ملى 14008942840 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ریسندگى و بافندگى نخ ، انجام کلیه فعالیتهاى بازرگانى از قبیل تولید ، صادرات 
و واردات و خرید و فروش کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکات کشــور ، مشارکت و سرمایه 
گذارى در زمینه ریسندگى و بافندگى و ماشین آالت ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى ، اخذ 
تسهیالت از کلیه بانکها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاًَ در راستاى تحقق اهداف شرکت ، اخذ و اعطاى 
نمایندگى در داخل و خارج از کشور ، شرکت در سمینارها و همایش ها و نمایشگاه هاى داخلى و بین المللى 
در داخل و خارج از کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله حکیم ، کوچه بازار در باغ ، کوچه باغ قلندر ها[7] ، پالك -97 ، ساختمان سعدى ، طبقه همکف ، واحد 17 
کدپستى 8147868539 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم 
به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شماره 9814362/الف مورخ1398/10/25 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه بهار با 
کد 2420 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى اسداهللا خسروى به شماره ملى 1090573359و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حسام الدین خسروى دهقى به شماره ملى 1092079777و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى حمید استادعلى دهقى به 
شماره ملى 1092336370و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمدرضا مومنى به شماره 
ملى 1092341404و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه 
هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساســنامه بازرسان آقاى محمد معصومى دهقى به شماره ملى 
1080270272 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى نادر توکلى دهقى به شماره ملى 
1092334874 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 (754653)

 شرکت پاك شمیم اســپانه سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 41147 و شناســه ملى 
10260588540 به اســتناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عــادى بطور فــوق العاده 
مــورخ1398/09/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : بهاره بنى طبا جشوقانى به شماره ملى 
0451161734 وکدپستى 8167865341 
و ســید جالل حســینى بــه شــماره ملى 
1140744569 وکدپستى 8167865341 
و سید منصور حسینى دینانى به شماره ملى 
1142070980 وکدپستى 8167865341 
بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. محسن خوشرو 
فاروجى به کد ملــى 1289145571 و کد 
پســتى 8167865341 و حمیــد صمدى 
دینانى کد ملى 3500830031 و کد پستى 
8167865341 به ترتیب به سمت بازرسان 
اصلى و بــازرس على البدل شــرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجارى اصفهان (754654)

 شــرکت تولیدى مهندسى ره آورد صنعت 
آپادانا ســهامى خاص به شــماره ثبت 
30224 و شناسه ملى 10260508130 
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ1398/10/15 محســن آقائى 
جالدرانى به شماره ملى1291701982 
بعنوان رئیس هیئت مدیره - مریم السادات 
لطفى جبلى به شماره ملى1288167830 
بعنوان مدیر عامل و نائــب رئیس هیئت 
مدیره - سیدمحمد لطفى جبلى به شماره 
ملــى5659514197 بعنوان عضو هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند . 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل : چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود 
اســالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاى 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و با 
مهر شرکت معتبر است . مدیر عامل مجرى 
مصوبات هیئت مدیره خواهد بود اداره کل 
ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (754826)

شرکت پاك شمیم اسپانه سهامى خاص 
به شــماره ثبت 41147 و شناسه ملى 
10260588540 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ1398/09/30 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد : بهاره بنى 
طباء جشوقانى کدملى 0451161734 
بسمت رئیس هیأت مدیره و سید منصور 
حسینى کدملى1142070980 بسمت 
نایب رئیس هیأت مدیره و ســید جالل 
حسینى کدملى 1140744569بسمت 
مدیر عامل براى مدت دو ســال انتخاب 
شدند . ضمناً (مدیر عامل) مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و اسناد 
مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با 
امضاء مدیرعامل منفرداً با مهر شــرکت 
معتبر است و ســایر اوراق ادارى و عادى 
شــرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(754656)
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تب یا درجه حرارت باالتــر از دماى طبیعى بدن معموًال 
عالمت یک عفونت است و به خودى خود یک بیمارى 
به شــمار نمى آید. تب یکى از راه هاى جنگیدن بدن با 
عفونت هاست. اگر تب مشــکلى ایجاد نکند، درمان آن 
هم ضرورت ندارد. هرچند با درمــان تب معموًال بیمار 

احساس بسیار بهترى خواهد داشت.
باید توجه کرد که عفونت هاى ویروسى درمان اختصاصى 
ندارند. اگر تب باال باشد یا ادامه دار شود، مراجعه به پزشک 
الزم خواهد بود. البته کودکان کمتر از ســه ماه، بیمارانى 
که تحت شــیمى درمانى قرار مى گیرنــد، مبتالیان به 
بیمارى هاى جدى و افرادى که به تازگى تحت جراحى قرار 

گرفته اند باید براى هرگونه تبى به پزشک مراجعه کنند.
به یاد داشته باشــید که دماى بدن ممکن است به دلیل 
ورزش، لباس زیاد به تن داشتن، حمام داغ یا هواى بسیار 
گرم محیط باال رود. حتمًا دمایى را که به آن مشــکوك 

هستید، 30 تا 60 دقیقه بعد دوباره اندازه بگیرید.
 براى اندازه گیرى دماى بدن باید ابزار مناسب در اختیار 
داشته باشید. شما نمى توانید به اندازه گیرى دما با لمس 
پیشانى با دســت اعتماد کنید. ما توصیه مى کنیم یک 
دماســنج الکترونیک یا جیوه اى تهیه کنید. بهترین راه 
اندازه گیرى دما در نوزادان و کودکان استفاده از دماسنج 
زیربغل است. پیش از آنکه از دماسنج استفاده کنید آن را 

بچرخانید تا ستون جیوه یا الکل را درونش ببینید.
در عین حال باید توجــه کرد که ممکن اســت دماى 
دهان به غلط باال یا پایین باشد؛ بسته به اینکه به تازگى 
نوشیدنى گرم یا سرد مصرف شده باشــد. بنابراین اگر 

مایعى نوشیده  شده، حدود 10 دقیقه صبر کنید و سپس 
از راه دهان دماى بدن را اندازه گیرى کنید. البته تنفس 
هم دهان را خنک مى کنــد. بنابراین اطمینان پیدا کنید 
که دماسنج جیوه اى را پیش از اســتفاده تکان داده اید و 
محل ستون مایع درون آن زیر 37 درجه سانتیگراد است.
در کودکان خردسال که براى اندازه گیرى دهانى دماى 
بدن همکارى نمى کنند یا ممکن اســت دماسنج را گاز 
بگیرنــد، اندازه گیرى دماى زیربغل الزم مى شــود. در 
عین حال اندازه گیرى دماى مقعدى در کودکان توصیه 

نمى شود.
براى اندازه گیرى دماى بــدن از طریق زیر بغل از یک 
دماسنج دهانى استفاده کنید. دماســنج را زیر بغل قرار 
دهید. بازو را نزدیک سینه قرار دهید. به طور معمول پنج 
دقیقه منتظر بمانید. سپس دماسنج را درآورده و عدد را 
بخوانید. درجه حرارت زیر بغل معموًال نیم درجه پایین تر 

از درجه حرارت از راه دهان است.
براى اندازه گیرى دماى بدن از طریق دهان دماســنج 
دهانى را زیر یکى از طرف هاى زبان بگذارید و به سمت 
عقب برانید. اطمینان پیدا کنید که دماسنج با لب ها نگه 
داشته شده است و نه دندان ها. دما را پس از سه دقیقه که 
دماسنج در دهان بود، بخوانید. اگر بینى کودك گرفته و 
نمى تواند از راه بینى تنفس کنــد، ابتدا بینى اش را تمیز 
کنید. تنفس دهانى هنگام اندازه گیرى دهانى دما باعث 
پایین نشان دادن دما به غلط مى شود.   در عین حال باید 
توجه کرد که دماى زیربغل و دماى پوست دقیق نیستند 

و توصیه نمى شوند.

جامعه جهانــى به دنبــال یافتــن راه حلى براى 
مهــار و درمــان ویــروس فراگیر کروناســت؛ 
ویروسى که همه را به وحشت انداخته است. در 
اینجا شاید چند سئوال 
رایج براى افراد پیش 
بیاید که در ادامه به 
برخــى از آنها 
پاسخ داده شده 

است؛

آیــا درمانــى براى 
ویروس کرونا وجود دارد؟

در حال حاضر هیــچ درمانى 
وجود ندارد و محققان همچنان 
در تالشــند تــا دربــاره این 
ویروس اطالعات بیشترى 
کسب کنند. اما خبر خوش 
اینکــه محققــان موفق 
شده اند این ویروس را در 
آزمایشگاه کشت دهند 
که این مى تواند گام 

مهمى در جهت ساخت واکسن باشد.

ویــروس کرونا چگونه گســترش 
مى یابد؟

تصور مى شــود که این ویروس از طریق شخص 
دیگرى با قطرات تنفســى که به واسطه سرفه یا 
عطسه در فضا پخش مى شــود، از فردى به فردى 
دیگر ســرایت مى کند، اما دقیقًا مشــخص نیست 
که چه وقت فرد ناقل این ویروس اســت. در حال 
حاضر هیچ مدرکــى مبنى بر وجــود ویروس در 
هوا وجود ندارد و مثًال در یــک اتاق بزرگ در حال 

جابه جایى نیست.

چه افرادى در معرض خطر عفونت قرار 
دارند؟

افراد در هر سنى مى توانند به این ویروس آلوده شوند 
اما افراد مسن و افراد داراى سابقه پزشکى، به ویژه در 

برابر عوارض شدید، آسیب پذیر هستند.

کرونا شبیه آنفلوآنزا است؟
عالئم ویروس کرونا مانند عالئم آنفلوآنزا شــامل 

تب، سرفه و مشکالت تنفسى است. اگر این عالئم 
را دارید و اخیراً به چین رفته اید، یا با شخصى که با 
یک چینى در ارتباط بوده است، در تماس بوده اید، 
توصیه مى شود حتمًا به پزشــک مراجعه کنید چرا 
که احتمال ابتال به ویــروس کرونا وجود دارد. البته 
یادتان باشد تفاوت اساســى این دو بیمارى در این 
است که کرونا ریه را به شدت درگیر کرده و باعث 

تنگى نفس مى  شود.
براى در امان ماندن از ابتال به کرونا چه 

باید کرد؟
دستان خود را چند بار در روز به مدت 20 ثانیه با آب 
و صابون بشویید. اگر آب و صابون در دسترس شما 
نیســت با یک ضدعفونى کننده الکلى دستان خود 
ر ا بشویید. با دســتان کثیف چشم ها، بینى و دهان 
خود را لمس نکنید. موقع عطســه و سرفه دهان و 
بینى خود را با دستمال بپوشانید و بعد دستمال را دور 
بیاندازید. از ارتباط نزدیک با کسانى که بیمار هستند 
اجتناب کنید. پخت صحیح و کامل گوشت و تخم 
مرغ بسیار توصیه مى شود. اشیایى را که در طول روز 
لمس مى کنید ضدعفونى کنید. اگر بیمار هستید در 

خانه بمانید.

لرزش دست یا ترمور یکى از انواع بیمارى هاى مغز و اعصاب است که در 
ابتدا هیچ نشانه اى ندارد و با گذشت زمان عالئم آن ظاهر مى شود. لرزش 
دست ها اغلب نشانه بیمارى خطرناکى نیست، اما مى تواند باعث 
اختالل در فعالیت هاى روزمره افراد شود یا هشدارى در خصوص 

بروز بیمارى هاى حرکتى مغز و اعصاب باشد.
مصرف مداوم دارو ها به منظور کاهش درد شــاید در کوتاه 
مدت به بهبود بیمارى فرد کمک کند اما در بلند مدت باعث 
بروز بیمارى هاى گوناگونى خواهد شــد که شایع ترین آن 

عارضه لرزش دست هاست.
خواب کمتر از هشت ساعت در شــبانه روز با کاهش عملکرد مغز و تضعیف 
سیستم ایمنى بدن انسان مى تواند یک روز کسل کننده را به همراه خستگى 
و لرزش دســت در افراد به وجود آورد. از دیگر عوارض خطرناك بى خوابى 
مى توان به تغییر هورمون هاى بدن، اختالل در بینایى، پرخاشگرى، حمله 
قلبى و مغزى، پر اشتهایى، افزایش فشار خون و ریزش موى شدید اشاره کرد.
یکى از پرفروش تریــن و متداول ترین دارو ها در جهــان با نام «کافئین» 
شناخته شده است. بســیارى از افراد شاغل و دانشــجویان به منظور رفع 

خستگى، هوشیارى و بیدارى طوالنى مدت از کافئین استفاده مى کنند. اما از 
نظر متخصصان علم پزشکى مصرف بیش از حد کافئین با بروز بیمارى هاى 
گوناگون مانند کاهش وزن، آلزایمر، پارکینسون، افزایش سطح قند خون، 
بى خوابى، سردرد، افســردگى، عارضه لرزش دستان و در بیماران باردار با 
از دست دادن و تأخیر در رشــد جنین و ریتم غیرطبیعى قلب جنین خود را 

نشان مى دهد.
استرس مى تواند دالیل گوناگونى داشته باشد در واقع بروز یک حادثه ممکن 
است براى فردى استرس آور و براى فردى دیگر بدون هیچ استرسى همراه 
باشد. اما استرس هاى طوالنى مدت و مکرر بعد ها ممکن است با عوارض 
خطرناکى مانند اختالل در سیستم مغزى، آلزایمر و لرزش دست ها خود را 

نشان بدهد.
بیمارى پارکینسون یکى از شایع ترین بیمارى هاى مخرب اعصاب است که 
نخستین بار یک دانشمند بریتانیایى به نام «جیمز پارکینسون»  این بیمارى 
را در سال 1817 کشف کرد و این دانشمند بعد ها بیمارى پارکینسون را فلج 
لرزان نامید در واقع یکى از نشانه هاى بیمارى پارکینسون مى تواند لرزش 

دست ها و کندى حرکت در فرد باشد.

محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا آشکار کرده اند زندگى 
در حوالى جاده هاى اصلى یــا بزرگراه ها با وقوع باالتر 

ابتال به زوال عقل، بیمارى پارکینســون، 
آلزایمــر و بیمــارى ام اس مرتبط 
اســت. محققان علت این مسئله 
را ناشــى از افزایش قرارگیرى در 
معرض آلودگى هوا عنوان مى کنند.

«ویران یوچى»، سرپرســت تیم تحقیق در این باره 
مى گوید: «ما بــراى اولین بار تأیید کــرده ایم که بین 
آلودگى هوا و مجاورت با رفت و آمد خودروها با زوال 

عقل، پارکینسون، آلزایمر و بیمارى ام اس ارتباط 
وجود دارد.»

در طول دوره پیگیرى افراد، محققان 
متوجه 13 هــزار و 170 مورد ابتال  
به زوال عقل غیرآلزایمرى، 4201 

مورد بیمارى پارکینسون، 1277 مورد بیمارى آلزایمر و 
658 مورد بیمارى ام اس شدند.

بــه گفتــه محققــان زندگــى در نزدیکــى فضاى 
ســبز نقش بســیار حفاظتى دارد چراکــه احتماًال فرد 
تحرك فیزیکى و تعامالت اجتماعى بیشترى 

دارد.

علیرضا مصباحى، متخصص گوش و حلق بینى درباره اثرات ورود آب حمام به داخل 
گوش اظهار کرد: شــکل کانال گوش کًال به صورتى است که اگر فرد زیر دوش آب 
حمام قرار بگیرد و مقدارى از آن وارد گوش شود، هیچ مشکلى را براى او ایجاد نخواهد 

کرد و اصًال لزومى به خارج کردن آن مقدار وجود ندارد.
او در ادامه افزود: اگر از قبل پرده گوش دچــار پارگى، عفونت گوش میانى یا خارجى 
نشده باشد، نیازى نیست مقدار آب وارد شده را خارج کنید زیرا مقدار کم آن به گوش 

آسیب وارد نمى کند.
مصباحى بیان کرد: برخى افراد اصرار بر تمیز کردن مرتب گوش خود با آب را دارند که 
این عمل اشتباهى است. براى تمیز کردن گوش و خشک کردن آن باید از یک سشوار 
آن هم از راه دور اســتفاده کرد. به هیچ عنوان نباید از وسیله تیز یا خاصى مانند گوش 
پاك کن براى خارج کردن مایعات از گوش استفاده کرد. زیرا آناتومى پرده گوش در 
افراد متفاوت است. پرده گوش برخى افراد در قسمت جلو قرار دارد به همین دلیل تنها با 
یک حرکت اشتباه ممکن است به آن آسیب وارد شود. این اشتباهات موجب کرى هاى 
برگشت ناپذیر مى شود. او تصریح کرد: برخى افراد وسواس زیادى در تمیز کردن گوش 
خود دارند که بى دلیل مدام آن را شستشو مى دهند. جرم داخل کانال گوش چرك نیست 
بلکه از غده هاى پوستى خاصى ترشح مى شوند که براى سالمت گوش ضرورى هستند. 
این نوع جرم ها به دلیل خاصیت اسیدى که دارند مى توانند مانع عفونت هاى قارچى در 

قسمت خارجى گوش شوند.
مصباحى گفت: یکى از مشکالت غواصان و شناگرانى که مرتباً شنا مى کنند این است 
که مدام آب به داخل گوششان راه پیدا مى کند همین امر موجب عفونت قارچى گوش 
آنان مى شود. برخى مادرانى که وسواس خاصى نسبت به تمیزى گوش دارند به طور 
مرتب گوش کودکان خود را با آب و صابون شستشو مى دهند. در این بین بسیارى از 
ماداران با عفونت هاى مختلف گوش کودکان به پزشک مراجعه مى کنند در حالى که 

نمى دانند عامل اصلى این مشکل عمل اشتباه خودشان است.
او در آخر بیان کرد: مادران مى توانند به طور مرتب و در حد نرمال گوش کودك خود را 
تمیز کنند، اما اگر  این عمل بیش از اندازه صورت بگیرد، مى تواند صدمات خطرناکى به 

نواحى گوش کودك وارد کند.

اگر مى خواهید همیشه سالمت باشید، اهمیت خواب را در داشتن یک رژیم سالم در نظر بگیرید. 
وقتى مى خوابیم، سیستم ایمنى، سیستم تنفسى و میزان انرژى بدن ما باز تولید مى شود تا 
مغز بتواند اطالعاتى را که در طول روز به دست آورده پردازش کرده و فشار خون و ضربان 
قلب را تنظیم کند. اما در هنگام خواب، سموم ناشى از فعالیت عصبى مغز که در طى روز 
تجربه مى کنیم نیز از بین مى روند. وقتى ما به اندازه کافى خواب و استراحت نداشته باشیم، 

بدن ما این سموم را به نوعى سوخت تبدیل مى کند.
در کوتاه مدت، دفع این ســموم مى تواند براى سالمت مغز ما مفید باشد، زیرا تمام انرژى 
براى این فرایند به کار گرفته مى شود. با این حال، در بلندمدت، افرادى که از آپنه خواب یا 
بى خوابى مزمن رنج مى برند، از تمام اندوخته هاى مغزشان براى این فرایند استفاده مى کنند 
و همین امر در نهایت باعث از کار افتادگى و پیر شدن این اندام حیاتى مى شود. به عبارت 
دیگر، هر چه کمتر بخوابیم، سلول هاى مغز ما بیشتر خودشان را تمیز مى کنند. نخوابیدن 
به مدت چندین شب پیاپى باعث به جریان افتادن این عملکرد مى شود و در نتیجه ما مستعد 
ابتال به بیمارى هاى نابودکننده اى مانند آلزایمر مى شویم  یا حتى در طوالنى مدت دچار 

زوال عقل یا جنون خواهیم شد.

آگهى تغییرات
 شــرکت راهپویان ناژوان ســهامى خاص به شماره 
ثبــت 37773 و شناســه ملــى 10980273879 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العــاده مــورخ1398/10/28 و نامه شــماره 
21/74564مــورخ98/11/2 اداره کل حمــل و نقل 
استان اصفهان نصراهللا تاجى اشــکفتکى به شماره 
ملى 4621430920 و محمد محمدعلیزاده سامانى 
به شماره ملى 4621663161 و محمدجواد مالکى به 
شماره ملى 1229631976 بعنوان اعضاى اصلى هیئت 
مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند . روزنامه 
نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (754651)

لرزش دست یا ترمور یکى از انواع بیمارى
ابتدا هیچ نشانه اى ندارد و با گذشت زمان عالئم آن

دست ها اغلب نشانه بیمارى خطرناکى نیست، ام
اختالل در فعالیت هاى روزمره افراد شود یا هش

بروز بیمارى هاى حرکتى مغز و اعصاب
مصرف مداوم دارو ها به منظور کاه
مدت به بهبود بیمارى فرد کمک
بروز بیمارى هاى گوناگونىخ

عارضه لرزش دست هاست.
خواب کمتر از هشت ساعت در شــبانه
سیستم ایمنى بدن انسان مى تواند یک
آو لرزش دســت در افراد به وجود و

ب مى توان به تغییر هورمون هاى
قلبى و مغزى، پر اشتهایى، افزا

یکى از پرفروش تریــن و
شناخته شده است. بســ

ش دست شروع مى شوند؟
چه بیمارى هایى با لرز

وقتى کم مى خوابید مغزتان 
خودش را مى خورد

جامعه جهانــى به دنبــال یافتــن راه حلى براى
مهــار و درمــان ویــروس فراگیر کروناســت؛
ویروسى که همه را به وحشت انداخته است. در
اینجا شاید چند سئوال
رایج براى افراد پیش
بیاید که در ادامه به
برخــى از آنها
پاسخ داده شده

است؛

آیــا درمانــى براى
ویروس کرونا وجود دارد؟
در حال حاضر هیــچ درمانى
وجود نداردو محققان همچنان
در تالشــند تــا دربــاره این
ویروس اطالعات بیشترى
کسب کنند. اما خبر خوش
اینکــه محققــان موفق
شده اند این ویروس را در
آزمایشگاه کشت دهند
که این مى تواند گام

آنچه باید درباره کـرونا بدانید

وارد شدن آب به داخل گوش چند نکته درباره اندازه گیرى «تب»
خطرناك است؟

ون

در این باره  حقیق
کــرده ایم که بین 
خودروها با زوال 

م اس ارتباط 

 

ى ى ی ز ر ى ز ن ب
نقشبســیار حفاظتى دارد چراکــه احتماًال فرد  ســبز
تحرك فیزیکى و تعامالت اجتماعى بیشترى 

دارد.

عوارض زندگى در نزدیکى بزرگراه ها

سنگدان مرغ را بخوریم 
یا نه؟ 

داروســازان قرص ها را با توجه به نیاز بــدن در دوز یا 
اندازه هاى مختلفى مى ســازند که نصــف کردن آنها 

مشکالتى را براى افراد به وجود مى آورد.
قرص ها در دوزها و انــدازه هاى گوناگونى ســاخته 
مى شوند که برخى از افراد براى راحت بلعیدن آنها بدون 
مجوز پزشک اقدام به نصف کردن قرص مى کنند که 
این امر مى تواند تأثیرگذارى ایــن داروها را کم کند و 

مشکالت جدى را براى فرد به وجود آورد.
نصف کردن داروهایــى مانند داروهــاى قلبى بدون 
مجوز پزشک موجب نامنظمى ریتم ضربان قلب شده و 
مى تواند عوارض جدى را براى بدن به همراه داشته باشد 
و در بعضى مواقع باعث بى تأثیرى داروهاى قلبى بر بدن 
 شود. البته ناگفته نماند که نصف کردن داروهاى قلبى 
و بلعیدن آنها مى تواند مشکالت جدى را براى سیستم 

گوارشى به خصوص معده به وجود آورد.
یکى دیگر از داروهایى که با نصف کردن آسیب شدیدى 
به بدن مى رســاند و عوارض خطرناکى دارد، داروهاى 
اختالالت روحى و روانى است که این کار اختالالت دو 
قطبى را در پى دارد و مــى تواند آرامش بیمار را به طور 

کلى بر هم زند.
از عــوارض نصف کــردن قرص هــا مى تــوان به 
حساسیت هاى پوستى اشاره کرد. هنگامى که قرص ها 
را نصف مى کنیم، ذرات ریز تشکیل دهنده قرص ها در 
هوا منتشر شده و ممکن اســت با پوست تماس برقرار 
 کند که همین امــر باعث التهابات و حساســیت هاى 
پوستى مى شود. به گفته متخصصان افرادى که نصف 
مســکن هاى فاقد خط را مصرف مى کنند دوز کامل 

مسکن ها به بدنشان نمى رسد.
داروها را باید بــا آب ولرم اســتفاده کرد و اســتفاده 
از آب بسیار ســرد و یا آب گرم به علت آسیب رساندن 
به دســتگاه گوارشــى یا  باال بردن چربى کبد مناسب 

نیست.
توصیه مى شود، افراد پس از مصرف داروها به طور جدى 
از غذاهایى که فلفــل و ادویه فراوانى دارند و همچنین 
انجام فعالیت هاى بدنى شــدید اجتناب کنند تا داروها 

بتوانند تأ ثیر زیادى بر بدن داشته باشند.

عوارض خطرناك نصف کردن قرص ها

خدیجه رحمانى، متخصص تغذیه و رژیم درمانى درباره 
فواید سنگدان مرغ گفت: سنگدان یکى از قسمت هاى 
داخلى مرغ یا ســایر پرندگان است که طبق مطالعات 
پزشکى و از نظر ارزش تغذیه اى نسبت به قسمت هاى 

دیگر مرغ چربى کمترى دارد.
او افزود: میزان چربى و کلسترول جگر بسیار باالست. 
ولى در هر 100 گرم ســنگدان مــرغ 237 میلى گرم 
کلسترول، 2 گرم اســید چرب ترانس، نیم گرم اسید 
چرب اشباع و مقدار زیادى ویتامین B موجود است که 

باید مصرف شود.

ویتامین هاى سنگدان مرغ را بشناسید
این متخصص تغذیــه و رژیم درمانــى تصریح کرد: 
سنگدان مرغ حاوى مقدار زیادى سلنیوم، پتاسیم و روى 
است که باید حتماً در وعده هاى غذایى مصرف شود اما 

از نظر تأمین آهن ارزش کمترى دارد.
رحمانى با اشاره به میزان مصرف سنگدان مرغ اظهار 
کرد: از آنجایى که سنگدان مرغ داراى ارزش تغذیه اى 
باالست مصرف آن به میزان 150 گرم و یک بار در هفته 

به عنوان وعده غذایى مهم و اصلى توصیه مى شود.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى گفت: مصرف زیاد 
سنگدان مرغ مى تواند سیســتم ایمنى بدن انسان را با 

اختالالت و مشکالت زیادى رو به رو سازد.
رحمانى درباره پروتئین هاى موجود در ســنگدان مرغ 
گفت: ســنگدان مرغ داراى 13/5 درصد پروتئین و در 
هر 100 گرم 1200 کالرى است که مى تواند به عنوان 
یک وعده غذایــى مفید و مؤ ثر در درمــان بیمارى ها 

مصرف شود.
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آگهى مزایده عمومى

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: انواع اجناس اسقاط و مستعمل مازاد بر نیاز خود را به شرح 
ذیل و باستناد قانون برگزارى معامالت شرکت، از طریق مزایده عمومى به فروش برساند: 

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مزایده را به شرح فوق از طریق سایت هاى زیر دریافت و حداکثر تا پایان 
وقت ادارى (ساعت 15:30) روز سه شنبه مورخ 1398/11/29 به آدرس: اصفهان چهارباغ عباسى- خیابان 
عباس آباد- ساختمان شماره 2 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف، دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. 

به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتى معامالت توانیر به آدرس
http://iets.mporg.ir سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس

http://eepdc.ir سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس
شرکت کنندگان در مزایده مى توانند جهت بازدید از کاالها از تاریخ 1398/11/13 تا تاریخ 1398/11/29 همه 
روزه به غیر از ایام تعطیل از ساعت 8 صبح لغایت 15 به آدرس مندرج در ماده 2 اسناد مزایده (محل استقرار 

کاال) مراجعه نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32240491- 031 امور تدارکات تماس  حاصل فرمائید.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده در اسناد درج شده است.
* به پیشنهادهاى فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتى که بعد از انقضاء مهلت مقرر در تاریخ فوق 

واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مزایده را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکات 

براى خود محفوظ مى دارد.
* شرکت کنندگان در مزایده مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت شرکت 
و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اســناد مطلع گردند، در غیر این صورت 

مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده پیشنهاد دهنده مى باشد.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج مى باشد.

* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.
* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد 

مى باشد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

تاریخ برگزارى مزایدهآخرین مهلت ارسال پاکاتمهلت دریافت اسنادتاریخ توزیع دفترچه
1398/11/131398/11/191398/11/291398/11/30

مبلغ تضمین (ریال)ساعت برگزارىمقدارواحدموضوع مزایدهشماره مزایده

9891007
انواع سیم مسى اسقاط
انواع سیم آلومینیوم 

اسقاط
110/000کیلوگرم

5 ٪ مبلغ 10:00 صبح14/000
پیشنهادى

آگهى دعوت سهامداران براى تشکیل مجمع عمومى 
فوق العاده شرکت پرتو تصویر شفا 

(سهامى خاص) شماره ثبت 25637

هیئت مدیره شرکت پرتو تصویر شفا بیمارستان فوق تخصصى میالد اصفهان  

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت پرتو تصویر شفا دعوت مى شود تا در مجمع عمومى 
فوق العاده در ساعت 9:00 مورخ 98/12/02 در محل بیمارستان فوق تخصصى میالد واقع در اصفهان، 

شهرك ولیعصر(عج) بلوار شهید بخشى تشکیل مى گردد، حضور بهم رسانید.
دستورات جلسه مجمع عمومى فوق العاده

1- افزایش سرمایه ثبتى از محل مطالبات سهامداران
2- اخذ موافقت تجدید ارزیابى زمین (عرصه) به منظور افزایش سرمایه از محل آن

3- اصالح ماده 25 اساسنامه و تغییر شرایط عضویت در هیئت مدیره
4- سایر مواردى که در صالحیت مجمع باشد.

آگهى دعوت سهامداران براى تشکیل مجمع عمومى 
فوق العاده شرکت همساز تصویر 

(سهامى خاص) شماره ثبت 9273

هیئت مدیره شرکت همساز تصویر مرکز  MRI اصفهان

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت همساز تصویر دعوت مى شود تا در مجمع 
عمومى فوق العاده در ساعت 11:00 مورخ 98/12/02 در محل بیمارستان فوق تخصصى 
میالد واقع در اصفهان، شهرك ولیعصر(عج) بلوار شهید بخشى تشکیل مى گردد، حضور 

بهم رسانید.
دستورات جلسه مجمع عمومى فوق العاده

1- افزایش سرمایه ثبتى از محل مطالبات سهامداران
2- سایر مواردى که در صالحیت مجمع باشد.

آگهى مزایده

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى شهرضا 

دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا در نظر دارد اجاره مکان تایپ و تکثیر 
و کتابفروشى خود را از طریق مزایده به متقاضى واجد شرایط واگذار نماید. 
متقاضیان مى توانند حداکثر تا ده روز کارى (به جز جمعه و شنبه) پس از 
درج آگهى جهت دریافت اسناد مزایده به دفتر تدارکات دانشگاه مراجعه 

و یا با شماره 53292205- 031 تماس حاصل نمایند.
در ضمن هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده بوده و دانشگاه در قبول 

و یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.

آگهى مزایده و تجدید مزایده

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به واگذارى ملک و مکان تعمیرگاه از 
طریق مزایده و تجدید مزایده اقدام نماید. متقاضیان جهت بازدید و دریافت اسناد مى توانند از تاریخ 
نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان- جنب 
پلیس راهور مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 98/11/30 به دبیرخانه 
سازمان تحویل نمایند و یا با شماره 03152236973 داخلى 1 تماس حاصل فرمایند. الزم به ذکر است 

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج مى باشد.
1- یک قطعه زمین با کاربرى تجارى- مسکونى واقع در زرین شهر- اول بلوار شهید قجه اى- اراضى 

مجاور شرکت تعاونى دامداران (مزایده)
2- یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در  سده لنجان- شهرك نگین پالك 402 (تجدید مزایده)
3- واگذارى مکان تعمیرگاه واقع در سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در قالب قرارداد 

اجاره یکساله (مزایده)

نوبت اول

فراخوان شناسایى و جذب سرمایه گذار

میثم محمدى- شهردار زرین شهر

شهردارى زرین شهر با ترسیم افق هاى روشن و امید به دستیابى به شــهر ایده آل و در راستاى تحقق و توسعه اماکن تفریحى، رفاهى، خدماتى و 
گردشگرى شهر با استفاده از امکانات و زیرساخت هاى موجود و حداکثر توان سرمایه گذاران عزیز داخلى در نظر دارد نسبت به شناسایى، ارزیابى و 
جذب متقاضیان داراى ایده، طرح و توان مالى جهت سرمایه گذارى در پروژه پارك سوار زرین شهر شامل فروشگاه زنجیره اى، رستوران، شهربازى 
سرپوشیده، نمایشگاه فصلى و... اقدام نماید، لذا از کلیه عالقه مندان به سرمایه گذارى در این پروژه به روش مشارکتى، دعوت به عمل مى آید از 
تاریخ انتشار این آگهى لغایت حداکثر مورخ 98/11/20 جهت کسب اطالعات بیشتر، بازدید از محل، شرکت در جلسات هم اندیشى و ارائه نظرات و 
پیشنهادات خود در قالب طرح و چگونگى روش انجام کار به اداره سرمایه گذارى و مشارکت هاى مردمى شهردارى واقع در زرین شهر، بلوار معلم، 

ساختمان مرکزى شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند. 
م الف: 754963

آگهى مزایده فروش زمین نوبت اول

شهردارى زاینده رود

شهردارى زاینده رود در نظر دارد به استناد مجوز شماره 98/1159 مورخ 98/11/06 شوراى محترم ا سالمى شهر نسبت به فروش تعداد 3 قطعه پالك با کاربرى 
مسکونى از قرار مساحت هر کدام 220 مترمربع و قیمت هر مترمربع به نرخ کارشناسى 1/500/000 ریال به آدرس محله پردیس شهر زاینده رود، از طریق 
برگزارى آگهى مزایده عمومى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده همه روزه به جز ایام تعطیل از تاریخ درج 

آگهى تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 98/12/01 به این شهردارى مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه شهردارى روز شنبه مورخ 98/12/03 مى باشد.

زمان بازگشایى پاکت ها روز یکشنبه مورخ 98/12/04 مى باشد.
پرداخت هزینه هاى درج آگهى در روزنامه و کارشناسى به عهده برنده مزایده مى باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در شرایط آگهى مزایده درج گردیده است.
تلفن تماس: 03152663857

م الف: 756824

چاپ اول


