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آب معـدنى 
آفتاب خورده 
مصـرف نکنید

بهار مسکن سازى در بهارستان
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کمک یک میلیارد تومانى 
مردم اصفهان به 
سیل زدگان

مهناز افشار 
علیه محسن تنابنده

پى نوشت روحانى
 در واکنش به 
بخشنامه رئیسى
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افغانستان 
خواستار ریل تولید 

ذوب آهن شد

آب هاى معدنى و آشامیدنى از پر مصرف ترین نوشیدنى ها 
در ایران و سراسر جهان هستند. بطرى هاى مورد استفاده در 

بسته بندى این آب ها مانند تمام مواد پالستیکى دیگر اگر 
به درستى و در شرایط مناسب نگهدارى نشوند، خطر هایى 

دارند که باید به آنها توجه شود.

معاون برنامه ریزى و توسعه ذوب آهن اصفهان 
بیان کرد: ظرفیت تولید ریل ذوب آهن اصفهان 
در بخش مترو و راه آهن جمهورى اسالمى بیش 
از ظرفیت کشور است و این افتخارى است که در 
دوران تحریم به ثمر نشست. این شرکت افتخار 
تولید 400 هزار ُتن ریل در سال دارد که این میزان 
تولید در ســال جزو بزرگ تریــن ظرفیت هاى 

کارگاه هاى ریل در دنیا به شمار مى رود.
مهدى نصر ادامه داد: صــادرات محصول ریل 
به ویژه در منطقه منا، کشــورهاى غرب آســیا 
و شــمال آفریقا جــزو برنامه هــاى بلندمدت 

ذوب آهن اصفهان...
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آلودگى هواى اصفهان  زیر سر کیفیت بنزین است؟آلودگى هواى اصفهان  زیر سر کیفیت بنزین است؟
موافقان و مخالفان پاسخ مى دهندموافقان و مخالفان پاسخ مى دهند

3

روز گذشته تفاهمنامه احداث 1000 واحد مسکونى در بهارستان منعقد شد

آه و حسرت براى سجاد
بدشانسى در سرماى شدید تبریز از همان دقیقه اول گریبانگیر سجاد 
شهباززاده، بازیکن سپاهان شــد تا آخرین دقیقه بازى هم این اتفاق 

او و سپاهانى ها را آزار بدهد. تیم محبوب نصف جهان با ترکیبى 
متفاوت از آنچه پیش بینى مى شد مقابل تیم تبریزى ماشین سازى 
به میدان رفت به این امید که در هواى برفى سهند طعم صدرنشینى 

را بچشد غافل از اینکه ...
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نجات 6 بیمار 
با اهداى اعضاى 
یک دانش آموز

 سپرده اصفهانى ها در بانک ها چقدر است؟
مرورى بر آخرین گزارش بانک مرکزى
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در جلسه اى با حضور استاندار اصفهان و مدیر شعب 
بانک رفاه کارگران استان، چک 280 میلیون تومانى 
بانک رفاه توسط استاندار اصفهان به دانشگاه علوم 

پزشکى کاشان اهدا شد.
اســتاندار اصفهان در این جلســه ضمن تشــکر از 
مســئوالن بانک رفاه بابت انجام مســئولیت هاى 
اجتماعى ، خواستارآن شد دستگاه هایى که توسط این 
بانک یا دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تهیه مى شود 
در اختیار بیمارستان هایى قرار داده شود که مستقیمًا 
مورد اســتفاده ذینفعان و توده مردم قرار مى گیرد. 
وى همچنین یادآور شــد اســتفاده مردم و ذینفعان 
بانک رفاه کارگران از این دستگاه ها به خصوص با 
توجه به افزایش سن افراد که در جامعه ما وجود دارد 

مسئله اى ضرورى است.
در این جلسه مدیر شعب بانک رفاه استان اصفهان 
نیز با بیان اینکه بانــک رفاه به عنوان یک 

بانک ســالمت محور و بانک عامل سازمان تأمین 
اجتماعى فعالیت دارد اظهار کــرد: با توجه به اینکه 
بیشتر مشترى هاى این بانک تحت پوشش سازمان 
تأمین اجتماعى هستند و کهولت سن در این قشر از 
جامعه بیشتر به چشم مى آید همواره سعى شده است 
در زمینه مسئولیت هاى اجتماعى چه از نظر درمانى 
براى استفاده ذینفعان این بانک و چه براى استفاده 

عامه مردم نقش بسزایى داشته باشد.
حمیدرضا صفائیان با اشاره به مسئولیت هاى اجتماعى 
این بانک گفت: بر همین اساس با تخصیص اعتبار 
تبلیغاتی به  مســئولیت هاي اجتماعی توانستیم در 
شــاخص هائی که مورد نیاز استان است مثل بحث 
پزشــکى کمک کنیم. در همین زمینه نیز سالهاى 
گذشته براى بیمارســتان الزهرا اصفهان دو دستگاه 

پزشکى مجزا خریداري شده است.
وى  در ادامه اظهار داشــت : در ســال جارى همانند 
سالهاي گذشته با دانشگاه علوم 

پزشکى براى تهیه تجهیزات مورد نیاز این دانشگاه 
همکارى هاى الزم را انجام دادیم. بدین صورت که 
ابتدا با رؤساى محترم دانشگاه علوم پزشکى و مدیریت 
پشتیبانی این دانشگاه هماهنگی الزم در خصوص 
تجهیزات  مورد نیاز دانشگاه صورت می گیرد  و بانک 
با دریافت  فاکتور خرید دستگاه یا دستگاهاي مربوطه 
از دانشگاه علوم پزشکی ، مسئولیت تامین اعتبار آنها  
را بر عهده گرفته و چک فاکتورهاي مذکور را در وجه 
دانشگاه بابت خرید تجهیزات صادر می کند و بانک 

به طور مستقیم وارد بازار خرید و فروش نمی شود.
مدیرشــعب بانک رفاه کارگران اســتان اصفهان 
خاطرنشان کرد:روساي محترم دانشگاه علوم پزشکى 
بخاطر کاهش هزینه تمام شده تجهیزات مورد نیاز  از 

هیئت امناى ارزى این دانشگاه خریدارى مى کنند.
صفائیان اضافه کرد: به لطف خداوند امسال توانستیم 
در مجموع چهار قلم از تجهیزات مورد نیاز استان را 
خریدارى کنیم که سه قلم از این تجهیزات  براى شهر 

اصفهان و یک  قلم براى شهر کاشان تهیه شده است. 
وى با بیان اینکه در ســالهاي گذشــته نیز مبلغی 
در حــدود 880 میلیون تومان بــه منظور خریدارى 
تجهیزات  براى بیمارســتان الزهرا(س) هزینه شده 
است  اظهار داشت  تجهیزات مذکور براي اولین بار 
در بیمارستان هاي دولتی اصفهان مورد بهره برداري 

قرار گرفته است.
مدیر شعب بانک رفاه استان اصفهان همچنین یادآور 
شد: در سال جارى نیز به لطف خدا توانستیم اعتباري 
براى تجهیز بیمارســتان هاى مورد نظراختصاص 
دهیم که شــامل: 550 میلیون تومان براى دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان و 280 میلیون تومان براى 
دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد.در این زمینه 
در شهر اصفهان با روســاي دانشگاه علوم پزشکى 
ومدیریت پشتیبانی این دانشــگاه رایزنی کردیم  و 
براى بیمارســتان هاى چمران، امام حســین(ع) و 
زهراى زینبیه هر کدام یک دستگاه خریدارى شد که 

تهیه این سه دستگاه در مجموع 540 میلیون تومان 
هزینه در برداشته است.

وى ادامه داد:در حال حاضر دستگاه تست ورزش بى 
سیم بیمارستان چمران که دستگاهی بسیار پیشرفته 
اســت  نصب  و مورد اســتفاده قرار گرفته است و  دو 
دستگاه دیگر نیز خریدارى شده که ان شاءا... درآینده اي 

نزدیک مورد بهره بردارى قرار خواهد گرفت.
صفائیان در ادامه با اشاره به مبلغ 280 میلیون تومانى 
دســتگاه «آرتروســکوپ» که براى دانشگاه علوم 
پزشکى کاشان خریدارى شــده افزود: امروز افتخار 
داشتیم که استاندار محترم اصفهان چک خرید این 
دستگاه را به معاونت پشتیبانى دانشگاه علوم پزشکى 

کاشان تقدیم نماید. 
وى در مورد چگونگى تأمین هزینه خرید این دستگاه 
نیز توضیح داد: براى تهیه دستگاه«آرتروسکوپ» که 
در اتاق عمل کاربردهاى زیادى دارد با رئیس دانشگاه 
علوم پزشکى کاشان مشــورت کردیم و قرار شد ما 

براى این دستگاه 250 میلیون تومان تامین کنیم که 
در نهایت با ارائه فاکتور 280 میلیون تومانى توســط 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، توانستیم با تامین مبلغ  
30 میلیون تومان دیگر این دستگاه را براى بیمارستان 
شهید بهشتى کاشــان خریدارى کنیم که چک آن 
امروز و در این جلسه توســط استاندار محترم  به این 

دانشگاه تقدیم شد.
مدیر شــعب بانک رفاه کارگران اســتان اصفهان 
همچنین در راستاي ایفاي مسئولیت هاي اجتماعی 
بانک  عنوان کرد: بانک رفاه در سال جارى توانسته در 
ادامه ایفاي مسئولیت هاي اجتماعی خود به مدیریت 
درمان تامین اجتماعی مبلغ صد میلیون تومان هبه 
NICU کند که این مبلغ بابت خرید دستگاه هاى تخت

نوزادان براى بیمارستان شریعتى هبه شده و ذینفعان 
مستقیم بانک رفاه اســتان با خرید این تجهیزات از 

خدمات آن بهره مند می شوند.

مدیر شعب بانک رفاه کارگران استان تشریح کرد

کمک بانک رفاه کارگران 
در خرید تجهیزات  بیمارستان هاى استان اصفهان

د
یبانگیر سجاد 
هم این اتفاق 

با ترکیبى 
ین سازى 
صدرنشینى 
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آمارهاى بانک مرکزى از افزایش 29/2 درصدى مانده 
سپرده ها و 22/3 درصدى مانده تسهیالت بانکى تا پایان 

مهر 98 نسبت به مقطع مشابه پارسال حکایت دارد.
گزارش بانک مرکزى از وضعیت کل مانده ســپرده ها و 
تســهیالت ریالى و ارزى بانک ها و مؤسسات اعتبارى 
در پایان مهر سال 1398 حاکى از آن است که مانده کل 
ســپرده ها بالغ بر 23725/6 هزار میلیارد ریال شده که 
نسبت به مقطع مشابه ســال قبل 5356/2 هزار میلیارد 
ریال (29/2 درصد) و نســبت به پایان سال قبل معادل 
3052/2 هزار میلیارد ریال (14/8 درصد) افزایش نشان 

مى دهد.

بیشترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده 
12843/4 هزار میلیارد ریــال و کمترین مبلغ مربوط به 
استان کهگیلویه و بویر احمد معادل 63 هزار میلیارد ریال 
است. بیشترین مبلغ تسهیالت مربوط به استان تهران با 
مانده 10946/3 هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط 
به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل 60/3  هزار میلیارد 

ریال است.
بعد از تهران، بیشترین مبلغ سپرده ها متعلق به اصفهان 
با مانده 1251370 میلیارد ریال است. اصفهان همچنین 
بیشترین مبلغ تســهیالت را هم بعد از تهران به میزان 

606754 میلیارد ریال به خود اختصاص داده است.

رئیس مرکز روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت بهداشت 
از ممنوعیت ورود مواد غذایى همراه مسافر از مبدأ چین 
و کشورهاى جنوب شرق آســیا به کشور خبر داد و گفت: 
بازگشت و قرنطینه آن تعدادى از هموطنان  که در ووهان 
چین به ســر مى برند و تمایل به بازگشت دارند، پیگیرى

 شد.
کیانوش جهانپور ضمن تأکید بر اینکه هیچ مورد مشکوکى 
از ویروس کرونا در ایران تا این لحظه مشاهده نشده است، 
از ممنوعیت ورود هرگونه غذا و مواد غذایى همراه مسافر از 
مبدأ چین و کشورهاى جنوب شرقى آسیا که درگیر با این 
بیمارى هستند خبر داد.  وى افزود: به دنبال اقدامات انجام 

شده در خصوص پیشگیرى و کنترل و مدیریت بیمارى 
کرونا ویروس جدید در تعامل با دستگاه هاى ذیربط، مقرر 
شــد از ورود هرگونه غذا، مواد یا فــرآورده غذایى همراه 

مسافر از چین به داخل کشور جلوگیرى شود.
رئیس مرکز روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت بهداشت 
همچنین افزود: تعــدادى از هموطنانمــان از جمله 15 
دانشجوى ایرانى در ووهان چین به سر مى برند که موضوع 
سالمت آنها و نیز بازگشت و قرنطینه آن تعداد که تمایل 
به بازگشت به کشور دارند، امروز توسط معاون بهداشتى 
وزیر در ارتباط با مسئوالن دیپلماتیک و مسئوالن چینى 

پیگیرى شد.

 سپرده اصفهانى ها 
در بانک ها چقدر است؟

ورود مواد غذایى همراه مسافر 
از چین ممنوع شد

ما و بهنوش!
بهمن بابازاده، فعال رسانه اى    برترین ها|
در حوزه موسیقى در اکانت توییترى اش از ماجراى 
جالبى پرده برداشته است. ادعایى که البته هنوز 
به طور رســمى تأیید نشــده اســت. او نوشته: 
«تعرفه بهنوش بختیارى براى تبلیغات قطعات 
خواننده هاى جوان در اینســتاگرامش از هشت 
میلیون تــا 40 میلیــون (در صــورت حضور و 
هنرنمایى خودش) متغیر اســت. ما این ویدیوها 
را مى بینیم، به آنها مى خندیم و حتى برایشــان 
غش مى کنیم. او هم به ما مى خندد و بیشتر دیده 

مى شود و تعرفه اش را باالتر مى برد.»

گرین کارتى 
در جشنواره فجر؟!

در دوره هاى گذشــته     کافه سینما|
جشنواره  فیلم فجر حجم مخالفت ها و شعارها در 
برابر حضور داوران دوتابعیتى و گرین کارتى باال 
گرفته بود. اما اطالعات رسیده نشان مى دهد که 
باوجود همه  شــعارها، یک نفر از گروه داورهاى 
معرفى شده از سوى جشنواره  فجر امسال، گرین 

کارتى است و یک نفر دوتابعیتى!

کتاب سوز بازداشت شد؟
کانال تلگرامى «دولت بهار»    برترین ها|
منتسب به هواداران احمدى نژاد از بازداشت عباس 
تبریزیان (چهره جنجالى طب اسالمى) خبر داده 
است. اخیراً کلیپى از تبریزیان در حال آتش زدن 
کتاب «طب هاریسون» در شبکه هاى اجتماعى 

منتشر شد که بازتاب منفى وسیعى داشت.

دعوا بر سر «موالنا»
  باشگاه خبرنگاران جوان | یکى از 
خبرنگاران در تاجیکستان در توییتر خود عکسى 
منتشر کرده که حاکى از صف طوالنى براى خرید 
کتاب موالناســت و در نهایت به دعوا کشــیده 
مى شود. گفته مى شود این ماجرا با جنگ و دعوا 

تمام شده، چون تعداد چاپ محدود بوده است.

رنج پرداخت پاداش! 
وزارت جهــاد کشــاورزى به    تسنیم|
منظور پرداخت پاداش پایــان خدمت کارکنان 
خود، ملک سازمان چاى کشور را مى فروشد. این 
وزارتخانه به منظور پرداخت پاداش پایان خدمت 
کارکنان خود، درخواســت صدور مجوز فروش 
یک پالك ثبتى متعلق به ســازمان چاى کشور 
واقع در شهرســتان الهیجان را به هیئت دولت 

ارسال کرده است.

بخشش در کار نیست
  فارس| سرهنگ احمد کرمى اسد، رئیس 
مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا در خصوص اینکه 
آیا بخشــودگى جرایم در دستورکار است یا خیر، 
اعالم کرد: اصًال بخشــودگى جرایم در دستور 
نیســت؛ آن موردى که یکى دو بار در سال هاى 
گذشته اجرا شد، براســاس مصوباتى بوده که به 
پلیس ابالغ شده و بخشــودگى اصل جریمه ها 
نبوده، بلکه شامل دیرکرد جرایم سال هاى گذشته 

بوده که حذف مى شد. 

استعفاى بزرگ
  عصر ایران | رئیس ســازمان بهزیستى 
از استعفاى 172 نفر از مدیران و کارشناسان این 
سازمان در سطح کشور خبر داد. وحید قبادى دانا 
گفت: حدود ســه  ماه و نیم پیش بخشــنامه اى 
درباره تعارض منافع مدیران بهزیستى صادر شد، 
چرا که برخى مدیران همزمان با پست مدیریتى 
خود یکى از مراکز را به صورت خصوصى و دولتى 
اداره مى کردند. در حقیقت بخشنامه اى صادر شد 
تا مدیران بین وظایف اجرایى و اداره مرکز یکى 

را انتخاب کنند. 

سردار سلیمانى
 دیپلماتى برجسته بود

رئیس دفتر مقام معظم رهبرى گفت:    ایسنا|
سردار ســلیمانى عالوه بر نظامى بودن یک دیپلمات 
برجسته بوده است. حجت االســالم محمد محمدى 
گلپایگانى در یادواره شهداى حماسه ششم بهمن آمل با 
اشاره به اینکه شهادت سردار سلیمانى این نظام و انقالب 
را براى همیشه بیمه کرده است، افزود: تشییع پیکر سردار 
سلیمانى در تاریخ بشریت بى سابقه بوده است و نام سردار 
سلیمانى براى همیشه ابدى خواهد ماند. رئیس دفتر مقام 
معظم رهبرى خاطرنشان کرد: در این کشور سلیمانى هاى 

زیادى داشته و داریم که باید قدر آنها را دانست.

«چارلِز» ایران دوست!
  فارس| «شاهزاده چارلز»، پســر ارشد ملکه 
انگلیس و جانشین وى ابراز تمایل کرد به طور رسمى به 
ایران سفر کند. وى که با روزنامه «ساندى تایمز» مصاحبه 
مى کرد، گفت: «بله، واضح است که دوست دارم به ایران 
بروم». شاهزاده چارلز افزود: «من مى دانم که ایران براى 
قرن هاى متمادى بخش مهمى از جهان بوده و در دانش 
بشــر، فرهنگ، شــعر و هنر نقش زیادى داشته است. 

منظورم این است که مردم واقعاً قابل توجهى دارد.»

تیراندازى به اتوبوس  
عصــرروز شــنبه 5 بهمن ماه    عصر جنوب |
اتوبوس حامل کارکنان پتروشــیمى تندگویان در جاده 
اهواز به ماهشهر مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت . در 
جریان این حمله چند گلوله به سمت سرویس کارکنان 
شلیک شده است . رانندگان سرویس هاى حمل و نقل 
پتروشیمى چندروزى ا ست در اعتصاب به سر مى برند . 
یک مقام مسئول در پتروشیمى تندگویان با تأیید این خبر 
گفت: ما علت تیراندازى را نمى دانیم و مقامات امنیتى باید 
در این خصوص اظهار نظر کنند. وى همچنین شلیک را 

با اسلحه شکارى اعالم کرد.

تبریک پیشاپیش!
محسن آرمین، عضو شــوراى مرکزى    ایلنا |
ســازمان مجاهدین انقالب اســالمى در واکنش به 
مطرح شدن احتمال ریاست قالیباف در مجلس آینده، 
ردصالحیت گسترده اصالح طلبان را زمینه ساز تضمین 
بیش از 240 کرسى براى جریان رقیب دانست و گفت: 
«آقاى قالیباف مى توانند خوشــحال باشند که به رغم 
ناکامى هاى مکرر در دوره هاى انتخاباتى گذشته باالخره 
از این طریق و به نام انتخابات مى توانند به پستى دست 

پیدا کنند.»

«تفکر قاسمیون» تشکیل شود
یک عضو مجمع نمایندگان    دیده بان ایران |
کرمان از فرمانده سپاه خواست نهادى به نام «قاسمیون» 
را تشکیل دهد. شهباز حســن پور در جلسه علنى دیروز 
(یک شنبه) مجلس اظهار کرد: از فرمانده سپاه پاسداران، 
سردار سالمى درخواست مى کنم هرچه سریع تر نهالى در 
بسیج مستضعفان به نام «تفکر قاسمیون» تشکیل دهد 
تا عاشقان سردار قاسم سلیمانى در هسته هاى مقاومت 
سازماندهى شوند و به طور جهانى فعالیت کنند. تنها راه 

نجات کشور تفکر زیباى بسیج است. 

«ترامپ» فاشیست است
براساس مســتندى که به تازگى درباره    ایرنا |
زندگى «هیالرى کلینتون» تهیه شــده، یک سناتور 
آمریکایى گفت که «بــاراك اوباما»، رئیس جمهورى 
پیشین آمریکا در کمپین انتخابات ریاست جمهورى سال 
2016 میالدى، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهورى کنونى 
آمریکا را فاشیست خوانده اســت. «ان بى سى نیوز» 
نسخه اى از این مســتند را که هنوز منتشر نشده رؤیت 
کرده است. «ســناتور کین» در این کلیپ به کلینتون 
مى گوید: اوباما آن شب به من زنگ زد و گفت یادت نرود 
باید یک فاشیست را از کاخ سفید دور نگه دارید. کلینتون 
با تأیید این اظهارات احساسات مشابهى را بیان مى کند.

خبرخوان

عبدالواحــد موســوى الرى، نایب رئیــس شــوراى 
سیاســتگذارى اصالح طلبــان و وزیر کشــور دولت 
اصالحات در گفتگو با پایگاه اینترنتى «شفقنا»، ریشه 
وضعیت موجود را در دولت محمود احمدى نژاد دانسته 
است. او معتقد است بین حمایت اصولگرایان از احمدى 
نژاد با حمایت اصالح طلبان از روحانى تفاوت وجود دارد. 

موسوى الرى مى گوید:
جامعه مى داند که دولت آقــاى روحانى، دولت اصالح 
طلبان نبوده بلکه دولت مــورد حمایت اصالح طلبان 
بوده اســت بنابراین این بخش قصه با آن دوره اى که 
اصولگرایان با تمام ظرفیت هاى خود پشت سر احمدى 
نژاد ایستادند، بســیار متفاوت اســت. در آن زمان قوه 
قضاییه و مجلس در اختیار احمدى نــژاد بود؛ برخى از 
نمایندگان مجلس کت احمدى نژاد را به عنوان تبرك 
مى بوســیدند! میلیاردها دالر سرمایه در اختیار احمدى 
نژاد بود، هنوز هم به یاد داریم که در آن زمان نرخ نفت 
تا 140 دالر افزایش یافت و دولت درآمدهاى افسانه اى 
داشت و اصولگرایان با تمام وجود از دولت احمدى نژاد 
حمایت مى کردند. هنوز هم به یاد داریم که شــخصى 
مى گفت دولت احمدى نژاد، دولت امام زمان(ع) است و 
دیگرى مى گفت در عالم خواب امام زمان(عج) با بیان 

مشخصاتى از این دولت حمایت کرده اند!
واقعًا امروز اصولگرایان چه حرفــى براى گفتن دارند؟ 
بخش عمده اتفاقات منفى که در حال حاضر گرفتار آن 
هســتیم و دولت روحانى هم گرفتار آن است، ریشه در 
دولت احمدى نژاد دارد. زمانى که همه مى گفتند، اجازه 
ندهید پرونده ایران به شوراى امنیت برود، احمدى نژاد 

بود که مى گفت که این قطعنامــه کاغذ پاره اى بیش 
نیســت. در زمان دولت احمدى نژاد درآمدهاى کالنى 
داشتیم و مى توانستیم در اقتصاد کشور سرمایه گذارى 
کنیم، اما متأسفانه امثال بابک زنجانى ظهور کرد و هنوز 
هم مشخص نیست، پول ها و سرمایه ها را چه کرده اند.

معتقدم اصولگرایان در این رقابــت حرفى براى گفتن 
ندارند. به فرض دولت آقاى روحانى ضعیف بوده است، 
از دولت احمدى نژاد که ضعیف تر نبوده اســت. روزى 
تمام ارکان کشور از احمدى نژاد اصولگرا حمایت کرد 
و کشــور با منهاى 4 درصد رشد تحویل حسن روحانى 

داده شــد، با آن همه بدهى و فضاحت هایى که امثال 
بابک زنجانى داشــتند، اصولگرایان چه صحبتى براى 
مردم دارند؟! مى خواهند بگویند که مردم! دوباره اختیار 
را به ما بدهید تا دولتى شبیه دولت احمدى نژاد به وجود

 آوریم؟! 

وزیر کشور دولت اصالحات: ریشه گرفتارى هاى امروز در زمان احمدى نژاد است

اصولگرایان چه صحبتى براى مردم دارند؟ 

مدیرعامل بانک ایران زمین با اشــاره به موضوع فعال 
سازى رمزهاى پویا براى ارتقاى امنیت در تراکنش هاى 
بدون کارت گفت: موضوع امنیت یکى از شاخص هاى 
مهم اعتماد مشتریان به بانک خود است و تالش هاى 
بانک مرکزى و بانک ها در راستاى معرفى رمزهاى پویا 

هم، در همین راستا تعریف شده است.  

عبدالمجید پورســعید در خصوص نگرانى هاى ایجاد 
شده در جامعه در مورد امنیت تراکنش هاى بانکى اظهار 
کرد: در دنیاى امروز مجرمان سایبرى در حال استفاده از 
روش هاى پیچیده اى براى سوء اســتفاده از مشتریان 
بانک ها هستند و در مقابل بانک ها نیز همواره در حال 
ارتقاى سیستم هاى خود و همچنین معرفى روش هاى 

جدید امنیتى به مشتریان خود هستند.  وى افزود: یکى از 
روش هاى جدیدى که بانک هاى کشور در حال حاضر 
به مشــتریان خود عرضه کرده اند، استفاده از رمزهاى 
پویاســت، که مشــتریان مى توانند با مراجعه به شعب 
بانک ها و یا با استفاده از روش هایى که توسط بانک ها 

معرفى شده از این امکان استفاده کنند. 

امنیت، شاخص
 اعتماد مشترى 
به بانک است

عباســعلى کدخدایى، سخنگوى شــوراى نگهبان  در 
یادداشتى در روزنامه «کیهان» پرده از علت رد صالحیت 
بعضى نمایندگان فعلى مجلس که نامزد انتخابات آتى 

بودند برداشته است. این دالیل را بخوانید؛ جالب است:
«فردى که رؤســاى آموزش و پرورش و ارشاد و مدیر 
چند مدرســه در یک شــهر را با اعمال نفــوذ از میان 

لیدرهاى انتخاباتــى خویش منصوب کرده، شــاید در 
هیچ دادگاهى محکوم نشــود اما چنین فردى شایسته 
نمایندگى اســت؟ برخى دیگر از افراد نیز دچار مسائل 
اقتصادى و مال اندوزى حرام شــده اند کــه اینها نیز رد 

صالحیت شده اند.
فردى که 270 میلیارد تومان در یک پروژه ســاختمانى 
در یک شهر ســرمایه گذارى کرده و امتیاز تأسیس یک 
کارخانه آب معدنى را از طریق اعمــال نفوذ براى برادر 
کوچکش که زیر 30 سال سن دارد گرفته، چنین فردى 
باید تأیید شود؟ فردى که در پوشش مؤسسه عام المنفعه 
با ارز دولتى گوشت وارد کرده و با قیمت آزاد در بازار عرضه 
کرده و مخارج انتخاباتى خود را از این طریق به دســت 
آورده، باید تأیید شــود؟ فردى که براى قاچاق ســیگار 
رشــوه هاى کالن پرداخت کرده و جزئیات این اقدام در 

پرونده سوابق او موجود است، باید تأیید شود؟»

اعضاى بدن دخترى دبیرســتانى که براثر سکته دچار 
مرگ مغزى شده بود به شش بیمار اهدا شد.

مادر «عطیه گرمابى» در این باره گفت: چند ســالى در 
انتظار فرزند بودیم که باالخره خدا عطیه را به ما داد. ما 
او را روى چشمانمان بزرگ کردیم تازه 17 ساله شده و 
شش ماهى بود که به عقد پسرى درآمده و قرار بود پس 
از پایان دوران تحصیلى اش ازدواج کند. هفته گذشــته 
نیمه شب ناگهان دچار ســردرد شد و از هوش رفت. به 
سرعت او را به بیمارســتانى در کرج رساندیم. پزشکان 

گفتند او خونریزى مغزى کرده و بالفاصله او را به اتاق 
عمل بردند اما دخترم به کما رفت.

او ادامــه داد: وقتى ماجــراى مرگ مغــزى عطیه را 
برایمان توضیح دادند برایمان ســخت بود که با اهداى 
اعضــاى او موافقت کنیــم اما من و پــدر عطیه با هم 
تصمیــم گرفتیم که اعضــاى بدن دخترمــان را اهدا 
کنیم تا روحش در آرامش باشــد. آنطور که به ما گفتند 
شش نفر توانســتند با اهداى اعضاى عطیه نجات پیدا 

کنند.

در روزهاى  گذشته ویدیویى از کیمیا علیزاده، قهرمان 
تکواندوى کشورمان منتشر شد که واکنش هاى بسیارى 
در پى داشت. در این تصاویر، کیمیا علیزاده که از کشور 

مهاجرت کرده از امیدوارى ها و اهدافش مى  گوید.
اما نکته قابل تأمل، یک حرکت و کالم نامفهوم از همسر 
اوست که برخى از کاربران آن را توهین به کیمیا در پاسخ 

به حرف هایش تلقى کرده اند. 
در این ویدیو هنگامــى که علیــزاده در حال صحبت 
از اهداف خود و رســیدن به مقام هاى بیشــتر و کسب 
مدال است همســر او که در کنارش نشســته زیر لب 
توهینى به او مى کند. این حرف بســیار زشت معدنچى 
باعث شد علیزاده ســکوت کند و دیگر حرفش را ادامه

 ندهد.
 کیمیا علیزاده و حامد معدنچى تاکنون عکس العملى به 
این ادعا نشان نداده اند و بسیارى نیز معتقدند بیان کوتاه 

همسر کیمیا نامفهوم است و توهینى در بر ندارد.
جالب است که وحید یامین پور، مجرى سیما در واکنشى 
قاطعانه حکم به توهین آمیز بودن کالم حامد معدنچى 
داده، این تصاویر را «افتضاح رســانه اى» تعبیر کرده و 
پرسیده چرا فعاالن حقوق زنان سوء استفاده سیاسى از 

کیمیا علیزاده را پیگیرى نمى کنند؟

چه نماینده هایى داریم ما؟!

درخواست بهروز شعیبى از روحانیت!نجات 6 بیمار با اهداى اعضاى یک دانش آموز

وقتى یامین پور نگران حقوق کیمیا علیزاده مى شود!

پس از آنکه رئیس قوه قضاییه در بخشــنامه اى خطاب به 
مراجع قضایى سراسر کشــور متکى به نظریه تفسیرى 
شوراى نگهبان و ابالغیه رهبرى، هرگونه استعالم درباره 
صوت و تصویر فراگیر در فضاى مجــازى از حیث پروانه 
فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صداوسیما 
را مشروع خواند، رئیس جمهور در نامه اى خطاب به رئیس 
قوه قضاییه این امور را در حوزه شوراى عالى فضاى مجازى 

خوانده است.

رئیس قوه قضاییه در بخشنامه اى به تاریخ 28 دى 1398 
اعالم کرد هرگونــه فعالیت در زمینه «صــوت و تصویر 
فراگیر» صرفاً در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز است. 
اکنون مشخص شده حجت االســالم حسن روحانى به 
بخشنامه حجت االسالم ابراهیم رئیسى واکنشى نشان داده 
و در نامه اى تصمیم  گیرى در این زمینه را به تصمیم شوراى 
عالى فضــاى مجازى مرتبط خوانده اســت. در متن نامه 
محمود واعظى رئیس دفتر رئیس جمهور به غالمحسین 

اسماعیلى رئیس دفتر رئیس قوه قضاییه به تاریخ 30 دى 
1398 یعنى دو روز پس از صدور بخشنامه، چنین آمده است:

 بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه با موضوع مسئولیت 
صداوسیما در خصوص صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت 
و تصویر فراگیر در فضاى مجازى و نظارت بر آن به استحضار 

ریاست محترم جمهورى رسید، پى نوشت فرمودند: 
«حجت االسالم و المســلمین جناب آقاى رئیسى رئیس 

محترم قوه قضاییه

سالم علیکم
احتراماً این گونه امور مرتبط به شوراى عالى فضاى مجازى 

است.»
به نظر مى رسد در سطوح باالى تصمیم گیرى کشور درباره 
متولى صوت و تصویر در فضاى مجازى و همچنین مبحث 
صوت و تصویر فراگیر، مباحث در جریان اســت و باید در 
روزها و هفته ها و ماه هاى آینده دید این حوزه چه سمت و 

سویى خواهد یافت.

پى نوشت روحانى در واکنش به بخشنامه رئیسى

بهروز شــعیبى در ســومین همایش ملى فقه و هنر در 
شیراز، از روحانیت خواســت براى گسترش مهربانى در 
سینما کمک کنند تا محدودیت ساخت فیلم هاى عاطفى 

برطرف شود.
این بازیگر و کارگردان سینما با بیان اینکه محدودیت هاى 
زیــادى در ســاخت فیلم هــاى عاطفى وجــود دارد، 
گفت: «ما نمى توانیــم در هنگام ســاخت فیلم، روابط 
عاطفى زن و شوهر را به شــکل واقعى و لطیف مطرح

 کنیم.»

کارگردان فیلم «سیانور» با اشاره به این که در سریال هاى 
تلویزیونــى، زن به شــوهرش نمى توانــد حتى بگوید 
«عزیزم»، افزود: «فرزندان ما چه زمانى باید روابط اصیل 

خانوادگى را بیاموزند؟»
بازیگر فیلم «طال و مس» در ادامه خواستار شد: «روحانیت 
اجازه دهد که مهربانى در سینما ارائه شود، چراکه به دلیل 
ایجاد محدودیت در ســاخت فیلم هاى عاطفى است که 
امروز اغلب فیلم هــاى ما با محوریت خشــونت یا طنز 

ساخته مى شود.»
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غلظت آالینده ها افزایش مى یابد
مدیرکل هواشناســى اســتان اصفهان گفت: غلظت 
آالینده هاى جوى در کالنشهر اصفهان و سایر شهرهاى 
صنعتى و پرجمعیت این استان در روزهاى آینده افزایش 
مى یابد. حمیدرضا خورشــیدى اظهار کرد: با توجه به 
پایدارى جو و ســکون هوا،  افزایش و انباشت غلظت 
آالینده ها از روز سه شــنبه تا روز چهارشنبه در استان 
ادامه مى یابد و به تدریج بــر غلظت آالینده هاى جوى 

در شهرهاى صنعتى و پرجمعیت استان افزوده مى شود.

قربانیان مونواکسید کربن 
مدیر روابط عمومــى اورژانس از فــوت 21 نفر در اثر 
مسمومیت با گاز مونواکسید کربن خبر داد. عباس عابدى 
بیان کرد: از ابتداى سال 98 تا پنجم بهمن ماه 441 نفر با 
گاز مونواکسید کربن دچار مسمومیت شدند. مدیر روابط 
عمومى اورژانس استان اصفهان ادامه داد: 51 درصد از 
این مبتالیان آقایان، 40 درصد خانم ها و 9 درصد هم 

کودکان بودند.

بازدید از اجراى
 شبکه جمع آورى فاضالب 

مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهــان از اجراى 
شــبکه جمع آورى فاضــالب نیروگاه برق اســالم 
آباد شــهر درچــه بازدیــد کرد. بــه گــزارش روابط 
عمومــى آبفــا منطقــه خمینى شــهر این اقــدام با 
هــدف بررســى و رفــع مشــکالت اجراى شــبکه
 جمع آورى فاضالب و تصفیه خانه در حال احداث نیروگاه 
برق در دستور کار قرار گرفت.گفتنى است مدیرعامل آبفا 
استان اصفهان طى نشستى با هیئت مدیره نیروگاه برق 
عنوان کرد: افتخار مى کنم امروز یکى از پرسنل وزارت 
نیرو هستم. امینى در بخش دیگرى از سخنانش گفت: 
هر فردى به مقتضى مسئولیتش براى کشور اثر بگذارد، 

اقدام مهمى براى کشور انجام داده است.

آزادسازى زمین هاى شهرضا
شهردار شهرضا گفت: امسال بیش از 1500 متر مربع از 
زمین هاى شهرضا آزادسازى شده است. حبیب قاسمى 
گفت: چهار طرح آزادسازى در یک ماه گذشته در شهرضا 
انجام شده است. وى آزادسازى معابر را پیش نیاز بستر 
توسعه شهرى دانست و افزود: این کار در جهت بهبود 
و ارتقاى سطح کیفى تردد شهرى براى رفاه شهروندان 

انجام شده است.

پیشنهاد ساخت
 تندیس شهید سلیمانى 

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان پیشنهاد داد همزمان 
با افتتاح پروژه شهید سلیمانى در اصفهان، تندیس او در 
همان مکان نصب شود. علیرضا نصراصفهانى  اظهار کرد: 
در جریان احداث پل هاى ورودى رینگ چهارم اصفهان 
که به نام «شهید ســلیمانى» نامگذارى شده، شایسته 
است تندیس وى ساخته شود تا هنگام افتتاح پروژه، از آن 

رونمایى و در همان مکان نصب شود.

95 کودك در انتظار شنوایى
سید مسعود حسینى نسب، معاون توانبخشى بهزیستى 
استان اصفهان گفت: از ابتداى سال جارى تاکنون 47 
مورد کاشت حلزون گوش، 111 مورد تعمیرات، تعویض 
باترى و خدمات مرتبط به کاشــت بــراى مددجویان 
بهزیستى انجام شده همچنین 95 نفر هم در نوبت کاشت 

حلزون گوش هستند.

اجراى 2 پروژه در گلپایگان 
شــهردار گلپایگان گفت: قرارداد مشارکتى شهردارى 
گلپایگان با بخــش خصوصى براى ســرمایه گذارى 
22 میلیارد تومانى در پروژه احداث پارکینگ طبقاتى و 
مجتمع تجارى بازار نهایى شد. پیمان شکرزاده اظهار 
کرد: پارکینگ طبقاتى بازار نخستین و بزرگ  ترین پروژه 
سرمایه گذارى است که با مشارکت سرمایه گذار بخش 

خصوصى اجرا مى شود.

خبر

رئیس اداره خدمات پس از فــروش تلفن ثابت از امکان 
مشاهده جزئیات صورت حســاب قبض تلفن ثابت در 

اصفهان خبر داد.
مسیح محمدى بیان کرد: مخابرات منطقه اصفهان در 
راستاى تسهیل پرداخت قبض تلفن ثابت براى مشترکین 
نسبت به فراهم نمودن زیر ساخت هاى الزم از طریق سه 
درگاه مشــخص اقدامات الزم را انجام داده است.  وى 
افزود: بهترین و ســاده ترین کانال براى اطالع از مبلغ 
قبض و پرداخت،  مراجعه به سامانه تلفنى 2000 مخابرات 
منطقه اصفهان است. استفاده از کد دستورى 2020#* 
(تلفن همراه) و مراجعه به سایت شرکت مخابرات ایران 

به آدرس tci.ir  نیــز دو روش دیگر براى پرداخت غیر 
حضورى تلفن ثابت براى مشترکین است.

محمدى گفت: بســیارى از مشــترکین تمایــل دارند 
پس از دریافت مبلغ قبض به صــورت پیامکى، بتوانند 
از جزئیات صورت حســاب دوره خود اطالع داشــته و 
ریزهزینه هاى خود را مشــاهده کنند. وى در خصوص 
اطالع از ریــز هزینه هاى قبض تلفــن ثابت بیان کرد: 
مشــترکین براى مشــاهده ریز هزینه هاى قبض تلفن 
ثابت، کافى اســت به ســامانه مخابرات من در سایت
 www.tci.ir  مراجعه کرده و پس از ثبت نام، گزینه 

«مشاهده ریز هزینه هاى قبض» را انتخاب کنند.

تفاهمنامه احداث 1000 واحد مسکونى و محله سازى در 
شهر بهارستان با مشــارکت شرکت عمران بهارستان و 

شرکت توسعه مسکن ایران منعقد شد.
در جلســه اى که دیروز یک شــنبه با حضــور محمد 
سعیدى کیا، رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه مسکن 
ایران،  در شرکت عمران بهارســتان برگزار شد احداث 
مشارکتى 1000 واحد مســکونى همراه با محله سازى 
در قالب طرح اقدام ملى مسکن در شهر بهارستان، مورد 

توافق قرار گرفت.
سعیدى کیا همچنین از طرح هاى توسعه مسکن در شهر 
جدید بهارستان بازدید کرد. وى گفت: اجراى پروژه هاى 

بسیار تأثیرگذار از جمله متروى اصفهان-بهارستان همراه 
با فعالیت هاى عمرانى چشمگیر شرکت عمران بهارستان 
در این شهر جدید، استقبال کم نظیر مردم براى ثبت نام 
در طرح اقدام ملى مسکن و سکونت در شهر بهارستان را 
در پى داشته است.  سعیدى کیا ادامه داد: شرکت عمران 
بهارستان یکى از شرکت هاى پیشتاز در اجراى طرح اقدام 

ملى مسکن در سطح کشور محسوب مى شود.
طرح اقدام ملى مسکن با احداث 400 هزار واحد مسکونى 
در سال  98 آغاز شد و ســهمیه اصفهان از این تعداد 70 
هزار و 780 واحد است که 18 درصد سهمیه کل کشور به 

این استان اختصاص دارد.

بهار مسکن سازى
 در بهارستان 

امکان مشاهده جزئیات 
صورت حساب قبض تلفن 

اگرچه برخى کارشناســان آلودگى هواى کالنشــهر 
اصفهان به خصوص در آذر ماه را ناشى از پدیده وارونگى 
هوا و صنایع اعالم کردند، اما برخى انگشت اتهام را به 

سمت کیفیت بنزین برده اند.
مدیر کل محیط زیست استان اصفهان دو هفته گذشته 
در جلسه شوراى ادارى استان، تأکید کرد که حال محیط 
زیست استان خوب نیست و متأســفانه در میان هشت 
کالنشهر کشور، اصفهان رتبه اول آلودگى هوا را دارد به 
طورى که در ده ماه گذشته اصفهان حتى یک روز هم 
هواى پاك نداشته است. از سوى دیگر برخى کارشناسان 
منشــأ آلودگى کالنشــهرهایى همچــون اصفهان را 
خودروها و به خصوص خودروهاى فرسوده و همچنین 

کیفیت بنزین مى دانند.
رئیس انجمــن جایگاهداران اســتان اصفهان در این 
خصوص معتقد اســت که کیفیت بنزین پایین آمده و 
با قاطعیت به «ایســنا»، مى گوید: از 10 آذر ماه به این 
طرف، به نظر مى رسد که فرآورده بنزین و نفت گاز در 
اصفهان داراى تبخیر بیش از حدمجاز بود که این مسئله 
در این فصل غیر طبیعى است، اما اینکه مربوط به کیفیت 
این فرآورده است باید در آزمایشگاه هاى مؤسسه ملى 

استاندارد پایش و گزارش شود.
پیمان کامران تأکید مى کند: بنزین توزیعى در اصفهان 
از پاالیشگاه اصفهان تأمین مى شود و در حال حاضر در 
کالنشهر اصفهان، بنزین یورو4 توزیع مى شود و اجازه 
خرید بنزیــن معمولى نداریم. او با بیان اینکه شــرکت 
پخش فرآورده هاى نفتى عنوان مــى کند که کیفیت 
بنزین ایرادى ندارد، مى گوید: مؤسسه استاندارد باید به 
طور مداوم کیفیت بنزین را کنترل کند، اما آنچه مبرهن 
است تنها سالى دو تا سه بار کیفیت بنزین را مورد بررسى 

و آزمایش قرار مى دهد.

به گفته کامران، تاکنون چندین بار به صورت حضورى 
و حتى مکاتبه از اداره کل اســتاندارد اســتان اصفهان 
درخواست بررسى مجدد کیفیت بنزین را دادیم، چراکه 
معتقدیــم کیفیت بنزین ایــن کالنشــهر تغییر کرده

است.
البته سخنگوى شرکت پاالیشگاه اصفهان در خصوص 

برخى ادعاها مبنى بر تغییــر کیفیت بنزین تولیدى این 
مجموعه به «ایسنا»، مى گوید: پاالیشگاه اصفهان در 
تولید بنزین، اســتانداردهاى یورو 4 و یورو 5 را رعایت 
مى کند و بــه هیچ وجه در کیفیت بنزیــن آن، تغییرى 

حاصل نشده است.
محمدصــادق حاجیــان تأکید مــى کند: باید منشــأ 

صحبت هــاى تغییر کیفیت بنزیــن و افزایش آلودگى 
هواى اصفهان به خصوص در آبان و آذر امسال را پیدا 
کرد و شاید این گفته ها در جهت تشویش اذهان عمومى 
اســت؛ با وجود این، بنزین تولیدى پاالیشگاه اصفهان 
مطابق با اســتانداردهاى روز دنیاســت و تاکنون هیچ 

مشکلى نداشته ایم.

او درباره برخى ادعاها مبنى بر اینکــه براى تبخیر و یا 
درجه آرام ســوزى بنزین یورو 4 در پاالیشگاه اصفهان 
از بَنِزن استفاده مى شود، توضیح مى دهد: میزان بَنِزن، 
بنزین یورو 4 و 5 کاهش یافته و اســتفاده از این ماده 
کمتر از 50 پى پى ام است و حتى به درصد هم نمى رسد. 
سخنگوى شرکت پاالیشگاه اصفهان تصریح مى کند: 
پاالیشگاه نمى تواند محصوالت خود را خارج از بحث 

استانداردها تولید کند.
اما مدیرکل اســتاندارد اســتان اصفهان در خصوص 
استاندارد بودن بنزین این کالنشهر مى گوید: در نمونه 
بردارى و آزمایشات انجام شده از بنزین اصفهان کیفیت 
بنزین این اســتان خوب و مطلوب است. غالمحسین 
شــفیعى توضیح مى دهد: نمونه بنزین از جایگاه هاى 
پمپ بنزین و پاالیشــگاه گرفته و به آزمایشگاه ارسال 

مى شود.
وى بــا بیان اینکه آزمایــش ها بر نمونــه هاى بنزین 
در آزمایش هاى ســازمان ملــى اســتاندارد انجام و 
نمونه ها مورد بررســى قرار مى گیرد، تأکید مى کند: 
از ابتداى امســال تاکنون ســه مرحله بنزین اصفهان 
نمونه بردارى و آزمایش شــده که خوشبختانه تاکنون 
مشــکل خاصــى نداشــته اســت. وى در خصوص 
صحبــت رئیــس انجمــن جایگاهــداران اصفهان 
که پیش از این یکى از ســه فاکتور موجــود در بنزین 
اصفهان، شرایط اســتاندارد را نداشــته است، توضیح 
مى دهد: ایــن اتفاق مربــوط به ســال 1369 بود که 
خوشبختانه مرتفع شد و در حال حاضر بنزین اصفهان 

هیچ مشکلى ندارد.
وى تأکید مى کند: در بررســى هاى صورت گرفته در 
سال 1398 تاکنون بنزین اصفهان هیچ مشکلى نداشته 

و مورد تأیید اداره کل استاندارد است.

معاون برنامه ریزى و توسعه ذوب آهن اصفهان بیان کرد: 
ظرفیت تولید ریــل ذوب آهن اصفهان در بخش مترو و 
راه آهن جمهورى اسالمى بیش از ظرفیت کشور است 
و این افتخارى است که در دوران تحریم به ثمر نشست. 
این شرکت افتخار تولید 400 هزار ُتن ریل در سال دارد 
که این میزان تولید در سال جزو بزرگ ترین ظرفیت هاى 

کارگاه هاى ریل در دنیا به شمار مى رود.
مهدى نصر ادامه داد: صادرات محصــول ریل به ویژه 
در منطقه منا، کشورهاى غرب آسیا و شمال آفریقا جزو 
برنامه هاى بلندمدت ذوب آهن اصفهان است. هم اکنون 

درخواست تولید ریل از کشور افغانستان داریم و مذاکرات 
خوبى نیز با کشورهاى دیگر صورت گرفته است تا ریل 
ذوب آهن اصفهان همچون مقاطع فوالدى آن مرزهاى 

ملى را در نوردد.
مهندس نصر بیان کرد: فوالد ریل در بخش فوالدسازى 
ذوب آهــن اصفهان با اجراى پــروژه VD با باالترین 
کیفیت تولید و پس از فرایند گاز زدایى از طریق ریخته 
گرى به شــمش تبدیل شــده و در مرحله نهایى نورد 
مى شــود. بنابراین تولید محصول ریل 100 در صد در 

ذوب آهن اصفهان انجام مى شود .     

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان از 
حضور شش کارشــناس ارزیاب و چهار دستگاه ماشین 
آالت سنگین در شهرســتان چابهار خبر داد و گفت: در 
حال حاضر این نیروها براى کمک به مناطق سیل زده 

سیستان و بلوچستان حضور دارند.
غالمحسین خانى با اشاره به کمک به مناطق سیل زده 
سیستان و بلوچســتان، اظهار کرد: سى ام دى ماه سال 
جارى شش کارشــناس ارزیاب به شهرستان چابهار و 
روستاهاى آن اعزام شدند. وى افزود: تجهیزات و ماشین 
آالت نیز به همراه راننده به چابهار اعزام شده و در حال 
حاضر دو دستگاه کمپرسى، یک دســتگاه لودر و یک 

دستگاه بیل مکانیکى مشغول فعالیت هستند.

مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
با بیان اینکه هنوز مشــخص نیست اســتان اصفهان 
اســتان معین سیستان و بلوچستان باشــد، گفت: بنیاد 
مسکن اســتان اصفهان سه ســتاد فعال دارد و درگیر 
احداث واحدهاى مسکونى در پل دختر و تغییر و تحول 
پروژه مسکن مهر در سر پل ذهاب است. وى ادامه داد: 
همچنین در اســتان اصفهان هم حــدود 6000 واحد 
تعمیرى و احداثى ناشــى از بارندگى نوروز را در دستور 
کار دارد.  خانى تصریح کرد: حضور ارزیابان و تجهیزات و 
ماشین آالت در چابهار تا صدور دستور دفتر مرکزى بنیاد 
مسکن انقالب اسالمى مبنى بر ستاد معین بودن یا نبودن 

استان اصفهان ادامه دارد.

از ابتداى ســال تا کنون بیش از 390 کیلومتر شــبکه 
گذارى گاز در ســطح اســتان اصفهان انجام شــده

 است.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان با اعالم این 
مطلب افزود: از مجموع عملیات شبکه گذارى درسال 
98، بالغ بر205 کیلومتر توســعه گازرسانى در شهرها 
بوده و 185 کیلومتر در روســتاها انجام شده است که 
با اجراى این حجم شبکه گذارى جدید، مجموع طول 
شبکه گاز در استان اصفهان به 26 هزار و 324 کیلومتر 

افزایش یافته است.
سید مصطفى علوى با اشــاره به اینکه استان اصفهان 
مساحتى بیش از 107 هزار کیلومترمربع دارد و با توجه 
به پراکندگی شهرها و روستاهاى استان گفت: در حال 
حاضر99/5 درصد جمعیت اســتان از نعمت گاز بهره 

مند شده اند.
علوى افزود: در حال حاضر 99/6 درصد جمعیت شهرى، 
معادل 109  شهر و 95 درصد جمعیت روستایى معادل 

1060 روستا از گاز طبیعى استفاده مى کنند.

رئیس مرکز روابط  عمومى و اطالع رسانى وزارت 
تعاون کار و رفاه اجتماعى از نهایى شدن انتصاب 
اکبــر افتخارى به عنــوان مدیرعامــل صندوق 

بازنشستگى کشور خبر داد.
حامد شــمس با انتشــار یک توییــت در صفحه 
شخصى خود نوشــت: «انتصاب اکبر افتخارى به 
عنوان مدیرعامل صندوق بازنشســتگى کشــور 
نهایى شــد.  وى متولد 1353 در اصفهان و داراى 
مدرك دکتراى مدیریت مالى است. او پیش از این 
معاون اقتصادى دبیرخانه شورایعالى مناطق آزاد، 
عضو هیئت مدیره و معاون برنامه ریزى و نوآورى 

شرکت بیمه ایران بود.»

معاون خدمات شهرى شهردار اصفهان گفت: امسال در 
25 نقطه شهر سرویس بهداشتى احداث و 10 درصد به 

ظرفیت سرویس هاى بهداشتى شهر اضافه خواهد شد.
حسین امیرى اظهار کرد: با توجه به محدودیت هایى که 
شهردارى اصفهان در ارتباط با سرویس هاى بهداشتى 
دارد، یکى از نکات مهــم و تأثیرگذار براى ارائه خدمات 
بهتر به شــهروندان و گردشگران اســتفاده از ظرفیت 
سرویس بهداشتى مســاجد اســت. وى با بیان اینکه 
اصفهان به عنوان یک کالنشهر مطرح در سطح جهان 
باید زیبنده پذیرش گردشگران، مسافران و دوستداران 
این شهر باشد، تأکید کرد: نمى توان ادعاى گردشگرپذیر 
بودن داشت، اما بسترهاى الزم را فراهم نکرد؛ باید تمام 
متولیان امر دست به دست هم داده تا بتوانند چهره این 

شهر را به عنوان یک جهان شهر معرفى کنند.
معاون خدمات شهرى شــهردار اصفهان با بیان اینکه 
اصفهان یک شهر گردشگرپذیر بوده و ساالنه گردشگران 
زیادى وارد این شهر مى شوند، افزود: ظرفیت هتل ها و 
مهمانپذیرهاى اصفهان حدود 22 هزار نفر اســت و با 

توجه به برنامه ریزى هاى انجام شــده در ایام نوروز این 
شهر روزانه آماده پذیرایى از 180 هزار نفر مسافر است، 
از این رو باید از تمام ظرفیت هــا از جمله خوابگاه هاى 
دانشجویى، اتحادیه امالك و اتاق اصناف کمک گرفت.

وى با بیان اینکه طى ســال هاى گذشته در 272 نقطه 
شهر سرویس بهداشتى احداث شــده که شامل 2400 
چشمه سرویس بهداشتى است، گفت: امسال در 25 نقطه 
شهر سرویس بهداشــتى احداث و 10 درصد به ظرفیت 
سرویس هاى بهداشتى شهر اضافه خواهد شد؛ همچنین 
برنامه ریزى براى سرویس هاى بهداشــتى پرتابل نیز 
انجام شده که در صورت جمع بندى نهایى از ظرفیت آنها 

نیز در سطح شهر استفاده خواهد شد.
امیرى  با اعالم آمادگى شــهردارى اصفهان براى ارائه 
کمک به مساجد شــهر، اظهار کرد: هماهنگى الزم با 
شوراى اسالمى شهر مبنى بر اینکه هر مسجدى که در 
زمینه تعمیر سرویس بهداشتى هزینه نیاز داشته باشد، 
پس از تأیید کارشناس مربوطه از طریق سازمان فرهنگى 
و اجتماعى هزینه هاى آن پرداخت شود، انجام شده است.

دبیر اجرایى دهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان گفت: 
پیگیر هستیم که 22 فیلم بخش سوداى سیمرغ را از 

اتحادیه تهیه کنندگان خریدارى کنیم. 
رضا دهقانى در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: دهمین 
جشــنواره فیلم فجر اصفهان از 14 بهمن ماه افتتاح 
مى شود و از 15 بهمن ماه اکران فیلم ها آغاز مى شود 

و تا 21 بهمن ماه ادامه خواهد داشت.
دبیر اجرایى دهمین جشــنواره فیلــم فجر اصفهان 
ادامه داد: در کنار اکران فیلم ها بخش جانبى شــامل 
کارگاه هاى آموزشى اســت که با مشارکت مؤسسه 
آموزش عالى سپهر برگزار مى شود و همچنین اکران 
پنج فیلم بلند داستانى از تولیدات 97-98 اصفهان را 
خواهیم داشت.  وى با بیان اینکه پیگیر هستیم که 22 
فیلم بخش سوداى سیمرغ را از اتحادیه تهیه کنندگان 
خریدارى کنیم، گفت: ســال گذشــته نیز فیلم ها به 
صورت کامل در اصفهان اکران شــد به جز یک فیلم 
که تهیه کننده فیلم اجازه اکران در اســتان ها را نداده 
بود؛ امسال نیز هزینه خرید فیلم ها را تأمین کرده ایم و 
به اتحادیه نیز اعالم کرده ایم و تاکنون مشکلى براى 

حضور فیلم ها نبوده است.
دهقانى با اشــاره به پیش فروش بلیت براى دهمین 

جشنواره فیلم فجر اصفهان، خاطرنشان کرد: به دلیل 
اینکه اسم فیلم و سانس ها در استان ها تا روزهاى آخر 
مشخص نمى شود براى پیش فروش بلیت باید ساز و 
کارى طراحى کرد به طور مثال ســانس ها مشخص 
اســت و پیش فروش آغاز مى شود و هر فیلمى که در 
آن سانس اکران شــد باید مخاطب برود که این زیاد 
جالب نخواهد بود و در حال حاضر شوراى اجرایى در 
حال طراحى یک ساز و کار مناسب براى پیش فروش 

بلیت است.

موافقا ن و مخالفان پاسخ مى دهند

آلودگى هواى اصفهان زیر سر کیفیت بنزین است؟

حضور فعال بنیاد مسکن اصفهان
 در مناطق سیل زده 

یک اصفهانى 
مدیر عامل صندوق
 بازنشستگى کشور

 مى شود

افغانستان خواستار 
ریل تــولید ذوب آهن شـــد

اکران 22 فیلم سوداى سیمرغ در فجر اصفهان

برنامه ریزى براى احداث سرویس هاى بهداشتى پرتابل

390 کیلومتر توسعه 
شبکه گاز استان اصفهان 

طى سال جارى
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                   مهناز افشار علیه محسن تنابندهرونمایى از خوب ها و جلف هاى سینما!

مهران احمدى، بازیگر نقش «بهبود فریبا» بازى خود در فصل ششم مجموعه «پایتخت» را آغاز کرد. شخصیت «بهبود» در فصل 
پنجم سریال از دنیا رفت و حاال باید دید این کاراکتر چگونه به قصه برمى گردد. محسن تنابنده با انتشار عکسى از این سریال در پیج 
شخصى اش در اینستاگرام نوشت: «بهبود وارد مى شود.» فصل ششم مجموعه تلویزیونى «پایتخت»، در 15 قسمت براى پخش 
در نوروز 99 از شبکه یک سیما ساخته مى شود. محسن تنابنده، ریما رامین فر، احمد مهران فر، مهران احمدى، هومن حاجى عبداللهى، 
بهرام افشارى، نسرین نصرتى، سارا و نیکا فرقانى، عطیه جاوید، سلمان خطى، ابوالفضل رجبى و غالمعلى رضایى بازیگران اصلى این 
سریال هستند. تصویربردارى فصل ششم مجموعه تلویزیونى «پایتخت» به کارگردانى سیروس مقدم و تهیه کنندگى الهام غفورى، 

نهم آذر ماه امسال در منطقه شیرگاه مازندران آغاز شد.

همزمان با آخرین روزهاى تصویربردارى سریال «کتونى زرنگى» به کارگردانى على مالقلى پور و تهیه کنندگى محمدرضا 
شفاه، امیرحسین صدیق در نقش یک مأمور امنیتى جلوى دوربین این سریال رفت. همچنین ساخت موسیقى و جلوه هاى ویژه 
این سریال به ترتیب توسط فؤاد سمیعى و حسن نجفى در حال انجام است تا به زودى از نیمه بهمن ماه روى آنتن شبکه 3 سیما 
برود. هدایت هاشمى، افسانه چهره آزاد، ملیکا شریفى نیا، على سلیمانى، جواد پورزند، شاپور کلهر، با معرفى زوج علیرضا جعفرى 
و مصطفى ساسانى، با حضور محمود جعفرى و امیرحسین صدیق، با هنرمندى برزو ارجمند و سحر ولدبیگى و بازیگران خردسال 
رادمهر رزمجوى و عماد شعبانى در «کتونى زرنگى» ایفاى نقش مى کنند. در خالصه داستان این کمدى اجتماعى  آمده است: 

«آقام همیشه مى گه زرنگ ته چاهه... ولى نمى دونه اگه من ته چاهم باشم، کفتر چاهى ام، باالخره مى پرم!»

در میز نقــد برنامه «هفت» که قرار اســت به بررســى 
اتفاقات ســینماى ایران  بپردازد «مــرد ایرلندى» نقد و 
بررسى شد! مســعود فراستى در بخشــى از نقد این فیلم 
گفت: «اسکورسیزى» اصًال فیلم خوب ندارد. «کازینو» و 
«رفقاى خوب» فیلم هاى متوسط هستند یک فیلم خیلى 
بد دارد به نام «ایریش من» و بدتر از آن «راننده تاکسى» که 
یک فیلم به شدت بى خود کالت شده مبتذل است. یک فیلم 
متوسط دارد به نام «گاو خشمگین» و یک فیلم قابل تحمل 
که بهترین فیلمش است به نام «رفتگان» با «دى کاپریو» 

که بازیگر خوبى نیست ولى اینجا بد نیست. اسکورسیزى 
اما یک محقق به شدت جدى سینماست اما فیلمساز دسته 
دویى است که ابداً حتى به پاى «اسپیلبرگ» که او هم خوب 

نیست نمى رسد و بى خودى اینقدر از او اسم آوردند.
فراستى ادامه داد: «رابرت دنیرو» در این فیلم بازى بسیار 
بدى داشته اســت. این آدم نه تیپ است نه شخصیت و تا 
آخر یک مقواى واقعى است. این بدترین بازى عمر دنیرو 

در بدترین فیلم دنیرو در بدترین فیلم اسکورسیزى است.
این منتقد سینما گفت: «مرد ایرلندى» فیلم بدى نیست، 

فیلم خیلى بدى است. اساساً فرم ندارد و کارگردان نتوانسته 
بازى بگیرد. حرکت دوربین در سکانس افتتاحیه سیال است. 
دوربین شروع مى کند به حرکت از مکان و براى اینکه کات 
ندهد سر کاراکتر از کادر خارج مى شود! از ابتدا مشکل نوع 
روایت وجود دارد. شخصیتى را به ما ارائه نمى دهد که ذهن 
خوبى داشته باشد. دوربین تشخص ندارد. حتى نماى نشان 
دادن مرگ هم بسیار ضعیف اســت. اسکورسیزى حتى 

نمى تواند یک مرگ بسازد!

در حالى که نسخه نمایش خانگى «قسم» با بازى مهناز افشــار و کارگردانى محسن تنابنده عرضه شده 
است اما مهناز افشار در سه توییت به محسن تنابنده حمله کرده است و یکى از عوامل تحریکش 
براى توییت ها و موضع هاى جنجالى اش را محســن تنابنده معرفى کرده و وى را بى معرفت 

خطاب قرار داده است.
بعد از اکران فیلم «قسم» در جشنواره ســال گذشته بود که نظرات سیاسى اشتباه مهناز افشار 
براى او دردسر درســت کرد تا جایى که از او بابت انتشار خبر عقد موقت اعضاى حشدالشعبى با 
زنان ایرانى شــکایت شد. حاال او 
نوشته که در همه این قضایا پاى 
محســن تنابنده در میان بوده و 
او بوده که با ارســال اخبار دروغ، 
افشــار را وارد این گودال کرده 
است. افشــار خطاب به تنابنده 
نوشته اســت: «بیا توضیح بده 
که چطور گودال من رو خالى تر 
کردى. بگو چطور خودتون منو 

حذف کردید.»
افشــار در یکــى دیگــر از 
توییت هایش ســئوالى هم از 
قوه قضاییه پرســیده است: 
«در مورد اتهام نســبت داده 
شــده به من اگر شــریکى 
وجود داشــته باشه آیا او هم 
مشــمول اتفاقات مشابه، 
قضاوت و تاوان و احضاریه 
و ممنوعیت و حــذف و...
 مى شــه یا فقــط مهناز 

افشار؟»

تهیه کننده فیلم «دینامیت» دربــاره آخرین وضعیت 
اکران این فیلم گفت: هیچ خبــر جدیدى وجود ندارد، 
بیش از یکسال و نیم است که این فیلم بالتکلیف است. 
شــوراى پروانه نمایش چندین بــار اصالحاتى را از ما 

خواستند و ما تمامى آنها را انجام دادیم 
ولى تا این لحظه پروانه نمایش فیلم را 

صادر نکرده اند.
ســید ابراهیم عامریان در پاســخ به 
اینکه مطرح شــده که بــراى گرفتن 
پروانه نمایش چند ســکانس را دوباره 
فیلمبردارى کردید، چقدر این موضوع 
واقعیت دارد؟ گفت: پس از چندین بار 
اصالحیه مجدداً دو تــن از نمایندگان 
شــوراى پروانه نمایش، ما را مجبور به 
فیلمبردارى مجدد چندین ســکانس 
کردند و اظهار داشــتند بــا انجام این 
اصالحات و فیلمبردارى مجدد پروانه 

نمایش صادر خواهد شد. متأســفانه به رغم هزینه اى 
که فیلمبردارى مجدد به ما تحمیل کرد، باز هم پروانه 

نمایش را صادر نکردند.

او در پاسخ به اینکه این فیلم چه مشکلى دارد که پروانه 
نمایش آن صادر نمى شــود؟ خاطرنشــان کرد: واقعًا 
نمى دانم. نظر تمام کسانى که تا به امروز فیلم را دیده اند 
مثبت است. احساس من این است که متأسفانه فیلم به 

دلیل اعمال سلیقه شخصى یکى از اعضاى شورا تا امروز 
موفق به دریافت پروانه نمایش نشده است.

عامریان در پاســخ بــه اینکه فیلم ســاخته شــده با 

فیلمنامه اى که پروانه ساخت گرفته است، چقدر تفاوت 
دارد؟ پاســخ داد: هیچ تفاوتى ندارد، واقعًا هیچ تفاوتى! 
فیلم را طبق فیلمنامه اى ساخته ایم که پروانه ساخت آن 
توسط وزارت ارشــاد صادر شده است. اگر مى خواستند 
پروانه نمایش صادر نکنند پس چرا به 
فیلم پروانه ساخت دادند؟چرا به همین 

راحتى از امضاى خود مى گذرند؟
او همچنین با اعالم اینکه «دینامیت» 
را براى شرکت در جشنواره فجر امسال 
ارائه دادیم در عین حال ادعا کرد: ولى بر 
اساس شنیده ها، در نهایت فیلم را به رغم 
امتیاز باالى اعضاى هیئت انتخاب در 
جمع بندى نهایى، با اعمال نفوذ شخص 
مخالف، از بخش مسابقه خارج کردند تا 
فیلمى کامًال سالم و قطعاً مورد استقبال 

مردم از آنها دریغ شود. 
پژمان جمشیدى، احمد مهرانفر، نازنین 
بیاتى، زیبا کرمعلى و محســن کیایــى بازیگران فیلم 
سینمایى «دینامیت» به کارگردانى سید مسعود اطیابى 

و تهیه کنندگى سید ابراهیم عامریان هستند.

سریال «زیر همکف» هر شب از شبکه یک سیما به روى آنتن مى رود. این سریال که بیشتر به معضل ازدواج و تهیه مسکن جوانان مى پردازد، 
عالوه بر این موضوع در نکوهش دروغ گام بزرگى برداشته است. هومن شــاهى که پیش از این نام او را در خواندن تیتراژ برنامه هاى پر بیننده 
تلویزیون دیده بودیم، یکى از بازیگران این سریال است. او در گفتگویى درباره فعالیت هاى خودش توضیحاتى داده که بخشى از آن را مى خوانید.

آقاى شاهى! حضور شما در این سریال یکسرى حاشیه ایجاد کرد. بعضى گفتند خواننده زیر زمینى آمده بازیگر شده.
 نمى دانم این افراد در جریان کارهاى من هستند یا خودشان را به آن راه مى زنند. من چند کار تئاتر بازى کردم و قبل از این سریال در 

دو کالس بازیگرى دوره دیدم. یعنى مى خواهم بگویم کارى را انجام نمى دهم که هیچ تجربه یا آگاهى نسبت به آن ندارم 
و آقاى گودرزى هم وقتى فیلم یکى از تئاترهاى من را دیدند اعتماد کردند و دعوت کردند تا در کارشان حاضر شوم.

البته شما قبل تر هم در «خندوانه» فعالیت کرده بودید؟
تیتراژ «خندوانه» و «کودك شو» را انجام دادم. در چهار فصل «خندوانه» تیتراژ با من بوده و در برنامه هر آهنگى 
مى خواندند کار من بود. فکر مى کنم خیلــى از این نقدها با علم قبلى و عامدانه بوده اســت و خیلى ها این را 

مى دانستند که من تئاتر کار مى کردم.
شاید دسته اى که این اعتراض ها را راه انداختند بیشــتر حرفشان درباره این بود که به 

واسطه خوانندگى زیر زمینى شما اجازه حضور در تلویزیون را ندارید؟
اجازه اش را هم داشتم و اصًال ممنوع التصویر و ممنوع الصدا نبودم.

یعنى شما در هیچ مقطعى ممنوع الصدا نبودید؟
نه. فقط بعد از یکى از آهنگ هایى که خیلى هم شنیده شد دوره کوتاهى کار نکردم. اما زمانى که همکاریم را 
با «خندوانه» آغاز کردم اول اســمم را در تیتراژ نمى زدند، اما بعدش زدند. در ادامه در برنامه «کودك شو» هم 

آهنگسازى انجام مى دادم و کم کم از زیر زمین به روى زمین آمدم!
چه شد که تغییر سبک دادید؟

من تغییر سبک ندادم و هنوز هم در حوزه خوانندگى مشغول به کار هستم و عالقه مندم. روى آلبومم مشغول به 
کار هستم و امیدوارم به زودى بتوانم کنسرت برگزار کنم. 
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بازیگر سینما و تلویزیون از طبع آرام و آرامش خودش گفت: فکر مى کنم از پدرم طبع آرام م
و صلح طلبى را به ارث برده ام.

نیکى مظفــرى دختر مجیــد مظفرى با اشــاره بــه ویژگى هاى 
پروژه هایش اظهار کرد: اصوًال در پروژه هایى در تئاتر یا تلویزیون 
شــرکت مى کنم که دغدغه ها، روزمرگى ها، تفکر و تأمل عمیقى 
که از زندگى و پیرامونمــان داریم را در آن پروژه مشــاهده کنم. 
وى درخصوص عصر ارتباطات و گوشــى هاى موبایل عنوان کرد: 
قاب هاى موبایل به مانیتورهایى تبدیل شده است که تمام اتفاقات 
جهانى را در آن مشاهده مى کنیم و اتفاقاً سریال «دومینو» که 

از بنده پخش شد به همین ویژگى نیز اشاره کرده بود.
مظفرى خاطرنشــان کرد: آنچه واضح است این 
است که نمى توانیم با موبایل، عصر ارتباطات 
و فضاى مجازى مقابله کنیم و به بخشــى از 
زندگى ما تبدیل شده است اما اگر ناآگاهانه 
برنامه ریزى کنیم و بیش از حد خودمان را 
در اختیار این ماجرا قرار دهیم، اشــتباه 

است.
این بازیگر کشورمان ادامه داد: هر اثر 
هنرى و رسانه، مخاطب خودش را پیدا 
مى کند و مورد استقبال قرار مى گیرد و 
من در جایگاهى نیستم که از دالیل 
کاهش مخاطبــان تلویزیون بگویم. 
وى در پایان طرح کرد: اصوًال حاشیه را 
دوســت ندارم و تمایل دارم اگر کسى من را 
مى شناسد، به واسطه کارها و پروژه هایم باشد. 
همیشه تمرکزم را بر روى کارم مى گذارم و از 

حاشیه سازى فرار مى کنم.

آرامشم را از پدرم به ارث برده ام

زدواج و تهیه مسکن جوانان مى پردازد، 
 در خواندن تیتراژ برنامه هاى پر بیننده 
تى داده که بخشى از آن را مى خوانید.

ده زیر زمینى آمده بازیگر شده.
ر بازى کردم و قبل از این سریال در 

 یا آگاهى نسبت به آن ندارم
ر کارشان حاضر شوم.
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  پوستر فیلم سینمایى «خوب بد جلف2؛ ارتش سرى» به کارگردانى پیمان قاسم خانى و تهیه کنندگى محسن چگینى 
رونمایى شد.   فیلم سینمایى «خوب بد جلف2؛ ارتش سرى» دومین ساخته پیمان قاسم خانى، در ژانرى کمدى است 

که امسال در بخش سوداى سیمرغ جشنواره فیلم فجر به رقابت مى پردازد.
  

مجید مجیدى، کارگردان نام آشناى سینماى ایران در سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر با 
فیلم سینمایى «خورشید» حضور خواهد داشت. 

مجیدى که امسال تولد 60 سالگى خود را جشن گرفته است، با گرفتن چهار سیمرغ بلورین 
بهترین کارگردانى از ادوار مختلف جشنواره فیلم فجر، پرافتخارترین کارگردان این جشنواره 
محسوب مى شود. او این چهار جایزه را به ترتیب براى فیلم هاى «بچه هاى آسمان» (1375)، 
«باران» (1379)، «بید مجنون» (1383) و «آواز گنجشک ها» (1386) دریافت کرده است.

فیلمبردارى فیلم «خورشید» از اوایل شهریور ماه در محله هاى قدیم جنوب تهران 
آغاز شد. بخشى از فیلمبردارى آن هم در هنرستان صنعتى تهران واقع در خیابان 
سى تیر انجام شد. با این حال این فیلم را نیز مى توان در زمره آثارى دانست که 

تقریباً هیچ خبرى از داستان یا جزئیات ساخت و عوامل آن منتشر نشده است.
در این پنج ماه تنها اطالعاتى که از دهمین فیلم مجیدى به گوش رسید به این 

موارد ختم شده است که «خورشید» در ژانر اجتماعى و با محوریت آسیب شناسى 
زندگى کودکان کار است. جواد عزتى، طناز طباطبایى و على نصیریان به 

همراه چند بازیگر نوجوان بازیگران آن هســتند و فیلمنامه 
آن را نیــز مجید مجیدى با همــکارى نیما جاویدى 

نوشته است. جاویدى در جشنواره سال گذشته با 
کارگردانى فیلم «سرخپوست» توانست نظرها 

را به خود جلب کند.
به نظر مى رسد مجید مجیدى پس از پروژه 

بزرگ فیلم «محمد رســول ا... (ص)» 
و البته تجربه نه چنــدان موفق فیلم 
«زندگى در میــان ابرها» که در هند 
و با بازیگران و عوامل هندى ساخته 
شد، باز هم به ســینماى اجتماعى 
بازگشته اســت. ژانرى که آغازگر 
فعالیت حرفه اى او محسوب مى شود 

و افتخارات سینمایى داخلى و خارجى 
خود را نیز مدیون فیلمسازى در این گونه 

سینمایى است.
حال باید دید مجیدى مى توانــد در آغاز دهه 

هفتم زندگى و در دهمیــن فیلم خود، افتخارات 
گذشته خود را تکرار کند یا نه. 

«خورشید» مجیدى در فجر طلوع مى کند

مسعود فراستى: هم «مرد ایرلندى» بد است، هم «دنیرو» بد است 
هم «اسکورسیزى»!

چهره متفاوت «بهبود» در «پایتخت 6»

امیرحسین صدیق، مأمور امنیتى شد

بالتکلیفى در اکران فیلمى با بازى احمدمهرانفر و پژمان جمشیدى
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آه و حسرت براى سجـــاد
بدشانسى در سرماى شــدید تبریز از همان دقیقه 
اول گریبانگیر سجاد شهباززاده، بازیکن سپاهان 
شــد تا آخرین دقیقه بــازى هم این اتفــاق او و 
سپاهانى ها را آزار بدهد. تیم محبوب نصف جهان 
با ترکیبى متفاوت از آنچه پیش بینى مى شد مقابل 
تیم تبریزى ماشین سازى به میدان رفت به این امید 
که در هواى برفى سهند طعم صدرنشینى را بچشد 
غافل از اینکه مهره هاى تهاجمــى روز خوبى را 

تجربه نخواهند کرد.
یکــى از این مهــره ها ســجاد شــهباززاده بود 
که از همــان دقیقــه اول بازى با از دســت دادن 

موقعیت ها تا آخرین دقیقه حســرتى بزرگ بر دل 
قلعه نویى و طرفداران پرشمار اصفهانى گذاشت. 
شــاید کلیدى تر از ضربه دقیقه یک بازى، پاس 
زیباى سروش رفیعى در آخرین دقیقه وقت هاى 
تلف شده بود که شهباززاده به جاى تور دروازه، تیر 
دروازه تبریزى ها را به لرزه درآورد تا آه و حسرتى 

بزرگ بر دل نیمکت نشینان بنشاند.
جالب اینکه ژنرال در تبریز از بازیکنى ضربه خورد 
که عالقه خاصى بــه او دارد و در تمام بازى هاى 

این فصل بیشــترین اعتماد را به سجاد داشته اما 
شــهباززاده این دفعه نتوانست عصاى دست او در 
سرماى زمســتانى تبریز شــود تا با از دست رفتن 
2  امتیاز کار براى سپاهان پرستاره در آغاز نیم فصل 

دوم بیشتر از قبل پیچیده و گره بخورد.

فیفا بعد از گذشت دو سال از به جریان افتادن پرونده شکایت باشگاه ذوب آهن از رضا شکارى رأى 
نهایى خود را با توضیحات کامل صادر کرد.

طبق رأى نهایى فیفا کمیته حل اختالف فیفا با پذیرش رأى فدراسیون فوتبال ایران مبنى 
بر اینکه رضا شکارى بازیکن تحت قرارداد ذوب آهن بوده و فسخ قرارداد این بازیکن از 
ذوب آهن و انتقال به لیگ روسیه غیرموجه است، این پرونده را در فیفا مختومه اعالم 
 (CAS) و به باشــگاه ذوب آهن اعالم کرد باید پرونــده در دادگاه حکمیت ورزش

پیگیرى شود.
این در حالى است که پیش از این باشگاه ذوب آهن با تالش هاى وکیل ایتالیایى این 
باشگاه موفق شده بود در بحث شکایت این باشگاه از شکارى در بحث حق رشد، حکم 

محکومیت 105 هزار یورویى را دریافت کند.
با وجود این، باشــگاه ذوب آهن براى اینکــه بتواند پرونده شــکایت خود از رضا 

 CAS شکارى را براى فســخ غیرقانونى و حق ترانســفر پیگیرى کند، باید از دادگاه
اقدام کند. 

باشگاه ذوب آهن از زمان صدور رأى فیفا، با پرداخت 1000 فرانک سوئیس 21 روز فرصت دارد تا از 
حقش در CAS دفاع کند. با توجه به اینکه در رأى فیفا رأى فدراســیون فوتبال ایران درباره شکارى 
مورد تأیید قرار گرفته اســت،  ذوبى ها از شانس باالیى براى رســیدن به موفقیت در CAS برخوردار 

هستند.

هافبک خالق سپاهان در بازى نخســت خود براى این تیم 
عملکرد امیدوارکننده اى داشت.

سروش رفیعى، هافبک تهاجمى و خالق سپاهان که در پنجره 
زمستانى با جدایى از شهر خودرو به این تیم پیوست، روز شنبه 
به عنوان یار تعویضى در دیدار با ماشین سازى وارد زمین شد و 

عملکرد خوبى از خودش به نمایش گذاشت.
سروش دوندگى خوبى در میانه زمین داشت و در پاسکارى و 
پخش توپ بین هم تیمى هایش هم خوب عمل کرد تا کادرفنى 

سپاهان را به بازگشتش به دوران اوج امیدوار کند.
اگر رفیعى به عنوان یکى از مهندســان فوتبــال ایران بتواند 
به روزهاى خوبش برگردد بدون شــک تبدیل به یک مهره 
کلیدى و تأثیرگذار در جمع سپاهانى ها خواهد شد و مى تواند در 

رقابت هاى حساس این 
تیم در سه  جام براى 
طالیى پوشان مثمر 

ثمر ظاهر شود.

ســرمربى مونته نگرویى ذوب آهن گفت: در 20 ســال مربیگرى براى 
نخستین بار در این شرایط هستم و باید با شرایط لیگ و بازیکنان آشنا شوم 

که کار ساده اى نیست.
میودراگ رادولوویچ در مورد پیروزى تیمــش مقابل پارس جنوبى گفت: 
برد بســیار مهمى براى ما بود. از بازیکنانم تشکر مى کنم و به آنها تبریک 
مى گویم که با تالش آنها این برد به دست آمد. این برد از نظر روانى حائز 
اهمیت بود زیرا من تنها ده روز است که در ایران هستم و از بازیکنان مجدد 

تشکر مى کنم زیرا این برد نتیجه تالش آنهاست.
ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن در ادامه گفت: با وجود اینکه بردیم باید 
در نظر داشته باشــیم که شــرایط خوبى نداریم و چند بازیکن را از دست 
دادیم. در روزهاى آتــى چند بازیکن جدید به ما ملحق مى شــوند و همه 
باید با هم متحد باشیم تا روند رو به رشــد را با ثبات ادامه دهیم. این تیم

آینده بســیار خوبى دارد و بازیکنان با اســتعدادى دارد اما از اســتعداد تا 
مرحله نهایى خودشــان فاصله دارند کــه نیاز به کار و تالش اســت. به 
همین روند سختکوشى  مان ادامه مى دهیم و امیدوارم عملکردمان بازى

 به بازى بهتر شود. کادرفنى و بازیکنان همه تالش خود را به کار مى گیرند 
تا هواداران ذوب آهن از تیمشان راضى باشند.

وفا هخامنش،  مدافع فصل پیش تیم صنعت نفت آبادان در ابتداى فصل به تیم المینا عراق پیوست اما ماجراهاى عجیب لیگ 
عراق و تعطیلى این لیگ باعث شد تا وى از این تیم در نقل و انتقاالت زمستانى جدا شود. این مدافع وسط بلند قامت با عقد 

قراردادى تا پایان فصل به جمع ذوب آهنى ها اضافه شد و در ادامه لیگ با پیراهن سبز به میدان خواهد رفت.
وى سابقه بازى در تیم هاى نفت تهران، فوالد خوزستان، فجرسپاسى شیراز، سپاهان نوین اصفهان، خونه به خونه بابل 

و صنعت نفت آبادان را دارد. هخامنش همراه با فوالد قهرمان لیگ برتر ایران نیز شده بود.

دروازه بان ذوب آهن گفت: رادولوویچ در تیم ملى لبنان دستاوردهاى زیادى 
داشت و در جام ملت هاى آسیا حضور داشت. با حضور رادولوویچ بهترین رتبه 

تیم ملى لبنان در رنکینگ فیفا به دست آمده است.
مهدى خلیل در مورد برد یک بر صفر تیمش مقابل پارس جنوبى جم اظهار 
کرد: موفقیت من در ثبت کلین شــیت به کمک خط دفاعى مستحکمى که 
داشتیم، حاصل شد. پارس جنوبى در اواخر این دیدار پرس شدیدى انجام داد و 
فشار زیادى روى تیم ما ایجاد کرد، اما به کمک استحکام خط دفاع توانستیم 

دروازه را بسته نگه داشته و برترى تیممان را حفظ کنیم.
وى با اشــاره به اینکه بعد از تیم ملى لبنــان، در ذوب آهن مجدداً 

با رادولوویچ همــکارى دارد، تصریح کــرد: رادولوویچ در تیــم ملى لبنان 
دستاوردهاى زیادى داشت و در جام ملت هاى آسیا حضور داشت. با حضور 
رادولوویچ بهترین رتبه تیم ملى لبنان در رنکینگ فیفا به دست آمده است؛ 

رادولوویچ قصد دارد در ذوب آهن نتایج خوبش را تکرار کند.
سنگربان جدید تیم فوتبال ذوب آهن با اشاره به اینکه على همام اصلى ترین 
دلیل پیوستن وى به ذوب آهن بود، ادامه داد: همام رزومه من را براى مدیران 
این تیم ارسال کرد. فصل قبل در تیم العهد عملکرد خوبى داشتم 
و در AFC کاپ، در 12 بازى، 9 کلین شیت به ثبت 

رساندم و بهترین بازیکن تورنمن ت شدم.

مدیرعامل ســپاهان مى گوید هر چند با فدراســیون فوتبال در ارتباط اســت ولى آنها هیچ 
پیشنهادى براى جذب امیر قلعه نویى و حضور او در تیم ملى ارائه نداده  اند.

امیر قلعه نویى یا مربى خارجى شــانس هاى اول حضور روى نیمکت ایران هســتند. بماند 
که بازیکنان تیم ملى اکثراً روى حضور دایى نظر مثبتى دارند. در همین حال مســعود تابش، 
مدیرعامل سپاهان هم در این باره توضیحات جالبى مى دهد. او مى گوید: «با اینکه با مسئوالن 
فدراسیون فوتبال در ارتباط هستم ولى هیچ پیشنهادى براى حضور قلعه نویى در تیم ملى نداده اند. 

البته در این شرایط هم به صالح نیست او از سپاهان برود و ما مخالف این مسئله هستیم.»

یکى از باشــگاه هاى لیگ برترى در نقل و انتقاالت زمســتانى تصمیم بــه تقویت تیمش 
گرفت و دو ســه بازیکن خارجى را جذب کرد. بازیکنان خارجى که با توجه به ارزى که طبق 
قراردادهایشــان دریافت مى کنند گران قیمت هستند تا همین امر باعث عصبانیت شدید چند 
بازیکن جوان و حتى باتجربه این تیم لیگ برترى شــود. این بازیکنان معتقدند باشــگاهى 
که توانایى پرداخت پول و طلب فصل گذشــته بازیکنانش را ندارد چــرا هزینه زیادى براى 

دید رابطه بازیکنان این تیم لیگ برترى با پرداخت دالر به آنهــا مى کند. باید 
ادامه مسیر چگونه خواهد بود.خارجى هاى جدید و تازه وارد در 

در شرایطى که عالم و آدم جوگیرى مســئوالن ایرانى بابت توافق با کنفدراسیون فوتبال آسیا و 
بازگشت میزبانى در لیگ قهرمانان را به نقد کشیدند و حتى صداى مهدى مهدوى کیاى آرام هم در 
آمد، محمدحسن انصارى فرد هنوز در حال تقسیم غنایم این پیروزى خیالى است! انصارى فرد رکورد 
مصاحبه در تاریخ را شکسته و وسط این هیاهو حتى ابراز ارادت به وزیر ورزش را هم فراموش نکرده 
است. مدیرعامل پرسپولیس گفته: «مکاتبه وزیر با اینفانتینو هم خیلى تأثیر داشت.» حاال اینکه روى 
«چى» تأثیر داشت یک بحث است و اینکه وزیر به  عنوان یک مقام دولتى حق دخالت در فوتبال 

را ندارد یک بحث دیگر. فقط امیدواریم جناب سلطانى فر این تحفه را از محمدحسن قبول کند!

مدیر تیم فوتبال ســپاهان اصفهان گفت: فیلم بازى با ماشین سازى موجود 
است و وقتى ما دقیقه4+90 به تیر دروازه مى زنیم البد موقعیتى نداشته ایم.

رضا فتاحى در گفتگویى در خصوص دیدار تیم هاى فوتبال ماشین سازى تبریز و سپاهان 
اصفهان در مورد اینکه برخى از اعضاى حریف تبریزى اعتقاد داشــتند سپاهان موقعیت 
جدى زیادى نداشته و آنها باید برنده میدان مى شدند، گفت: فیلم این بازى موجود است. 
وقتى ما دقیقه 4+90 به تیر دروازه مى زنیم، البد موقعیتى نداشتیم! در نیمه 
اول حداقل دو فرصت و در نیمه دوم حداقل چهار موقعیت 100 درصد 
داشتیم که تبدیل به گل نشد. با این حال بازیکنان همه تالش خود 

را کردند و ما باید برنده این بازى مى شدیم.
مدیر تیم فوتبال ســپاهان اصفهان در خصوص دیدار بعدى 
این تیم مقابل فوالد خوزستان تصریح کرد: همه تیم ها خوب 
هستند. شــاید تیم ها قوى تر یا ضعیف تر باشند، اما حریف 
ضعیفى وجود ندارد. فوالد هم جزو تیم هاى باکیفیتى است 
که در لیگ نتایج تقریباً  قابل قبولى گرفته است. از وقتى که 
سعید آذرى مدیرعامل این باشگاه شده تحوالت مثبتى در فوالد 
شاهد بودیم. با این حال امیدوارم روز جمعه با حمایت هواداران 3 

امتیاز مهم این بازى را کسب کنیم.

قاسم حدادى فر اظهار کرد: سه هفته به دلیل نداشتن 
سرمربى با حضور کمک مربیان تیم تمرین مى کردیم و 
چند روز است که سرمربى جدید در تمرینات حضور دارد؛ 
سرمربى جدید بیشتر برروى نظم تیمى کار کرده است.

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهــن در مورد پیروزى یک بر 
صفر تیمش برابر پارس جنوبى جــم در هفته هفدهم 
لیگ برتر فوتبــال گفت: در این دیــدار چند موقعیت 
گلزنى داشتیم و توانستیم یکى از آنها را استفاده کنیم. 
خوشبختانه گل زده را در نیمه دوم حفظ کردیم و 3 امتیاز 
به دســت آوردیم. البته کار تمام نشــده و خیلى عقب 
هستیم؛ امیدوارم بتوانیم این عقب ماندگى را جبران کنیم 

و به رده هاى باالى جدول برسیم.
حدادى فر خاطرنشــان کرد: آخرین بارى که با سر گل 
زدم در جوانى و فکر مى کنم 25 یا 26 سالگى بوده است 
و ده ســال از آن زمان مى گذرد. خدا را شکر مى کنم که 
زحمات بازیکنان را به ثمر رساندم که امیدوارم تداوم 
داشته باشد. وى تصریح کرد: چند روز پیش و در دیدار 
تدارکاتى دچار آسیب دیدگى از ناحیه مچ شدم. در نیمه 
دوم بازى با جمى ها اصالً شرایط بازى نداشتم ولى بازى 
کردم و در نهایت از سرمربى تیم خواستم تعویض م کند.

آخرین گل با سر؟ 
در 26 سالگى

ســرمربى مونته نگرویى ذوب آهنگفت: در 
نخستین بار در این شرایط هستم و باید با شرایط

که کار ساده اى نیست.
پیروزى تیمــش در مورد میودراگ رادولوویچ
برد بســیار مهمى براى ما بود. از بازیکنانم تشک
مى گویم که با تالش آنها این برد به دست آمد.
است که در ایران زیرا منتنها ده روز اهمیت بود
تشکر مى کنم زیرا این برد نتیجه تالش آنهاست
ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن در ادامه گفت
در نظر داشته باشــیم که شــرایط خوبى نداریم
دادیم. در روزهاى آتــى چند بازیکن جدید به م
باید با هم متحد باشیم تا روند رو به رشــد را با
اســتعدا بازیکنان با خوبى دارد و آینده بســیار
مرحله نهایى خودشــان فاصله دارند کــه نیاز
همین روند سختکوشى  مان ادامه مى دهیم و ام
 به بازى بهتر شود. کادرفنى و بازیکنان همه تال

تا هواداران ذوب آهن از تیمشان راضى باشند.

کرد: موفقیت من در ثبت کلین شــیت به کمک خط دفاعى مستحکمى که 
داشتیم، حاصلشد. پارس جنوبى در اواخرایندیدار پرس شدیدى انجام داد و

فشار زیادى روى تیم ما ایجاد کرد، اما به کمک استحکام خط دفاع توانستیم 
دروازه را بسته نگه داشته و برترى تیممان را حفظ کنیم.

وى با اشــاره به اینکه بعد از تیم ملى لبنــان، در ذوب آهن مجدداداً

سنگربان جدید تیم فوتبال ذوب آهن با اشا
ادامه دا دلیل پیوستن وىبه ذوب آهن بود،
این تیم ارسال کرد. فصل قبلد
د Cو در AFC کاپ،
ررررررررررررساندم و

رادولوویچ 
فراخوان اتحاد داد

فیلم بازى 
موجود
 است

خوب بود مهندس

به روزهاى خوبش برگردد بدون شــک تبدیل به یک مهره 
کلیدى و تأثیرگذار در جمع سپاهانى ها خواهد شد و مى تواند در 

رقابت هاى حساساین
تیم در سه  جام براى 
طالیى پوشان مثمر 

ثمر ظاهر شود.

یب لیگ 
 با عقد 

ل 

و سپاهان 
 موقعیت 
ود است. 
! در نیمه 
10 درصد 
الشخود 

دار بعدى 
م ها خوب 
ما حریف

یتى است 
وقتى که 
 در فوالد 
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ذوب آهن «وفا» دار شد!

 شیخ دیاباته بى تردید یکى از بهترین هاى استقالل 
در این فصل بوده. این مهاجم 194 سانتى در نیمه اول 
فصل، چند بازى را به علت مصدومیت از دست داد و در دربى 
هم غایب بود. در همان دوران بود که انتقادهایى به ســبک 
بازى این مهاجم اهل مالى مطرح مى شــد. جو عمومى که 
حساسیت زیادى نســبت به کیفیت بازیکنان خارجى پیدا 
کرده، شرایط را به گونه اى رقم زده که خارجى هاى شاغل در 
فوتبال ایران باید به سرعت بدرخشند. اما دیاباته در این مدت 
اثبات کرده که یک گلزن مادرزاد است.دیاباته براى درخشش 
تا هفته نهم فرصت مى خواست. تا شبى که در تبریز و در یک 
استادیوم مملو از تماشــاگر مقابل تراکتور هت تریک کرد و 
نشان داد چه مهاجم باکیفیتى است. شیخ بلندقامت آبى ها 
در ادامه فصل، تقریباً در هــر بازى میانگین یک گل را ثبت 
کرد تا در پایان نیم فصل با هشت گل زده، به عنوان یکى از 
بهترین گلزنان لیگ مطرح شود. یکى از ویژگى هاى شیخ 
دیاباته، تنوع او در شکل گلزنى است. او با هر دو پا و با ضربه 
سر ضربات خطرناکى روانه دروازه حریفان مى کند. دیاباته 
با قدرت ضربه زنى فوق العاده، یک خطر دائمى در محوطه 
هجده قدم اســت و حاال با قاطعیت مى توان گفت ارزش 
قیمتى که براى او پرداخت شده را دارد. طبعاً مهاجمى که در 
بازى هاى حســاس اینچنین تیمش را پیروز مى کند، روى 

سکوها به محبوبیت مى رسد اما شیخ دیاباته که سال ها در 
سطح اول فوتبال فرانسه و ایتالیا بازى کرده، مى داند که براى 
محبوبیت مضاعف باید رابطه مستحکم ترى با تماشاگران 
برقرار کرد. او با شادى گل منحصر به فرد و پنجه هایى که 
نشان مى دهد، یک نماد تازه در فوتبال ایران خلق کرده است.

 به لحاظ شخصیتى هم دیاباته، از آن دسته خارجى هاى آرام و 
بى حاشیه است که قواعد زندگى حرفه اى را به خوبى رعایت 
مى کند و در همین وضعیت خاص نیم فصل هم، به موقع به 
تمرینات برگشت و بى هیچ حاشیه اى، تمریناتش را دنبال 
کرد. تا قبل از پیوستن شیخ دیاباته، این مامه تیام بود که در 
جمع خارجى ها محبوبیتى عجیب و غریب داشت. تیام که 
فقط نیم فصل در استقالل بازى کرد، در همین مدت کوتاه 
در لیگ، جام حذفى و آسیا 13 گل براى استقالل زد تا تبدیل 
به گلزن ترین خارجى تمام تاریخ این تیم شــود. وقتى تیام 
به سادگى از جمع آبى ها جدا شد، استقالل مهاجمانى مثل 
الحاجى گرو، گادوین منشا و ایســما را خرید که هیچ کدام 
سایه اى از آن مهاجم زهردار نبودند. تا اینکه دیاباته آمد و با ده  
گل در لیگ و لیگ قهرمانان آسیا، از همیشه به تیام نزدیک تر 
شده. استقالل تا پایان فصل، بازى هاى زیادى در لیگ، جام 
حذفى و آسیا دارد و با روندى که دیاباته در پیش گرفته، اگر 
اتفاق غیرمنتظره اى پیش نیاید، دیاباته بلندقامت در آینده اى 

نزدیک تیام را پشت سر خواهد گذاشت.

رفتن بزرگوار به صالح سپاهان نیست خارجى ها آمدند، وطنى ها شاکى شدند این تحفه را قبول کن جناب وزیر

بعد از لبنان حاال نوبت ذوب آهنه

اعالم رأى نهایى فیفا درباره شکایت ذوب آهن از شکارى 

حاال نوبت CAS است
اه ذوب آهن از رضا شکارى رأى 

سیون فوتبال ایران مبنى 
 قرارداد این بازیکن از 
ر فیفا مختومه اعالم 
(CAS) ت ورزش

 وکیل ایتالیایى این 
حث حق رشد، حکم 

کایت خود از رضا 
CAS باید از دادگاه ،S

فرصت دارد تا از  ک سوئیس21 روز
ســیون فوتبال ایران درباره شکارى

Sـیدن به موفقیت در CAS برخوردار 

دید رابطه بازیکنان این تیم لیگ برترى با پرداخت دالر به آنهــا مى کند. باید
اادامممه مسیر چگونه خواهد بود.خارجى هاى جدید و تازه وارد در 

ولتى حق دخالت در فوتبال 
 محمدحسن قبول کند!

 شیخ دیاباته بى تردید ی
در این فصل بوده. این مه
فصل، چندبازى را به علت مص
هم غایب بود. در همان دوران
بازى این مهاجم اهل مالى مط
حساسیت زیادى نســبت به
کرده، شرایط را به گونه اى رقم
فوتبال ایران باید به سرعت بد
اثبات کرده که یک گلزن مادرز

کارى 

على مغانى

وقتى ببر دارید دیگه بى خیال تیام
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شــعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 961756 ج/اول له آقاى حسنعلى دوایى علیه آقاى ابوالقاسم رحیمى مبنى 
بر مطالبه مبلغ 2/577/149/574 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى 
دولتى که در اجراى تبصره ماده 34 ق اجراى احکام مدنى خانم حمیده سلطانى زاده ملک 
خود را جهت پرداخت بدهى محکوم علیه معرفى نموده اســت در تاریخ 98/11/27 ساعت 
12 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 
39/648، حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 5236 مترى از 2248 
اصلى بخش 6 اصفهان مشخصات مندرج در نظریه ى کارشناسى که ذیال درج شده است 
ملکى خانم حمیده ســلطانى زاده و اکنون در تصرف مالکانه شخص ثالث مى باشد توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید میتوانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا 
چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نماید. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم 
علیه مى باشــد. و مابقى ثمن را ظرف حداکثر 1 ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: یک باب ساختمان در اصفهان جاده شیراز 
خیابان شهید خرازى کوى راه حق- جنب ایران خودرو- کدپستى 8163318991 با تابلوى 
مشاور امالك و طبق رونوشت سند مالکیت داراى پالك ثبتى 5236 از 2248 اصلى بخش 6 
ثبت اصفهان و مالکیت شش دانگ آن به نام خانم حمیده سلطانى زاده، به مساحت 149/05 
مترمربع اســت. ب- حدود عرصه ملک: عرصه ملک موردنظر شماًال به طول 9/60 متر به 
پالك مجاور، شــرقا درب و دیوار به طول 15/5 متر به خیابان شهید خرازى، جنوبا 9/70 
متر و غربا 15/40 متر هر دو محدود به پالکهاى مجاور است. ج- شرح جزئیات اعیانیهاى 
احداثى روى عرصه: روى عرصه ملک مورد نظر ســاختمانى با فضاهاى تفکیک شده در 
طبقه همکف داراى اتاقها و آبدارخانه و ســرویس بهداشــتى جمعا به مساحت حدود 133 
مترمربع و اتاقى نیز در بخشى از روى همکف که با پله دسترسى دارد به مساحت حدود 17 
مترمربع احداث گردیده است. قدمت ساختمان حدود 20 سال تخمین زده میشود و دیوارها 
باربر آجرى، سقف طاق ضربى، بدنه ها گچ و رنگ و بخشى ســرامیک، درهاى خارجى و 
پنجره ها فلزى، کفها سرامیک و موزائیک و سیمان، نماى سیمانى، درهاى داخلى چوبى، 
داراى انشعابات گاز و برق و آب، سیستم سرمایش کولر و گرمایش گاز است. این هیئت با در 
نظر گرفتن مشخصات ملک، قیمت زمین و امالك مشابه در منطقه ملک و کیفیت بنا، کل 
قیمت شش دانگ عرصه و اعیان آن را به مبلغ 4/680/000/000 (چهار میلیارد و ششصد و 
هشتاد میلیون) ریال معادل چهارصد و شصت و هشت میلیون تومان ارزیابى مى نماید. در 
نتیجه ارزش 39/648 حبه مشاع آن به مبلغ 2/577/149574 ریال ارزیابى که مقدار 1/393 
حبه مشاع آن به مبلغ 90/575/689 ریال بابت حق االجراى دولتى و مقدار 38/255 حبه 
مشاع آن به مبلغ 2/486/573/885 ریال بابت مطالبات محکوم له ارزیابى میگردد. م الف: 

731232 مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى  اصفهان/10/431
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)

شــماره آگهى: 139803902003000043 تاریخ آگهى: 1398/10/30 شــماره پرونده: 
139704002003001636 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شــماره بایگانى 9702332- 
مقدار پانزده حبه و هشتاد صدم حبه از بیســت و دو حبه و هشتاد صدم حبه مشاع از هفتاد و 
دو حبه ششدانگ باستثناء ثمنیه عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونى پالك ثبتى 2111 
فرعى از 15202 اصلى مفروز و مجزا شده از 4 فرعى از اصلى مذکور واقع در بخش 5 اداره 
ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان به مساحت 162/64 مترمربع به آدرس: اصفهان خیابان 
مشتاق سوم خیابان کلمان بن بست شهید بهشتى پالك 5 که سند مالکیت آن با شماره چاپى 
533511 سرى ه سال 91 که در صفحه 23 دفتر امالك جلد 568 ذیل شماره 113450 ثبت 
و صادر شده است با حدود و مشخصات: شماال: بطول 10/95 متر دیواریست بدیوار پالك 
باقیمانده 15202/4 شــرقا: بطول 14/65 متر دیوار بدیوار پالك 15202/1865 جنوبا: در 
دو قسمت بدیوار شکسته بطولهاى 3/35 و 7/60 متر در و دیواریست به کوچه غربا: بطول 
14/60 متر دیواریســت بدیوار پالك 15202/4 باقیمانده که طبق نظر کارشناس رسمى 
پالك مذکور یک باب منزل مسکونى 5 /2 طبقه (زیرزمین مسکونى، همکف و نیم طبقه 

اول) و نیز یک زیرزمین انبارى در زیر پارکینگ میباشــد که با دیوارهاى آجرى و تعدادى 
ستون فلزى احداث و حدود 25 سال قدمت دارد. ســقف طبقات زیرزمین و همکف تیرچه 
بلوك و سقف نیم طبقه اول تیرآهن و آجر میباشد. مساحت کل عرصه ملک مذکور طبق سند 
162/64 مترمربع و مساحت کل اعیانى آن حدود 315 مترمربع است. دیوار داخلى و زیر سقف 
سالنها و اتاقها سفیدکارى و نقاشى شده. کف سالنها و اتاقها موزائیک فرش میباشد. دیوارها 
و کف آشپزخانه ها و ســرویس هاى بهداشتى کاشى، ســرامیک و موزائیک اجرا گردیده. 
درب و پنجره هاى خارجى از نوع آهنى و آلومینیمى و دربهاى داخلى چوبى است. کابینت 
آشپزخانه ها  فلزى است. نماى خارجى ســاختمان و دیوارهاى حیاط آجرنما و سنگ پالك 
میباشد. سیستم سرمایشى منزل کولر آبى و سیستم گرمایشى آن بخارى گازى میباشد. عایق 
رطوبتى پشت بام ایزوگام است. ضمنا داراى امتیازات آب، برق و گاز شهرى میباشد. ملکى 
اقاى اصغر سالمى کوهانستانى که در قبال طلب خانم فریبا سعیدى بابت مهریه مندرج در 
سند نکاحیه شماره 17004 مورخ 90/07/18 دفترخانه ازدواج شماره 164 اصفهان توقیف 
گردیده از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 98/11/28 در شــعبه اول اداره اجراى اسناد 
رسمى اصفهان واقع در اصفهان، خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه حمزه اصفهانى ابتداى 
خیابان الهور اداره اجراى اسناد رسمى طبقه چهارم از طریق مزایده به فروش میرسد. مزایده 
از مبلغ پایه یک میلیارد و هفتصد و هفتاد و دو میلیون و دویست و هشتاد و دو هزار و پانصد 
و بیست و چهار ریال (1/772/282/524 ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادى فروخته میشود. الزم به ذکر است پرداخت بدهیهاى مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد 
و نیز بدهیهاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد میگردد 
ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/11/07 درج 
و منتشر میگردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول میگردد. توضیحًا جهت 
شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى ایران در وجه اداره 
اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى 
معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همانروز طى 
فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. ضمنًا چنانچه روز مزایده 
تعطیل رســمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 

خواهد شد. م الف: 743932 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /11/138
ابالغ اجراییه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 941/98 اجراى احکام شــوراهاى حل اختالف شهرستان 
لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 1112- 98/8/18 صادره از شعبه چهارم حقوقى محکوم 
علیه 1. عیدى محمدعلى محمدى 2. صدیقه رمضانى 3. زهره على محمدى 4. فاطمه على 
محمدى 5. کیوان على محمدى 6. شهرام على محمدى 7. محسن على محمدى 8. فرشته 
على محمدى محکوم به محکومیت خواندگان ردیف دوم تا نهم به انتقال ســند خودر وى 
L 90 به شماره انتظامى 819/43 هـ 19 در حق خواهان و پرداخت مبلغ 2/267/500 ریال 
بابت خسارات دادرسى در حق محکوم له محمود سلطانى گردیده است و حسب محتویات 
پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد 
تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید و اال 
وفق مقررات اقدام میگردد. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 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 تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف: 743983 شعبه چهارم اجراى احکام شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک) /11/147
ابالغ رأى

شماره پرونده: 1230/98* شماره دادنامه: 1472- 98/10/11 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: بهناز نورى حاجى الوانى فرزند على- نشانى: 
چمگردان خ اباذر ك 41 قرآن بن بست مروارید خواندگان: 1- محمد سلیمیان فرزند جواد 

2- روح اله زارعى احمدى- نشانى: هر دو مجهول المکان خواسته: انتقال سند گردشکار: 
شــورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم 
رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى قاضى شورا: در خصوص 
دادخواست خانم بهناز نورى حاجى الوانى فرزند على به طرفیت اقایان 1- محمد سلیمیان 
فرزند جواد 2- روح اله زارعى احمدى مبنى بر انتقال ســند رسمى یکدستگاه اتومبیل پژو 
206 به شماره انتظامى 211/14 ن 42 با احتســاب مطلق خسارات دادرسى مقوم به مبلغ 
200/000/000 ریال و هزینه انتقال سند، شورا با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق 
مبایعه نامه مورخ 97/2/10 و همچنین استعالم صورت گرفته از پلیس راهور که حاکى از آن 
است که مالکیت خودرو به نام خوانده ردیف دوم مى باشد و نظر به عدم حضور خواندگان در 
جلسه ى رسیدگى خواسته ى خواهان را محرز تشخیص داده لذا مستنداً به مواد 198 و 502 
و 519 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 10 و 
219 و 225 قانون مدنى حکم به الزام خوانده ردیف دوم به انتقال ســند خودروى مذکور به 
نام خواهان و پرداخت مبلغ 2/625/000 ریال بابت خسارات دادرسى در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این شعبه از شورا و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. و اما در خصوص مطالبه هزینه انتقال سند، نظر 
به اینکه خواهان ابتداعًا مى بایستى هزینه انتقال سند را پرداخت نماید و سپس آنرا مطالبه 
نماید و در ما نحن فیه این چنین نمى باشد مســتنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسى تشکیل 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار عدم استماع دعوى صادر و اعالم مى نماید. 
و اما در خصوص خوانده ردیف دوم مستنداً به ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون فوق الذکر 
قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد. قرارهاى صادره حضورى و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد./ش 
م الف: 743984 زیبا یوسفى- قاضى شعبه چهارم حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک) /11/148
ابالغ رأى

شماره پرونده: 657/98 شــماره دادنامه: 800- 98/8/29 مرجع رســیدگى: شعبه ششم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: حسین ترابى زیارتگاهى فرزند عزیزاله- نشانى: 
فوالدشهر مسکن مهر محله اى 5 پشــت مجتمع تجارى رویال مجتمع ترنج ط 3 واحد 9 
خوانده: شاهرخ قنواتى فرزند صمد- نشانى: فوالدشــهر سى 3 منازل صنایع دفاع ورودى 
21 خواسته: مطالبه گردشکار: شورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به 
نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى 
قاضى شورا: درخصوص دادخواست آقاى حسین ترابى زیارتگاهى فرزند عزیزاله به طرفیت 
آقاى شاهرخ قنواتى فرزند صمد به خواسته تقاضاى صدور حکم مطالبه مبلغ 3/150/000 
تومان (بابت خسارات وارده بابت نواقص کار کناف و مازاد دریافتى) به انضمام هزینه هاى 
کارشناسى و هزینه هاى دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه به شرح تقدیمى شورا با عنایت به 
مفاد دادخواست تقدیمى و مســتندات خواهان منجمله رونوشت مصدق نظریه کارشناس 
مورخ 98/7/7 و توجهًا به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى 98/8/9 شورا و اینکه خوانده 
با وصف ابالغ وقت دادرسى در جلسه شــورا حضور نیافته و دفاع و ایرادى نسبت به دعوى 
خواهان و مستندات ابرازى وى به عمل نیاورده اســت نتیجتًا شورا دعوى خواهان را ثابت 
تشخیص و به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ بیســت میلیون ریال بابت اصل خواسته طبق نظریه کارشناسى و 
پرداخت مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان بابت هزینه کارشناسى و پرداخت مبلغ 400/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور (20/000/000 ریال) 
از تاریخ تقدیم دادخواســت در 98/7/8 لغایت زمان اداى دین با محاسبه دایره اجرا در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید و نسبت به مازاد خواسته مطالبه خواهان به دلیل ارائه مدارك 
کافى از سوى خواهان مستنداً به ماده 197  قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى حکم به رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس به مدت بیست روز قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم حقوقى لنجان مى باشد. و در خصوص رد دعوى خواهان راى 
صادره حضورى و ظرف مدت بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى است. م الف: 
744916 مسعودى فر- قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک) /11/149
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 418/98 ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- آقاى رضا خدادادى 
دادخواستى به مبلغ 38/000/000 ریال بطرفیت آقاى على نژاد حسن فرزند تیمور که اعالم 
شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 418 در شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان ثبت گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا 
و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز یکشنبه مورخ 
98/12/11 ساعت 17 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 745067 شعبه 2  حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /11/151
مزایده (نوبت دوم)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 970495 جلسه 
مزایده اى در روز یکشنبه مورخ 98/12/04 رأس ساعت 9 صبح و به منظور وصول محکوم 
به، به مبلغ 520/000/000 ریال در حق محکوم له و به جهت فروش 1- تعداد دو عدد فرش 
ماشینى 4 مترى طرح ابریشم مارك رمانســى هر کدام به ارزش 5/000/000 ریال جمعًا 
به مبلغ 10/000/000 ریال 2- تعداد 39 عدد فرش ماشینى 4 مترى داریوشى هر کدام به 
ارزش 6/150/000  ریال جمعًا به مبلغ 239/850/000 ریال 3- تعداد 20 عدد گلیم فرش 
1/5 مترى هر کدام به ارزش 900/000 ریال جمعًا به مبلغ 18/000/000 ریال 4- تعداد 20 
عدد فرش ماشینى مدل فانتزى 4 مترى هر کدام به ارزش 5/700/000 ریال جمعًا به مبلغ 
114/000/000 ریال 5- تعداد 220 متر فرش کناره ماشینى با عرض نیم متر هر متر طول 
به مبلغ 900/000 ریال و جمعًا به ارزش 198/000/000 ریال به مالکیت آقاى سجاد خلیلى 
نوگورانى فرزند گل محمد که کلیه اقالم فوق مجموعًا توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
به مبلغ 579/850/000 ریال ارزیابى گردیده است، در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى 
لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از اقالم مذکور 
واقع در سده لنجان خیابان استقالل کوچه شهید خداداد ادیبى پالك یک طبقه اول دیدن 
نموده و سپس در صورت  تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى 
شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى 
مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت و 
در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 30 روز پرداخت نمایند. م الف: 747468 اجراى 

احکام مدنى دادگسترى لنجان /11/155
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

شماره: 1544/98 بدینوســیله اعالم مى  نماید به موجب درخواست میثم جوادى ریزى به 
طرفیت عذرا سیاپورى- محسن- مسعود- رسول مجتبى- میثم- جواد همگى جوادى قرار 
تحریر ترکه مرحوم محمود جوادى طى شــماره 1544 در شوراى حل اختالف زرین شهر 
صادر و وقت اجراى قرار ســاعت 11 مورخه 98/12/11 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا 
نماینده قانونى آنها بستکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى 
دارند دعوت مى شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان لنجان به آدرس 
جنب دادگسترى زرین شهر حاضر شوند. عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م 
الف: 747466 شعبه  4 شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /11/156

وقت اجراى قرار تحریر ترکه
بدینوســیله اعالم مى  نماید به موجب درخواســت تحریر ترکه به طرفیت محترم قنبرى/ 
تهمینه بابائى/ فاطمه بابائى/ فرهاد بابائى/ مهدى بابائى و رسول بابائى/ توران بابائى قرار 
تحریر. ترکه. مرحوم اسدا... بابائى طى شــماره 424/98 در شوراى حل اختالف باغبادران 
صادر و وقت اجراى قرار ســاعت 5:30 مورخ 99/1/20 تعیین گردیده است، لذا از ورثه یا 
نماینده قانونى آنها، بستکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى 
دارند تقاضا مى شود در موعد مقرر در محل این شورا واقع در باغبادران به آدرس خیابان امام 
حسین (ع) حاضر شوند. عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 745646 
حمید کریمى- رئیس شــعبه اول حقوقى شــوراى حل اختالف بخش باغبادران (مجتمع 

شماره یک)  /11/157

قائم مقام کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان با 
بیان اینکه جمع آورى و ارسال کمک به مناطق سیل زده 
کشور با همکارى مردم و خیران در جریان است، گفت: 
بیش از یک میلیارد تومان کمک هاى جمع آورى شده 
توسط کمیته امداد اســتان اصفهان به مناطق سیل زده 

ارسال شده است.
کریم زارع در گفتگو با «ایســنا»، با بیــان اینکه کمیته 
امداد اصفهان با همکارى خیران و یکى از تولید کنندگان 
اصفهانى، 4200 متر مربع موکــت با کیفیت به مناطق 
سیل زده سیستان و بلوچستان ارسال کرد، اظهار کرد: 
مردم نیکوکار استان اصفهان در حوادث و بالیاى طبیعى 

همواره یارى رســان هموطنان خود هستند و در حادثه 
سیل اخیر نیز مشارکت خوبى در کمک رسانى به آسیب 
دیدگان داشته اند.  وى با بیان اینکه ارزش این محموله 
بالغ بر 80 میلیون تومان اســت که در قالب دو کامیون 
به مناطق ســیل زده ارسال شده اســت، افزود: هزینه 
این موکت ها توســط یکى از خیران اصفهانى پرداخت 

شده است.
قائم مقام کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
ادامه داد: کارخانه تولیدکننده موکت نیز 40 درصد تخفیف 
براى این محموله در نظر گرفت و هزینه هاى ارسال آن 

را نیز پرداخت کرد.

مدیر کل تقسیمات مرزى وزارت کشور گفت: هیچ گونه 
تغییرى در خط تقسیم مرزى کاشــان و آران و بیدگل 

انجام نشده است.
سعید جاللى با اشاره به برخى شایعات در مورد تغییر خط 
تقسیم مرزى کاشان و آران و بیدگل تأکید کرد: هیچ گونه 
تغییرى در خط تقســیم مرزى این دو شهرستان انجام 
نشده و شایعات منتشر شده درباره این موضوع را تکذیب 
مى کنم. وى با بیان اینکه انجام هرگونه تغییر در خطوط 
تقسیم مرزى فقط توسط هیئت دولت امکانپذیر بوده و 
به یک کار کارشناسى فشرده در فرماندارى، استاندارى 
و وزارت کشور نیازمند است، تصریح کرد: در صورتى که 

براى هرگونه تغییر خط تقسیم مرزى در هر نقطه   ایران 
از جمله کاشان و آران و بیدگل تصمیمى گرفته شود این 
تصمیم از طریق مجارى و خبرگزارى هاى رســمى به 

اطالع مى رسد.
جاللى با بیان اینکه آخرین تغییر در خط تقســیم مرزى 
کاشــان و آران و بیدگل مربوط به تشــکیل شهرستان
آران و بیدگل بوده است، افزود: به عنوان باالترین مقام 
اداره کل تقســیمات مرزى وزارت کشور اعالم مى کنم 
براى تغییر در خط تقسیم مرزى کاشان و آران و بیدگل 
نه تصمیمى گرفته شده و نه ابالغى مبنى بر این موضوع 

صادر شده است.

کمک یک میلیارد تومانى 
مردم اصفهان به سیل زدگان

تغییرى در مرز کاشان و آران 
وبیدگل انجام نشده است

انعقاد 3 تفاهمنامه 
دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد سه تفاهمنامه 
همکارى با شتاب دهنده ها در راستاى ارائه خدمات 
هوشــمند و خالقانه به جامعه منعقد کرد. این ســه 
تفاهمنامه همکارى با شتاب دهنده ها در زمینه هاى 
سالمت و مهندســى پزشــکى، آب و انرژى و ارائه 

خدمات هوشمند و خالقانه به جامعه است.

اهداى 95 نسخه خطى 
دوســتداران فرهنگ و تمدن ایرانى- اسالمى ، 95 
نســخه خطى متعلق به دوره هاى صفــوى، قاجار 
و پهلــوى به موزه ملــى باغ تاریخى فین کاشــان 
اهداکردند. این نسخ خطى شامل نسخ قرآنى، احکام 
شرعى، جغرافیایى و پزشکى است. بناى موزه ملى باغ 
فین کاشان در زمینى به مساحت 700 متر مربع و زیر 
بناى 570 متر مربع در ضلع غربى مجموعه تاریخى 

باغ فین قرار دارد.

توقیف پنیر هاى فاسد 
پنیر هاى فاسد و تاریخ گذشته از واحد صنفى غیرمجاز 

در شهر نجف آباد کشف و توقیف شد. 
علیرضا غیــور، مدیر شــبکه بهداشــت و درمان

 نجف آبــاد گفت: در بازرســى کارشناســان گروه 
مهندسى بهداشــت محیط از واحد صنفى غیرمجاز 
بیش از850 کیلوگرم پنیر فاسد و تاریخ گذشته کشف 

و توقیف شد.

خبر

ال ســى فاینانــس 9 میلیــارد و 600 میلیونى یوآن 
چین طرح قطار سریع الســیر اصفهان - قم - تهران، 
نخســتین و بزرگ ترین قطار ســریع الســیر کشور

 باز شد.
معاون هماهنگــى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان 
با بیان اینکه این ال سى توسط شــرکت سرمایه گذار 
CRCC) طــرح آزاد شــده و مجــرى چینــى (

 اســت، گفت: هم اکنون شــش پیمانکار در شــش 
موقعیت مختلف طرح حوزه اســتان اصفهان مشغول 

کارند.
حجــت ا... غالمى افزود: میــزان فاینانس مرحله اول 
طرح به میزان پنج میلیــارد و 600 میلیون یوآن چین 
بود. وى پیش بینى کرد  قطار سریع السیر اصفهان-قم 
به طول 200 کیلومتر، چهار سال دیگر به بهره بردارى

 برسد.
با بهره بــردارى از قطار سریع الســیر اصفهان - قم - 
تهران با ســرعت 300 کیلومتر بر ســاعت، زمان سفر 
تهران به اصفهان با پیش بینــى جابه جایى 16 میلیون 

مسافر در سال به کمتر از سه ساعت مى رسد.
40 ســال پیش ایده راه اندازى قطار ســریع الســیر 
اصفهان - تهران شــکل گرفت و توسط یک شرکت 
ژاپنى دنبال شد، اما بعد از مدتى این طرح مسکوت ماند، 
در سال 1382 بار دیگر موضوع احداث آن از سرگرفته و 

از سال 1386 مسیر حرکت قطار تعیین شد.
احداث قطار سریع السیر اصفهان- تهران در دولت دهم 
آغاز شد و قرار بود در سال 1389 به بهره بردارى برسد، 

اما با گذشت پنج ســال و روى کار آمدن دولت یازدهم 
طرح مورد بازنگرى قرار گرفت و در اسفند 1393 توسط 

رئیس جمهور بار دیگر کلنگزنى شد.

سرعت در احداث خط ریلى
قطار سریع السیر اصفهان-تهران

دبیر شوراى صنفى مرکزى دانشگاه اصفهان از اجراى 
طرح شروع کالس هاى صبح این دانشگاه با تأخیر، 

به منظور کاهش حجم ترافیک اول صبح خبر داد.
سید حسین شفیعى با اعالم این خبر، اظهار کرد: به 
دنبال پیگیرى هاى شوراى صنفى دانشگاه اصفهان 
و همکارى معاونت هاى آموزشــى و دانشجویى این 
دانشگاه، قرار شد با شــروع ترم جدید، کالس هاى 

دانشکده هاى مختلف با تغییر زمانى آغاز شود. 
دبیر شوراى صنفى مرکزى دانشگاه اصفهان یادآور 
شد: براى شــروع این طرح، مشــکل در تغییر زمان 
کالس ها و تداخل بــا کالس هــاى عمومى بود. 

همچنین تغییر در ســیکل زندگى 16 هزار دانشجو 
دانشگاه اصفهان نیاز به کار کارشناسى سنگینى داشت 
که با همت کارشناسان آموزشى گروه هاى مختلف 

بررسى ها انجام و در نهایت تصمیم گیرى شد.
شفیعى با بیان اینکه با این اقدام عالوه بر کاهش بار 
ترافیک در داخل دانشــگاه اصفهان به کم شدن بار 
ترافیک متروى شهر نیز کمک خواهد شد، خاطرنشان 
کرد: این طرح از ترم جدید در دانشگاه اصفهان اجرا 
مى شــود و باید این طرح اجرا و نتایج و بازخورد آن 
دیده شود تا معایب و مشکالت احتمالى آ ن برطرف 

شود.

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان گفت: با توجه به 
اینکه محیط زیســت مکلف به ارائه هرگونه گزارش 
تلفات پرندگان به خصوص آزاد پرواز است اما تا امروز 
هیچ گزارشــى از تلفات این پرندگان به دامپزشکى 

ارائه نشده است. 
شهرام موحدى در خصوص آخرین وضعیت آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان در اصفهان، اظهــار کرد: در حال 
حاضر هیچ گونــه آنفلوآنزاى فوق حــاد پرندگان در 

اصفهان دیده نشده است.
مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان در خصوص برخى 
صحبت ها مبنى بر بیمارى پرندگان مهاجر اصفهان به 
دلیل خشکى زاینده رود و احتمال انتقال آن به دیگر 
طیور، گفت:  ویروس آنفلوآنزا در برخى پرندگان وحشى 
و آزاد پرواز باقى مانده، اما موجب تلفات نمى شود و در 
برخى دیگر موجب تلفات خواهد شد. وى افزود: در این 
شرایط به خصوص به مرغدارى هاى سنتى روستاها 
توصیه مى کنیم که طیور آنها هیچ ارتباطى با پرندگان 

آزاد پرواز و حتى گنجشک و کبوتر و... نداشته باشند تا 
ویروس آنفلوآنزا به آنها منتقل نشود.

تغییر ساعت شروع کالس هاى دانشگاه اصفهان

گزارشى از تلفات پرندگان وحشى ارائه نشده است
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با اینکه اســتفاده از گوش پاك کن براى تمیز کردن 
جرم هاى داخل گوش شــایع اســت ولى این روش 
سال هاست که توســط متخصصان رد شده و به هیچ 

وجه توصیه نمى شود.
بیشتر افراد بر این باورند که گوش پاك کن براى تمیز 
کردن جرم داخل گوش کارایى دارد اما متخصصان 
معتقدند از گوش پاك کن بیشــتر براى تمیز کردن 
الله گوش، داخــل بینى کودك، بین انگشــتان پا، 
مالیدن پماد روى زخم، استعمال داروها و تمیز کردن 

آرایش دور چشم ها استفاده مى شود.
یادآورى یک نکته ضرورى است که ترشحات گوش 
خارجى که به آن جرم یا واکس گوش گفته مى شود، 
به هیچ وجه آلوده و کثیف نیســت. این ترشــحات، 
طبیعى و ضرورى بدن اســت که از گوش مراقبت 
مى کند. همان گونه که همه مى دانند، جرم گوش، 
زرد رنگ، چرب و داراى حالت چسبندگى است. وجود 
این جرم براى نرم نگهداشتن و حفظ سالمت مجراى 

گوش خارجى ضرورى است.
افزون بر این، اسیدیته این ترشــحات مانع از رشد 
باکترى و قارچ مى شود. جرم گوش به طور طبیعى 
و خود به خود به ســمت بیرون حرکــت مى کند و 

از مجراى گوش خــارج مى شــود بنابراین نیازى 
به دســتکارى براى خــروج آن وجود نــدارد. البته 
در برخى از مــوارد، ترشــح بیش از حــد در افراد 
مســتعد موجب انســداد گوش و کاهش شنوایى 
مى شود که در این صورت باید بیمار براى شستشوى 
گوش و اقدامات الزم به پزشک متخصص مراجعه 

کند.
با توجه به احتمال وجود میکروب یا قارچ در ســطح 
گوش، چنان چه کودك زمینــه آلودگى را پیدا کند 
مبتال به عفونت گوش خواهد شد و با توجه به اینکه 

شــما اندازه دقیق عمق گوش 
را نمى دانیــد بنابراین قادر 
به پــاك کــردن تمامى 
قسمت هاى گوش نیستید.

در نتیجه وارد کردن جسمى 
نظیر گوش پاك کن، موجب 

فشرده تر شدن این ترشحات 
در قسمت هاى عمقى تر مجرا 

مى شــود کــه در این 
صورت، خروج آنها 
مشکل تر خواهد 

بود. بســیارى از متخصصان گــوش و حلق و بینى 
مى گویند اســتفاده از گوش پاك کــن با تضعیف 
سیســتم دفاعى گوش موجب افزایش خطر ابتال به 

خشکى و خارش گوش مى شود.
بهترین روش توصیه شــده براى تمیز کردن گوش 
خارجى این اســت که الله گوش و قسمت بیرونى 
گوش خارجــى را با اســتفاده از یــک پارچه نخى 
نــرم و مرطوب کــه به دور انگشــت اشــاره تان 
پیچیده اید تمیز کنید، بدون آن که انگشــت خود را 

داخل مجرا ببرید.

دندان در دســتگاه گوارش  به عنــوان  اولین عضو  
محسوب مى شــود و اگر  دندان فردى  خراب  باشد، 
کار جویدن  مواد غذایــى و بالطبع   هضم و جذب  غذا 
با مشکل رو به رو شده  و معده کارآیى  خود را از دست 

مى دهد .
عفونت ناشى از دندان هاى خراب ، باعث  عفونت  در 
سیستم گوارش مى شــود. باکترى هاى دندان هاى 
خــراب، از طریق  جویدن  مواد غذایى وارد سیســتم 
گردش خون و یا معده شــده  و همین مسئله باعث 
ایجاد معده درد  و بروز  بیمارى هاى مختلف  در سیستم 

گوارش  مى شود.
دندان هاى خراب  به دلیل  درد شــدید ، جویدن غذا را 
به طور ناقص  انجام مى دهند  و همین امر کار معده را 
در هضم  غذا دو برابر مى کند و باعث  ایجاد مشکل در 

سیستم گوارش مى شود.

آب هاى معدنــى و آشــامیدنى از پر 
مصرف ترین نوشــیدنى ها در ایران و 
سراسر جهان هستند. بطرى هاى 
مورد اســتفاده در بسته بندى 
ایــن آب ها مانند تمــام مواد 
پالســتیکى دیگــر اگر به 
درستى و در شرایط مناسب 
نگهدارى نشوند، خطر هایى 
دارند که باید بــه آنها توجه 

شود.
مریــم قــادرى قهفرخى، 
دکتراى صنایع غذایى و عضو 
علمى  هیئــت 

گروه بهداشت مواد غذایى دانشگاه شهید چمران اهواز 
تأکید کرد: اغلب بطرى هاى آب معدنى یا آشامیدنى از 
 PET جنس «پلى اتیلن ترفتاالت» هستند که با حروف
یا شــماره 2 (در داخل یک مثلث کوچک) اغلب در کف 
بطرى ها درج مى شوند. اگر چه این بطرى ها در مقایسه 
با سایر پلیمر هاى به کار گرفته شده حاوى تعداد کمترى 
از انواع ترکیبات شیمیایى افزودنى هستند، اما مشخص 
شده است تحت شرایط ویژه اى به طور مثال قرار گرفتن 
در معرض نور آفتاب تغییرات نامطلوبى در ســاختار این 

بطرى ها ایجاد مى شود.
او تصریح کرد: در بسیارى از فروشگاه هاى سطح شهر 
بســته بندى هاى آب معدنى در جلــوى مغازه ها و در 
زیر نور شــدید آفتاب قرار مى گیرند. حتى گاهى ما هم 
در خانه بســته بندى هاى 
آب معدنــى را 

در گوشه اى از حیاط و جلوى نور شــدید خورشید قرار 
مى دهیم. تصور بســیارى از فروشــندگان و مصرف 
کنندگان بر این است که آب یک نوشیدنى فساد ناپذیر 
است و نگهدارى آن در این شرایط مانعى ندارد، اما مواد 
پلیمرى در معــرض آفتاب، به دلیل بــاال رفتن دما به 
تغییرات شیمیایى دچار مى شوند و بسیارى از این مواد 

سالمتى انسان را تهدید مى کنند.
قادرى قهفرخى گفت: در مطالعات انجام شــده بر آب 
بطرى هاى نگهدارى شده در معرض نور خورشید وجود 
ترکیبات خطرناکى به اثبات رسیده است. از آنجایى که 
دماى آب در این روش نگهدارى باالتر مى رود، میزان 
نشت ترکیبات سمى به داخل آب افزایش پیدا مى کند. 
مطالعه اى که به تازگى در کشــور فرانسه در این زمینه 
انجام شده است، نشان مى دهد که میزان مهاجرت این 
مواد خطرناك به داخل آب با افزایش زمان قرار گرفتن در 
معرض نور خورشید بیشتر مى شود، بنابراین الزم است 
در خرید آب معدنى و نحوه نگهدارى آن در فروشگاه ها 

دقت کافى شود.
این عضو هیئت علمى گروه بهداشــت مواد 
غذایى دانشگاه شــهید چمران اهواز اظهار 
کرد: اثــر آفتاب تنها محــدود به مهاجرت 

ترکیبات شیمیایى خطرناك نمى شود به طورى که گاهى 
در زمان خرید بطرى هاى آب معدنى یا آشــامیدنى در 
قسمت سر یا ته بطرى یا حتى در داخل آب جلبک هاى 
ســبز رنگ را مى بینیم. آنچه  واضح است این است که 
اسپور (فرم غیر فعال جلبک) از ابتدا در بطرى آب وجود 
داشته است و پس از تولید در هنگام توزیع و نگهدارى، 
شرایط مناسب براى فعال شدن و رشد آن ایجاد مى شود؛ 
از جمله این شرایط مناسب مى توان به گرماى حاصل از 

نور خورشید اشاره کرد.
او بیان کرد: آب محیط مناسبى براى رشد میکروب ها به 
ویژه جلبک هاست بنابراین افراد باید تا آنجا که ممکن 
اســت از مصرف بطرى هاى جلبــک  زده اجتناب کنند 
چرا که این احتمــال وجود دارد که عــالوه بر جلبک، 
این بطرى ها حاوى ســمومى از جمله سیانوتوکسین و 

باکترى هاى دیگرى هم باشند.
قادرى قهفرخى افزود: افراد باید همیشــه بطرى هاى 
نگهدارى شده در یخچال فروشگاه ها یا آنهایى را که دور 
از آفتاب هستند، خریدارى کنند. بطرى هاى پالستیکى 
نگهدارى شده در فریزر هم مى توانند اثرهاى مشابهى 
با آفتاب از نظر مهاجرت ترکیبات خطرناك از خود نشان 

دهند.

مطالعات پژوهشــگران نشــان مى دهد، افرادى که به 
فیلم هاى ترسناك عالقه مند هستند، احساس همدلى 
و همدردى کمتــرى با دیگران دارند و بیشــتر طرفدار 
هیجان هستند. این افراد معموًال از ورزش ها و تفریحات 

خطرناك لذت مى برند.
مطالعات پژوهشــگران نشــان مى دهد افرادى که از 
تماشاى فیلم هاى ترسناك لذت مى برند، به احتمال زیاد 
در آزمون هاى روان شناسى نمرات کمترى از نظر حس 
همدردى و همدلى کسب مى کنند و در عوض در حوزه 
نمره شخصیتى معروف به احساس جستجو و هیجان، 
امتیاز بیشــترى مى گیرند. این گروه از افراد معموًال از 

ورزش ها و تفریحات خطرناك لذت مى برند.
تیمى از پژوهشــگران دانشگاه ینا در کشــور آلمان با 
تصویربــردارى از مغز افراد مختلف در حین تماشــاى 
فیلم هاى ترســناك دریافتند که افراد داراى احساس 

جستجو و هیجان در هنگام تماشاى فیلم هاى 
عــادى و معمولى ســطح فعالیت عصبى 
بســیار پایین ترى از حد معمول دارند اما 
در حین تماشــاى فیلم هاى ترسناك و 
هیجان انگیز، مغز این افراد واکنش هاى 
سریع ترى نشــان داده و تحریکات و 
واکنش هایى نشان مى دهد که مطابق 
با خواسته هاى مبتنى بر هیجان آنهاست.

نکته دیگرى که باید به آن اشاره کرد این 
است که افراد، فیلم هاى ترسناك را به چه 
صورتى تماشا مى کنند؟ یعنى آیا ترجیح 

مى دهند به تنهایى به تماشاى چنین فیلم هایى بنشینند یا 
با نزدیکان و دوستان خود فیلم را تماشا کنند؟

روان شناســان طــى دهه هاى گذشــته و از ســال 
1980میالدى تاکنون به بررسى این موضوع پرداختند  
و دریافتند اگر شما با یکى از نزدیکان خود که با وى رابطه 
عاطفى قوى دارید (براى نمونه، همسر) فیلم ترسناك 
نگاه کنید، این موضوع سبب افزایش وابستگى و نزدیکى 

شما به یکدیگر خواهد شد.

متأسفانه با اینکه مى دانیم شستن دست ها فواید زیادى 
براى جلوگیرى از بروز هزاران بیمارى در بدن ما دارد، 
ولى به علت تنبلى یا هر دلیل دیگرى انجام این کار را 
به عقب موکول مى کنیم، اما اگــر در هر زمان ممکن 
تصاویر دستان کثیف خود را زیر میکروسکوپ مشاهده 
کنید نظرتان تغییــر خواهد کرد چرا کــه آن تصاویر 
باکترى هایى را در مقابل چشــمان شــما به نمایش 
مى گذارند که حتى مى تواند از سنگ سرویس بهداشتى 
یا آشپزخانه چرب کثیف تر باشد.  حتماً قبل از آماده کردن 
غذا مخصوصًا هنگام استفاده و تماس با انواع گوشت، 
مرغ و ماهى به خوبى دســتان خود را بــا آب و صابون 
شستشــو دهید البته حتمًا به یاد داشته باشید که سطح 
زیرین گوشت یا مواد غذایى دیگر براى تکه تکه کردن 
آنها به دلیل جلوگیرى از نفوذ هزاران باکترى به بدن باید 

به خوبى شسته شوند.
در موارد دیگر مانند بعد از تعویض پوشک بچه، حمل 
سطل یا کیسه زباله، توالت رفتن، تماس با حیوانات یا 
فضوالت آنها، استفاده از وســایل نقلیه مانند اتوبوس، 
مترو و تاکسى، بعد از عطسه و سرفه کردن حتماً شستن 

دستان خود را جدى بگیرید.
از آنجایى که دستان ما یکى از مهمترین عوامل انتقال 
عفونت پوســتى، عفونت قارچــى و آلودگى به محیط 
اطرافمان است پس میکروارگانیسم هاى ایجاد کننده 
بیمارى مى توانند مرتب از دست ها جدا شوند و محیط 
اطراف مــا را آلوده کنند حتى نواحــى زیر ناخن ها هم 
معموًال به تعداد زیادى از میکروارگانیسم ها پناه مى دهد 
که ممکن اســت به عنــوان یک منبــع پخش کننده 

ادامه دار، مخصوصًا زیر دستکش عمل کنند البته حتمًا 
به یاد داشته باشید که استفاده از ناخن مصنوعى و الك 
ناخن هم باعث زیاد شدن میکروارگانیسم ها و تجمع 
آنها در زیر ناخن ها مى شود؛ بنابراین هدف از شستشوى 
دست ها جلوگیرى از به خطر افتادن سالمت جسمانى 
ما و دورى موجودات بیمارى زاى ریزى است که روى 

پوست تجمع کرده اند.
مهمترین کار در شســتن دســت ها یاد گرفتن 

اصول و روش صحیح شستن آنهاست و حتمًا 
به یاد داشته باشید که استفاده از صابون یا مایع 
دستشــویى به تنهایى نمى تواند کافى باشد. 
شستن دست ها باید در ابتدا با حرکات مالشى 
و دورانى آغاز شود و سپس به مدت یک دقیقه 
با آب و صابون زیر ناخن ها و الى انگشتان را 

شستشو دهیم. 
بهتر اســت هنــگام شستشــوى دســت ها 

از آب ولــرم و گــرم بــه 
دلیل قــدرت پاك 

بیشتر  کنندگى 
ه  د ســتفا ا
کنیــد و بعد 
از آن بــراى 
از  جلوگیرى 

پیرى زود رس 
و بازگشت نشاط 

به دســتانتان از آب 
سرد استفاده کنید.

«کرونا» نام ویروسى است که در کشور چین شیوع پیدا کرده و 
در حال گسترش در سطح جهان است.کرونا باعث ایجاد عفونت 
در بینى، سینوس ها یا گلوى فوقانى مى شود. این بیمارى براى 
اولین بار در اواخر دسامبر سال 2019 در ووهان، یکى از شهرهاى 

بزرگ چین گزارش شده و به سرعت در حال شیوع است. 
احتمال داده مى شود کرونا ابتدا در بدن یک حیوان ایجاد شده و 
سپس در انسان گسترش یافته باشد. این ویروس به آنتى بیوتیک 

هیچ پاسخى نمى دهد. 
در مورد شیوع این بیمارى، گزارش ها حاکى از آن است که بیشتر 
گروه اول بیماران بسترى، کارگر یا مشتریانى در یک بازار عمده 
فروشى غذاهاى دریایى محلى بوده اند؛ همچنین گوشت هاى 

فرآورى شــده و حیوانات قابل مصرف زنده از جمله مرغ، االغ، 
گوســفند، خوك، شــتر، روباه، موش هاى بامبو، جوجه تیغى و 
خزندگان نیز از مواردى بوده اند که در گزارش ها به عنوان منبع 

این ویروس گزارش شده اند.
این ویروس  معموًال مى تواند با ایجاد مشکالت خفیف تا متوسط 
در دستگاه تنفسى فوقانى مانند سرماخوردگى باعث بیمارى شود. 
عالیم ویروس کرونا شامل آبریزش بینى، سرفه، گلودرد، احتماًال 
سردرد و تب است که مى تواند تا دو روز ادامه یابد. در افرادى که 
سیستم ایمنى ضعیف دارند مانند افراد مسن و بسیار جوان، این 
احتمال وجود دارد که این ویروس باعث ایجاد مشکالت تنفسى 

بسیار جدى تر مانند ذات الریه یا برونشیت شود.

«پیتر هوربى»، اســتاد بیمارى هاى عفونى نوظهور و بهداشت 
جهانى در دانشگاه آکسفورد در این باره مى گوید: بیماران فعًال 
یک هفته ســرفه خفیف و به دنبال آن تنگــى نفس را تجربه 
کرده اند و تاکنون حدود 15 تا 20 درصد موارد شدید بوده که نیاز 

به مراجعه به بیمارستان داشته است.
ویروس ها مى توانند از تماس انســان با حیوانات منتقل شوند و 
انتقال انسان به انسان هم غالباً هنگامى اتفاق مى افتد که شخص 
در معرض سرفه فرد مبتال قرار گرفته باشد. بسته به میزان ابتال 
به ویروس، سرفه، عطسه یا لرزش دست از مشخص ترین عالیم 
این ویروس هستند. کرونا همچنین با دست زدن به چیزى که 
فرد آلوده لمس کرده قابل انتقال است. در برخى موارد پرستاران 

هم از طریق زباله هاى عفونى بیمــاران مبتال، به این ویروس 
آلوده شده اند.

درمان خاصى براى این بیمارى وجود ندارد، اما تحقیقات در حال 
انجام است. بیشــتر اوقات عالیم به خودى خود از بین مى رود؛ 
متخصصان هم توصیه مى کنند که در ایــن باره مراقبت هاى 
بیشترى انجام شود. اگر عالیم بدتر از سرماخوردگى است، حتمًا 

باید به پزشک مراجعه شود.
پزشکان مى توانند با تجویز داروى درد یا تب، عالیم را تسکین 
دهند. دستگاه بخور یا دوش گرم نیز مى تواند به رفع گلو درد یا 
سرفه کمک کند. نوشیدن مایعات زیاد، استراحت و خواب کافى 
تا حد امکان همچنین مى تواند در درمان این ویروس مؤ ثر باشد.

حصروراثت 
مهرداد شــجاعى داراى شناسنامه شماره 1080283455 به شــرح دادخواست به کالسه 
1694/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان شکراهللا شجاعى  بشناســنامه 4 در تاریخ 98/2/17 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. فریبا شجاعى برجوئى  ش ش 
95 (همسر متوفى ) ، 2. معصومه شجاعى ش ش 1080641998 ، 3. شهال شجاعى ش 
ش 1080192506، 4. مهرداد شجاعى ش ش 1080283455 (فرزندان متوفى )  متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 748311/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 11/154 

ابالغ وقت رسیدگى
شماره: 343/97 ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- آقاى رضا خدادادى 
دادخواســتى به مبلغ 49/821/000 ریال بطرفیت آقاى محمد یوسف چراغ پور که اعالم 
شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 343  در شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان ثبت گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا 
و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز یکشنبه مورخ 
98/12/11 ساعت 17 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 745066 شعبه 2 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /11/150

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139803902004000388 تاریخ آگهى: 1398/11/05 شــماره پرونده: 
139504002004000212 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9500571- 
شش دانگ پالك شماره سه هزار و سیصد و شــصت و نه فرعى مجزا شده از چهارصد و 
پنجاه و هشت فرعى از بیست و شش اصلى واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت 305 
مترمربع به آدرس: اصفهان خیابان شهید باهنر نرسیده به تقاطع رباط بن بست حاج صادقى 
پالك انتهایى سمت راست که اسناد مالکیت آن در صفحات 286 و 527 الى 542 دفتر 397 
و 920 امالك ذیل شماره هاى 168986 و 168988 و 168990 و 168992 و 168994 و 
168996 و 47964 و با شــماره هاى چاپى 547832 و 547833 و 547834 و 547835 و 
547836 و 547837 و 547831 ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال به طول 16/80 متر 
مرز اشتراکى با قطعه زمین 3369- 458 شرقًا به طول 19/80 متر به دیوار قطعه باقیمانده 
458 جنوباً اول به طول 11/20 دیوارى است به پالك 457 که قبالً مر ز اشتراکى بوده دوم به 
طول 1/50 متر درب و به راهرو و غرباً به طول 17/50 متر دیوارى است که قبًال مرز اشتراکى 
بوده به ملک 459 حقوق ارتفاقى ندارد مالک بهاء ثمنیه اعیانى اشرف شهبازى مى باشد که 
طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق به صورت واحد مسکونى در دو طبقه بر اساس سند 
مالکیت داراى 305 مترمربع عرصه و حدود 370 مترمربع اعیانى در طبقه 1/8 متر و طبقه 
روى آن به صورت دوبلکس با اسکلت بتنى سقف تیرچه بلوك کفها سرامیک دیوارها گچ و 
رنگ و بعضاً ابزارزنى نما و پله سنگ گرانیت و سنگ سفید درب و پنجره آلومینیومى و فلزى 
دربهاى داخلى چوبى کابینت هر دو طبقه ام دى اف سرویســهاى بهداشتى و آشپزخانه با 
کاشى و سرامیک کمدهاى چوبى در اتاقهاى خواب سرمایش با اسپیلت و کولر گرمایش به 

صورت پکیج و رادیاتور انبارى با سقف گالوانیزه روى پشت بام حیاط و پارکینگ به صورت 
تونلى در ادامه حیاط با سنگ دو تیشه در کف و آجرنماى سه سانتى و سنگ و ورودى با درب 
آهنى، ورودى به طبقه 1/8 با پله و پاگرد با سنگ گرانیت انشعابات با آب و برق و گاز و کًال 
ساختمان با توجه به قدمت ساخت بازسازى شده مى باشد ملکى آقاى عباسعلى شیروانى 
دستگردى بوده که فوت نموده اســت و ورثه وى عبارتند از: یک عیال دائمى به نام اشرف 
شهبازى و هفت فرزند به نامهاى محمد و محمود و على و حسین و گوهر و بتول و صدیقه 
شهرت همگى شیروانى دستگردى مى باشــد که طبق قانون ارث مالک مى باشند و طبق 
سند رهنى شماره 69034- 92/5/30 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 129 اصفهان در 
رهن بانک تجارت اصفهان واقع مى باشد و طبق اعالم بانک ملک مذکور فاقد بیمه نامه مى 
باشد و از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 98/11/28 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت 
چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شــود. مزایده از مبلغ پایه 14/700/000/000 ریال 
(چهارده میلیارد و هفتصد میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد 
و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى 
گردد ضمنًا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/11/7 
درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا 
جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى 
فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه 

اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً برنده 
مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت 

نماید. م الف: 748712 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /11/164

مزایده اموال منقول نوبت اول 
در پرونده 971842از شعبه اول حقوقى دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر محکوم علیهم 
محسن سلیمى به پرداخت 762 عدد سکه بهار ازادى بابت اصل خواسته در حق محکوم له 
خانم راضیه شاه رجبیان محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به 
توقیف ملک محکوم علیهم که به شرح زیر توســط کارشناس خبره کارشناسى شده است 
نموده است صورت اموال مورد مزایده امتیاز تلفن همراه 09133650722 کارکرده بدون 
گوشــى به مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال تعیین و برآورد مى گردد . زمان برگزارى 
مزایده : 26 / 11 / 98 ساعت 8 صبح محل برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى دادگسترى 
شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى : جهت بازدید به این اجراء مراجعه شود . مزایده از 
قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . 
برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند 
اللزوم به حساب سپرده  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده 
واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق 
دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 
روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و 
در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام 
مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند 745503 /م الف. حمیدرضا کرباسى   – دادورز 

اجراى احکام حقوقى  دادگسترى شاهین شهر/ 11/152 

عالیم ویروس «کرونا» چیست؟

آب هاى معدنــى و آشــامیدنى از پر 
مصرف ترین نوشــیدنى ها در ایران و 
سراسر جهان هستند. بطرى هاى 
مورد اســتفاده در بسته بندى 
ایــنآب ها مانند تمــام مواد

پالســتیکى دیگــر اگر به 
شرایط مناسب  درستى و در
نگهدارى نشوند، خطر هایى 
دارند که باید بــه آنها توجه 

شود.
مریــم قــادرى قهفرخى، 
دکتراى صنایع غذایى و عضو 
علمى  هیئــت 

گروه بهداشت مواد غذایى دانشگاه شهید چمران اهواز 
تأکید کرد: اغلب بطرى هاى آب معدنى یا آشامیدنى از 
PET جنس «پلى اتیلن ترفتاالت» هستند که با حروفT

2یا شــماره 2 (در داخل یک مثلث کوچک) اغلب در کف 
بطرى ها درج مى شوند. اگر چه این بطرى ها در مقایسه 
با سایر پلیمر هاى به کار گرفته شده حاوى تعداد کمترى 
از انواع ترکیبات شیمیایى افزودنىهستند، اما مشخص

شده است تحت شرایط ویژه اى به طور مثال قرار گرفتن 
در معرض نور آفتاب تغییرات نامطلوبى در ســاختار این 

بطرى ها ایجاد مى شود.
او تصریح کرد: در بسیارى از فروشگاه هاى سطح شهر 
بســته بندى هاى آب معدنى در جلــوى مغازه ها و در 
زیر نور شــدید آفتاب قرار مى گیرند. حتى گاهى ما هم 
در خانه بســته بندى هاى 
آب معدنــى را

در گوشه اى از حیاط و ج
مى دهیم. تصور بســیار
کنندگان بر این است که
است و نگهدارى آن در ای
پلیمرى در معــرض آفت
م تغییرات شیمیایى دچار
سالمتى انسان را تهدیدم
قادرى قهفرخى گفت: د
بطرى هاى نگهدارى شد
ترکیبات خطرناکى به اثب
دماى آب در این روشن
د نشت ترکیبات سمى به
مطالعه اى که به تازگى د
انجام شده است، نشان م
مواد خطرناك به داخلآب
معرض نور خورشید بیشت
در خرید آب معدنى و نح

دقت کافى شود.
این عضو هیئت
غذایى دانشگ
کرد: اثــر آفت

مطالعات پژوهشــگران
فیلم هاى ترسناك عالق
د همدردى کمتــرى با و

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ادامه دار، مخصوصًا زیر دستکش عمل کنند البته حتمًا 
به یاد داشته باشید که استفاده از ناخنمصنوعى و الك 
ناخن هم باعث زیاد شدن میکروارگانیسم ها و تجمع 
آنها در زیر ناخن ها مى شود؛ بنابراین هدف از شستشوى 
دست ها جلوگیرى از به خطر افتادن سالمت جسمانى 
ما و دورى موجودات بیمارى زاى ریزى است که روى 

پوست تجمع کرده اند.
مهمترین کار در شســتن دســت ها یاد گرفتن 

شستن آنهاست و حتمًا  اصول و روش صحیح
به یاد داشته باشید که استفاده از صابون یا مایع 
تنهایى نمى تواند کافى باشد.  دستشــویى به
شستن دست ها باید در ابتدا با حرکات مالشى 
و دورانى آغاز شود و سپس به مدت یک دقیقه 
با آب و صابون زیر ناخن ها و الى انگشتان را 

شستشو دهیم.
بهتر اســت هنــگام شستشــوى دســت ها 

از آب ولــرم و گــرم بــه 
پاك  دلیل قــدرت

بیشتر کنندگى 
ه  د ســتفا ا
کنیــد و بعد 
از آن بــراى 
از  جلوگیرى 

پیرى زود رس 
و بازگشت نشاط 

به دســتانتان از آب 
سرد استفاده کنید.

آب معـدنى آفتاب خورده مصـرف نکنید چه زمانى باید دستان خود را بشوییم؟

آیا واقعاً استفاده از گوش پاك کن، ضرر دارد؟

صورتحل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /11/150

ج ر ص پز ب زم وشو
کند.

با توجه به احتمال وجود میکروب یا قارچ در ســطح 
گوش، چنان چه کودك زمینــه آلودگى را پیدا کند 
مبتال به عفونتگوشخواهد شد و با توجه به اینکه 

شــما اندازه دقیق عمق گوش 
را نمى دانیــد بنابراین قادر 
به پــاك کــردن تمامى 
قسمت هاى گوش نیستید.

در نتیجه وارد کردن جسمى 
نظیر گوش پاك کن، موجب 

فشرده تر شدن این ترشحات 
در قسمت هاى عمقى تر مجرا 

مى شــود کــه در این 
صورت، خروج آنها
مشکل تر خواهد 

ى بیرو م وشو ین رجى
نخى گوش خارجــى را با اســتفاده از یــک پارچه

نــرم و مرطوب کــه به دور انگشــت اشــاره تان 
پیچیده اید تمیز کنید، بدون آن که انگشــت خود را 

داخل مجرا ببرید.

دندان
محسو
کار جو
مشک با
مى ده
عفونت
سیستم
خــراب
گردش
ایجادم
گوارش
دندان ه
بهطور
در هض
سیستم

چه کسانى فیلم هاى ترسناك دوست دارند

عوض در حوزه 
تجو و هیجان، 
فراد معموًال از 

رند.
شــور آلمان با 
حین تماشــاى 
اراى احساس 

هاى 
ى 
ا 
 

ن 
 

ارتباط خرابى دندان 
با بیمارى هاى معده



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

همانا تــرس از خدا کلید هــر در بســته و ذخیره رســتاخیز و عامل 
آزادگــى از هر گونــه بردگى و نجــات از هرگونه هالکت اســت. 
در پرتو پرهیزکارى، تالشــگران پیروز و پرواکننــدگان از گناه 
رستگار مى شوند و به هر آرزویى مى توان رسید. مردم! عمل کنید که 
عمل نیکو به سوى خدا باال مى رود و توبه سودمند است و دعا به اجابت 
مى رسد و آرامش برقرار و قلم هاى فرشتگان در جریان است. به سوى 

اعمال نیکو بشتابید پیش از آنکه عمرتان پایان پذیرد.
موال على (ع)

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى
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چاپ:   رنگین کمان                          
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شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

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

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه 
به "سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)" به آدرس www.setadiran.ir امکانپذیر خواهد بود. (تماس با کارفرما، 

در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي کاري با شماره 031-36270820)
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/11/07 لغایت ساعت 16 روز پنجشنبه مورخ 1398/11/17

جلسه توجیهى: حضور نمایندگان مجاز شرکت ها (همراه با معرفی نامه) در جلسه توجیهی و بازدید که در روز یکشنبه 
مورخ 1398/11/20 ساعت 10:00 صبح واقع در استان اصفهان، پلیس راه اصفهان تهران، کیلومتر 14 جاده اصفهان-علویجه، 
شهرك بزرگ صنعتى اصفهان، خیابان کارآفرینان 4/1، پست 63/20 کیلوولت شــهرك صنعتى یک اصفهان برگزار 

مى گردد، الزامی بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از مناقصه خواهد بود. 
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثـر تا ساعت 
14:00 روز دوشنبه مورخ 1398/11/28 در "سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بارگذاري و نسخه فیزیکی آن در 

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي 
شماره  980/1022 (شماره 2098001188000075 در سامانه ستاد) 

نوبت اول

م الف: 748987 روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

شماره 
مبلغ تضمین شرکت موضوع مناقصهمناقصه

شرایط و  الزامات ورود به مناقصهدر مناقصه 

980/1022
اجراى عملیات ساختمانى و 

تأسیساتى احداث پست 63/20 
کیلوولت شهرك بزرگ صنعتى1 

اصفهان 
2,300,000,000ریال

دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاري حداقل رتبه 
5 رشته ابنیه صادره از سازمان برنامه و بودجه کل 

کشور 

شهردارى شاهین شهر باستناد مصوبه شــماره 695/ش مورخ 98/03/26 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد تعداد یک ردیف امالك تجارى به پالك 
ثبتى شماره 5085 /406 واقع در خیابان فردوسى بین فرعى 17 و 18 غربى به 
متراژ 695/5 مترمربع را با قیمت پایه 139/100/000/000 ریال از طریق آگهى 

مزایده به صورت نقد به فروش برساند.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در 
ساعات ادارى به واحد امالك شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا 
پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 98/11/26 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. 

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

آگهى تجدید مزایده عمومى (نوبت چهارم) چاپ اول

حمیدرضا فرهنگ- شهردار شاهین شهر م الف: 748060

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى خمینى شهر با استناد به مجوز شماره 
150 مورخ 1389/01/23 شوراى محترم ســازمان و مجوز 49/1012 ش مورخ 
98/11/02 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد بهره بردارى از جایگاه هاى 
CNG منظریه و حافظ خمینى شهر را به شــرکت واجد شرایط که مورد تایید 

شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى باشــد به مدت یکسال شمسى واگذار 
نماید. لذا از شرکت هاى واجد شرایطى که تمایل به حضور در مزایده را دارند 
دعوت به عمل مى آید جهت اخذ شرایط مزایده و ارائه فرم پیشنهاد قیمت، 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 1398/11/29 به واحد امور مالى سازمان مراجعه 
و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره 3643696- 031 تماس حاصل 

فرمایند.

آگهى مزایده (نوبت اول) چاپ اول

م الف: 749887 سازمان تاکسیرانى خمینى شهر

5 راه ساده  
ذهن خود را براى کاهش استرس

متمرکز کنید

صبح ها زودتر 
بیدار شوید

موسیقى 
گوش کنید

نفس عمیق 
بکشید

با صداى بلند 
بخندید

2

1

3

4

5

کاهش  به  مى تواند  روز  هر  در  ذهنى  تمرین   دقیقه  چند 
استرس شما کمک کند. تحقیقات نشان مى دهد که مدیتیشن 
روزانه ممکن است مسیرهاى عصبى مغز را تغییر دهد و از 

اضطراب شما کم کند.

این موضوع قطعا حقیقت دارد که هرچه زودتر از خواب بیدار شوید، کمتر در معرض 
استرس هستید. 15 تا 20 دقیقه زودتر بیدار شدن، بیشتر به نفع تان است تا 15 تا 20 دقیقه 
بیشتر خوابیدن. اگر کمى وقت بیشتر براى خودتان داشته باشید، صبح ها احساس عجله و 
گیجى نخواهید کرد، مى توانید بدون عجله از خانه خارج شوید و این یعنى آمادگى و 

اعتمادبنفس بیشتر.

تحقیقات نشان مى دهد که گوش دادن به موسیقى آرام بخش مى تواند 
موجب کاهش فشار خون، ضربان قلب و اضطراب شود. لیستى از این 
نوع آهنگ ها یا صداهاى طبیعت را جمع آورى کنید و به ذهن خود 
اجازه دهید تا روى ملودى ، آالت موسیقى، یا خواننده این قطعه تمرکز 

کند.

تکرار کنید.تنفس عمیق با کاهش ضربان قلب و فشار خون از تاثیرات استرس مى کاهد.رسیدن به باالى سر ادامه مى یابد. این روند را به شکل معکوس از طریق بازدم دهان خود بینى تنفس کنید. احساس کنید که هواى تنفس شده از طریق شکم جریان پیدا مى کند و تا چشمان خود را بسته اید، یکى از دست ها را روى شکم خود قرار دهید. به آرامى و از طریق 5 دقیقه استراحت کنید و روى تنفس خود تمرکز داشته باشید. صاف بنشینید، در حالى که 

سعى کنید با تماشاى طنزهاى تلویزیونى و ویدیویى، خواندن 
کتاب هاى مصور، یا گفت وگو با کسى که شما را شاد مى کند، 

وضعیت روحى خود را بهبود دهید.

اضطراب یکى از مشکالتى است که زندگى 
روزمره انسان ها را تحت تأثیر قرار مى دهد و باعث 

ایجاد ترس و باال رفتن ضربان قلب مى شود.
که مى توان با راهکارهاى ساده آن را درمان کرد

www.nesfejahan.net


