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نخ دندان؛ پیش یا پس از مسواك؟استان اصفهان 600 هزار نفر بى سواد داردآدمکش بازنشسته هرگز نمى میرد!چرا پیش بینى هاى هواشناسى اشتباه مى شود؟ سالمتاستانفرهنگ سپاهان و پیکان، فردا در نقش جهان ورزش جهان نما

بهترین سوپ 
براى بهبود 

آنفلوآنزا چیست؟

درد مشترك اصفهان با تبریز و شیراز
3

2

3
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شرط موفقیت   اصفهان 
با وجود بودجه انقباضى

صداى ملت
 باید از مجلس شنیده شود

سونامى خودکشى 
در دانشگاه شهید چمران

5

مدیر خوب
 بیشتر از پول

 به درد مى خورد 

یک محقق طب سنتى گفت: افرادى که دچار سرما خوردگى 
یا آنفلوآنزا شده اند بهتر است سوپ، آش و آبمیوه هاى طبیعى 

مصرف کنند.داود محمدخانى، محقق و پژوهشگر طب 
سنتى اظهار کرد: زمانى که افراد به آنفلوآنزا دچار مى شوند؛ 

ویتامین هاى موجود در بدنشان کاهش مى یابد.

نماینده ولى فقیه در اســتان اصفهان با اشاره به 
سوءاستفاده دشــمنان از کوچک ترین اعتراض 
در ایران گفت: اگر صد تومــان بنزین هم گران 
مى شــد، این اتفاقات رخ مى داد زیرا از دو سال 

گذشته براى آن برنامه ریزى کرده بودند.
آیت ا... سیدیوســف طباطبایى نژاد پیش از ظهر 
دیروز در مراســم تکریم و معارفه مدیرکل راه و 
شهرسازى اســتان اصفهان اظهار کرد: تشویق 
حضار براى مدیرکل سابق راه و شهرسازى ...

4
سیاهه آالینده هاى اصفهان سیاهه آالینده هاى اصفهان 

به استناد عدد و رقمبه استناد عدد و رقم

رونمایى از نتیجه تحقیقاتى که وخامت وضع هوا را نشان مى دهدرونمایى از نتیجه تحقیقاتى که وخامت وضع هوا را نشان مى دهد

3

عضو شوراى شهر تبریز در حاشیه بازدید مدیران شهرى از پروژه هاى اصفهان تشریح کرد

سیامک انصارى 
با کیمیایى
 به سیمرغ 
مى رسد؟

برد در برابر نساجى شرایط ذوب آهن را آرام کرد. بعد کمى فاصله از منطقه خطر
از باخت در برابر پرسپولیس اگر ذوب آهن مصاف با 

نساجى را هم مى باخت شرایط تیم بدتر مى شد.
ذوب آهن با عبور از ســد نساجى؛ تا رده دهم جدول 
باال آمد و این بدین معنى اســت که از منطقه خطر 
دور شده است. حاال علیرضا منصوریان با این نتیجه 
نفس راحت مى کشد و حتمًا از تیم تایم گرفته تا در 

تعطیالت زمستانى شرایط را تغییر دهد.
3
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در صفحه 6  بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

نماینده ولى فقیه در استان در مراسم معارفه 
مدیرکل راه و شهرسازى:

ارائه محصول
 5000 درخت میوه 

به نیازمندان 

معاون توسعه مشارکت هاى مردمى
 کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان خبرداد

رضا رشیدپور شب یـــلدا باز مى گردد
بعد از تجربه «حاال خورشید»؛
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ذوب آهنذوب آهن
 حسرت شمالى ها را حسرت شمالى ها را

  88 تایى کرد تایى کرد

فراخوان

شرکت آب منطقه اى اصفهان

 نوبت دوم

شرکت آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد نسبت به برگزارى آزمون و انتخاب افراد واجد شــرایط جهت صدور "پروانه صالحیت نظارت بر حفارى، لوله گذارى، 
شستشو، توسعه و آزمایش پمپاژ چاه هاى آب" اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت مى گردد حداکثر تا تاریخ 20 دى ماه 1398 مدارك زیر را به نشانى: اصفهان- پل 
خواجو- ابتداى بلوار آبشار اول- ساختمان شماره 2 شرکت آب منطقه اى اصفهان- دفتر حفاظت و بهره بردارى منابع آب، پست سفارشى نمایند. زمان آزمون پس 

از بررسى مدارك متعاقباً اعالم خواهد شد.
شرایط و مدارك مورد نیاز:

- تابعیت ایران و متعهد به نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران
- متدین به دین مبین اسالم و یا یکى از ادیان رسمى کشور

- ساکن استان اصفهان - تصویر مصدق شناسنامه از تمام صفحات - تصویر مصدق کارت ملى پشت و رو - تصویر مصدق کارت پایان خدمت یا معافیت دایم براى 
آقایان - دو قطعه عکس 4*3 

- تصویر مصدق مدرك تحصیلى کارشناسى یا باالتر در یکى از رشته هاى آب هاى زیرزمینى، زمین شناسى و معدن
- ارائه حداقل سه سال سابقه کار مرتبط مستند به پرداخت بیمه

- ارائه درخواست کتبى مطابق فرم پیوست شماره 1 تکمیل شده در دفترخانه اسناد رسمى
- عدم اشتغال به کار رسمى و قراردادى در سازمان ها، ادارات و شرکت هاى دولتى به استثناء اعضاى هیأت علمى و تحقیقاتى (مندرج در فرم پیوست شماره 1 تکمیل 

شده در دفترخانه اسناد رسمى)
- نداشتن سهام و عدم اشتغال در شرکت هاى حفارى (مندرج در فرم پیوست شماره 1 تکمیل شده در دفترخانه اسناد رسمى)

نکات مهم:
1- متقاضى بایستى قادر به مسافرت به نقاط مختلف استان و اقامت شبانه در محل باشد. بدیهى است متقاضى بایستى شرایط جسمى مناسب این امر را دارا باشد.

2- ارائه گواهى عدم سوء پیشینه و گواهى عدم اعتیاد به مواد مخدر در مراحل بعدى الزامى است.
3- افراد به محض دریافت پروانه صالحیت نظارت باید نسبت به ایجاد تشکل مهندسین ناظر و یا عضویت در یکى از تشکل ها یا نظام هاى مهندسى معتبر و مرتبط با 
موضوع نظارت- بخش خصوصى- مورد تأیید و منتخب شرکت آب منطقه اى اصفهان اقدام نمایند تا امکان استفاده از خدمات آنان براى امر خطیر نظارت میسر باشد.

 م الف: 689145

تجدید آگهى مزایده

میثم محمدى- شهردار زرین شهر

 نوبت اول

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره 437 مورخ 98/07/16 
شوراى اسالمى شهر در نظر دارد یک دستگاه سوله واقع در محله 
اندیشه زرین شهر را به صورت اجاره براى مدت دو سال از طریق 
مزایده عمومى واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل مى آید 
جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار 
تا پایان وقت ادارى مورخ 98/10/05 به شهردارى زرین شهر مراجعه 

نمایند.
م الف: 693886

روزترین  به  با 

اخبار 

شماییم همراه 
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دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: صداى مردم 
باید از درون مجلس شنیده شود نه اینکه به دلیل عمل 
نکردن مجلس به وظایف قانونى خود، این تصور ایجاد 
شود که مجلس خانه ملت نیست و دنباله رو دولت است.

محســن رضایى با اشــاره به جایگاه واالى مجلس در 
تصمیم گیرى براى معیشت مردم و مسائل مهم کشور، 
گفت: نقش مجلس و اقتدار آن باید دوباره احیا شــود و 
قطعًا مقتدر بودن مجلس یکــى از محورهاى مهم در 

آینده کشور است.
رضایى با بیان اینکه مجلس خانه مردم است و نمایندگان 
وکالى مردم، تصریح کرد: صداى مــردم باید از درون 

مجلس شوراى اسالمى شنیده شود نه اینکه به دلیل عمل 
نکردن مجلس به وظایف قانونى خود، این تصور ایجاد 
شود که مجلس خانه ملت نیست و دنباله رو دولت است.

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: 
رویه کنونى مجلس دهم در تصمیــم گیرى ها و بدون 

قدرت عمل کردن آن، باید تغییر کند.
وى خاطرنشان کرد: مجلس باید بتواند بین مسائل اصلى 
و منافع ملى و مسائل فرعى و داخلى خود تفکیک ایجاد 
کند؛ مجلس مى تواند در مسائل جزیى و فرعى با دولت 
و قوه قضاییه همراه باشد اما در مسائل ملى و کالن باید 

مستقل باشد. 

فرمانده کل ســپاه گفت: در این عالم یــا باید قوى بود 
و مســتقل، یا ذلیل و تســلیم قدرت ها؛ یا باید اضالع 
هندسه قدرت را در جهان تغییر داد و یا در شاکله قدرت 
ســاخته شــده قدرت هاى اســتکبارى، ادغام و هضم 

شد.
سردار سرلشکر پاسدار حسین ســالمى گفت: ما اراده 
کرده ایم که مســتقل، مقتدر، آزاد و بى تأثیــر از اراده 
قدرت ها الگویى تمام عیار از یک زندگى شــرافتمندانه، 

آزادانه، پیشرفته، مرفه و چشم نواز بسازیم.
فرمانده کل سپاه پاســداران گفت: ما براساس سفارش 
قرآن اراده کرده ایم امت وســط باشیم. البته امت وسط 

به مفهوم متوسط موقعیت و منزلت جهانى نیست.  یعنى 
امتى است الگو در نقطه کانونى همه توجهات، یک الگوى 
جذاب از درخشش فضیلت ها، ما مى خواهیم نمونه تمام 
عیار و زیبایى از تجلى و تجســم زیبایى ها در قاب یک 
نظام در جهان بسازیم تا براى همه ملت هاى آزادى خواه 

عالم یک الگو باشد.
او ادامه داد: اســاس تقابل نظام ســلطه و قدرت هاى 
اســتکبارى با ما همین اســت یعنى جلوگیرى از شکل 
گیرى یک الگو و مدل موفق از یک نظام مستقل از اراده 
قدرت هاى بزرگ که به کرامت انسان، عدالت، اخالق، 

معنویت، پیشرفت و رفاه مى اندیشد. 

صداى ملت باید از مجلس 
شنیده شود

باید اضالع هندسه قدرت را 
در جهان تغییر داد

احتمال وقوع سونامى در خزر
رئیس سازمان زمین شناسى گفت:    مهر |
فعالیت گسل هاى شناخته شده در شمال کشور 
مى تواند به وقوع سونامى یا امواجى منجر شود که 
خسارات سنگینى را به شهرهاى ما در کنار دریا وارد 
کند. اگر زلزله و فعالیت گسل در بخش داخل دریا 
باشد احتمال وقوع سونامى وجود دارد اما اگر زلزله 
در بخش خشکى یا نزدیک ســاحل در دریا باشد 
امواجى را ایجاد مى کند که مى تواند خســارات 

سنگینى وارد کند.

مرغ دزدى به بهانه آنفلوآنزا!
دامپزشــکى اردبیل بــا صدور    ایسنا|
اطالعیــه اى از روســتاییان خواســت مراقب 
کالهبردارى ها به بهانه شیوع آنفلوآنزا باشند. در 
این اطالعیه آمده: در پى نگرانى مردم از بیمارى 
آنفلوآنزاى شــایع در جمعیت انســانى، افرادى 
کالهبردار و فرصت طلب بــه دِر منازل مردم در 
مناطق روستایى مراجعه کرده و با معرفى خود به 
عنوان همکاران این اداره کل اقدام به جمع آورى و 
انتقال طیور خانگى مى کنند در حالى که آنفلوآنزاى 
شایع در جمعیت انسانى هیچ ارتباطى با بیمارى 

آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان ندارد.

خودکفایى از نوع عراقى 
  فارس| عراق واردات 17 محصول زراعى 
و باغى شــامل  گوجه فرنگى، خیار، سیب زمینى، 
بادمجان، هویج، کنار، کاهو، ذرت، خرما، هندوانه، 
خربزه، سیر، پیاز، کدو، گل کلم، انار و کلم از ایران 
را به دلیل خودکفایى ممنوع کرده اســت. عراق 
مى گوید براى حمایت از تولید داخل واردات این 

محصوالت را به داخل کشور ممنوع کرده است.

کتاب گران تر شد
آمار نشر کتاب در هشت ماهه    تسنیم|
سال جارى نشان مى دهد که میانگین قیمت کتاب 
در بازه زمانى فوق نسبت به مدت زمان مشابه سال 
گذشته 57 درصد افزایش داشته است. اما در این 
مدت بالغ بر 60 هزار و 873 عنوان کتاب منتشر 
شده است. شمارگان کل کتاب هاى منتشر شده در 
هشت ماهه نخست سال جارى نیز 85 میلیون و 

415 هزار و 356 نسخه بوده است. 

موج هاى بعدى در راه است؟
رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت    بهار |
بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشــت گفت: بروز 
موج دوم و سوم بیمارى آنفلوآنزا دور از ذهن است، 
مگر اینکه اطالعاتى به دستمان برسد که خالف 
آن را ثابت کند، اما در حال حاضر اطالعاتى مؤید 
شــکل گیرى موج هاى بعدى آنفلوآنزا در اختیار 

نیست.

زنان چاق 2 برابر مردان
  آفتاب نیوز  | مدیرکل دفتر بهبود تغذیه 
جامعه وزارت بهداشــت درباره وضعیت چاقى در 
کشور گفت: حدود 60 درصد جمعیت باالى 18 
سال کشور دچار اضافه وزن و چاقى هستند. در عین 
حال میزان چاقى در زنان دو برابر مردان است و در 
کودکان زیر پنج سال و نوجوانان و دانش آموزان 

هم شاهد روند رو به افزایش چاقى هستیم. 

واردات 332 تُ ن تایر 
آمار مقدماتى گمرك از تجارت    میزان |
خارجى فروردین امســال نشــان مى دهد که در 
این مدت بالغ بر 332 تن تایــر بادى نو از کائوچو 
براى اتومبیل ســوارى وارد ایران شــده است. 
بر اســاس واردات این حجم از تایــر بیش از 48 
میلیارد ریال در آمار گمرك به ثبت رسیده است. 
تایرها از کشــور هاى امارات متحده عربى، چین، 
ژاپن، ســنگاپور، ترکیه و تایوان وارد ایران شده

 است.

ربیعى، رئیس هالل احمر؟!
پس از استعفا و دستگیرى على اصغر    برترین ها |
پیوندى، رئیس سابق جمعیت هالل احمر، نام گزینه هاى 
متفاوتى براى سکاندارى هالل احمر مطرح شده است 
که شنیده هاحاکى از آن است على ربیعى، وزیر سابق 
کار و سخنگوى دولت با توجه به دارا بودن چهره ملى به 
عنوان گزینه جدى براى تصدى ریاست جمعیت هالل 

احمر یاد مى شود.

نه فرار کرده، نه آزاد شده
وکیل بابــک زنجانى گفــت: خروج   انتخاب |
موکل من از زندان شایعه است و صحت ندارد. رسول 
کوهپایه زاده گفت: طبق مقررات و طبق حکم صادر شده 
موکل من همچنان در زندان است و چنین خبرى صحت 
و واقعیت ندارد. وى ادامــه داد: نمى دانم با چه اهدافى 
چنین شایعاتى منتشر مى شود کما اینکه پیش از این نیز 

شایعه کرده بودند وى از زندان فرار کرده است.

واقعیت هاى ماهشهر 
  آفتاب نیوز | ســید امیرحســین قاضى زاده 
هاشمى، عضو هیئت رئیســه مجلس شوراى اسالمى 
گفت: در ماهشــهر تعداد زیادى از افراد کشته شده اند، 
دقیق مى دانیم چه کسانى بوده اند، سالح از کجا رفته 
است، مى خواستند به خطوط اصلى انتقال انرژى کشور 
صدمه بزنند بعد آنجا مسئول امنیت آن خطوط باید چه 
کار مى کرد؟ آیا کســى نمى داند وقتــى مى خواهد به 
خطوط اصلى انرژى کشــور حمله کند چه اتفاقى رخ 

مى دهد؟

شناسایى 1500 منطقه خشن
  ایلنا| مدیــرکل پیشــگیرى هاى امنیتى و 
انتظامى قوه قضاییه گفت: به دنبال شناسایى مناطق 
پرخطر در شهرها و ایجاد بانک اطالعاتى از این مناطق 
و همچنین افرادى هســتیم که جرائم خشن مرتکب 
مى شــوند. ما این افراد را شناســایى و اطالعاتشان را 
در سامانه نگهدارى مى کنیم و ســپس  آنها را در یک 
پروسه تحت نظارت و کنترل خاص قرار مى دهیم. رضا 
مسعودى فر گفت: در حال حاضر 1500 منطقه پرخطر 

از نظر جرائم خشن را در کل کشور شناسایى کرده ایم.

از صدا و سیما بپرسید!
  فارس| عبدالرضا رحمانى فضلى، وزیر کشور 
ظهر دیروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت 
و در جمع خبرنــگاران درخصوص  انتقادهــا از نحوه
 اطالع رسانى سهمیه بندى بنزین، گفت: این سئوال 
را از صداوســیما بپرســید. وظیفه با این سازمان بوده

 است.

حمله به آرامکو کار ایران نبود
  عصر ایران| «آنتونیــو گوتــرش»، دبیر کل 
سازمان ملل در گزارش خود به شــوراى امنیت تأکید 
کرد نمى تواند به طور مستقل تأیید کند که موشک ها 
و پهپادهایــى که در حمله ســپتامبر ماه گذشــته به 
تأسیسات نفتى سعودى از آنها استفاده شده، سرمنشأ 
ایرانى داشته اند. آمریکا، عربســتان سعودى و برخى
 قدرت هاى اروپایى پیش تر ایران را به انجام این حمله 

متهم کرده اند. 

باور به «مرگ بر آمریکا»
محمدباقر قالیبــاف، نامزد انتخابات    تابناك |
مجلس شوراى اسالمى گفت: افرادى باید وارد مجلس 
شوند که باورشان بر مبانى انقالب باشد نه آنکه به دنبال 
فرهنگ لیبرالیسم و غرب زدگى حرکت کنند. نمایندگانى 
باید وارد مجلس شوند که هنگامى که مى گویند مرگ بر 
آمریکا، باورشان از مرگ بر آمریکا اقتصاد کشور را حل 
کردن باشد، یعنى در کشور محروم نداشته باشیم، یعنى 
در کشور فقیر نداشته باشیم، چرا که این موضوعات از 
خواسته هاى والیت و مردم است و این ظرفیت در کشور 

وجود دارد. 

خبرخوان

خبر شوکه کننده    خبرگزارى دانشجو  |
خودکشــى 15 دانشــجوى خوابگاهى دانشگاه 
شهید چمران اهواز، مدتى اســت که در فضاى 
مجازى بازنشر مى شــود و همین مسئله باعث 
ایجاد رعب و وحشت در دل سایر دانشجویان و 

حتى خانواده هاى آنان شده است.
اینکه این خبر شایعه است یا واقعیت، مسئله اى 
است که باید آن را بررسى کرد اما در کل موضوع 
خودکشى دانشجویان دانشــگاه شهید چمران 
اهواز باعث شده حیثیت این دانشگاه زیر سئوال 
برود و شایعات بیشــترى در این مورد به گوش 

همگان برسد.
یکى از دانشــجویان خوابگاهى دانشگاه شهید 
چمران اهــواز در این باره مى گویــد: اینکه 15 
دانشجوى خوابگاه شــهید علم الهدى دانشگاه 
شهید چمران اهواز در یک ماه گذشته خودکشى 
کرده اند، شایعه اســت و تا جایى که در جریان 
هســتیم این خودکشــى ها در دو هفته گذشته 
صورت گرفته اند و کًال چهار مورد بوده اند. این 
دانشجوى خوابگاهى دانشگاه شهید چمران اهواز 
مى افزاید: خودکشــى ها مختــص خوابگاه علم 
الهدى نبوده اند و حتى یک نفر از دانشــجویانى 
که دست به خودکشى زده، دختر بوده است. البته 
این دانشجوى دختر خودکشى ناموفقى داشته و 
فوت نکرده است و یکى دیگر از دانشجویانى که 

خودکشى کرده، ظاهراً ســابقه خودکشى قبلى 
نیز داشــته و این بار هم قصــد زدن رگ خود را 
داشته اما موفق نشده و به عصب دستش آسیبى 
نرسیده و زنده مانده است؛ البته شنیده شده که این 
دانشجو مشکالت روحى داشته و به همین دلیل 

خودکشى کرده است.
او مى افزاید: هر چند که در تست پایش سالمتى 
که از این دانشجو گرفته شده، مشخص شده که 
رفتار هاى نرمالى ندارد اما متأسفانه اقدامى براى 
درمان این دانشــجو از ســوى دانشگاه صورت 
نگرفته اســت. البته قبل از اینکه این دانشــجو 
خودکشى کند، هم اتاقى خوابگاهى او درخواست 
جابه جایى اتــاق او را داده و با این درخواســت 
موافقت شــده اما با این حال قبل از جابه جایى، 

خودکشى کرده است.
یکى دیگر از دانشجویان دانشگاه شهید چمران 
اهواز در ادامــه این موضوع مى گویــد: جریان 
خودکشى یکى دیگر از دانشجویان خوابگاهى از 
این قرار بوده که این دانشجو اواخر شب به بیرون 
از خوابگاه علم الهدى مــى رود و بعد از مدتى که 
به خوابگاه بر نمى گردد، به جستجوى او مى روند 
اما بعد از دو روز جنازه او در ساختمانى نیمه کاره 
که در فاصله یک تا 2 کیلومترى از خوابگاه است، 
پیدا مى شــود و علت مرگش ســقوط از ارتفاع 
و شکســتگى جمجمه بوده اما هنوز مشــخص 

نشــده که خودکشــى کرده یا قتل انجام شده 
است.

وى ادامه مى دهد: دانشــجوى دیگرى که اقدام 
به خودکشى کرده، نیمه هاى شب با طنابى خود 
را از شاخه درختى، پشت بلوك هاى خوابگاه علم 
الهدى حلق آویز کرده و این خودکشى منجر به 
مرگ او شده اســت. با این حال شایعه هایى در 
مورد این خودکشى ها شده که 15 مورد بوده اند 
و بر اثر زورگیرى اتفاق افتاده اند، اما این موضوع 
حقیقت نــدارد و منشــأ  آن، مشــکالت روحى 
دانشجویان بوده است. هر چند که رخ دادن این 
چهار مورد خودکشى آن هم در یک دانشگاه و در 

بازه دو هفته اى عجیب است.
این در حالى اســت که علیرضا قدردان، معاون 
دانشجویى دانشگاه شهید چمران اهواز مى گوید: 
شرایط در خوابگاه براى دانشجویان مساعد است 
و با توجه به حس ناامنى ایجاد شــده، مشاوران، 
اعضاى هیئت علمى و کانون هاى دانشــجویى، 
به طور مرتب در محل خوابــگاه حضور یافته و 
مشاوره هاى الزم را به دانشجویان ارائه مى دهند. 
روابط عمومى دانشگاه شــهید چمران اهواز نیز 
در پى این حــوادث در اطالعیه اى در خصوص 
جزئیات این خودکشــى ها اعالم کرد: مسئوالن 
دانشــگاه به دقت در حال بررسى علت و دالیل 

وقوع این حوادث هستند.

از شایعه تا واقعیت

سونامى خودکشى در دانشگاه شهید چمران

حجت االسالم و المسلمین علیرضا پناهیان در 
دومین یادواره شهداى مدافع حرم ایران و عراق و 
دهمین سالگرد تدفین شهداى گمنام در دانشگاه 
آزاد اســالمى واحد اهواز بیان کــرد: هر مکتب 
و مرامى کــه ضد محبت اســت، مقابل ملت ما 
ایستاده است و امروز اینها داعشى ها، روشنفکران 

غرب زده و لیبرال ها هستند. 
رئیس حوزه علمیه دارالحکمه گفت: نمایندگان 
مجلســى که همفکر با غربگرایان هستند هیچ 

تفاوتى با داعشیان ندارند و هر دو خون ریز هستند. 
یکى در جنگ، با اســلحه زنان و کــودکان را به 
اسارت مى برد و دیگرى با کنسرت و ابزار جهنمى 
تهاجمى همین اقدام را انجام مى دهد که هر دو 

دشمن محبت هستند. 
وى ادامه داد: ســلبریتى هایى که مظهر تهاجم 
فرهنگى هســتند در بین مردم بــه پایگاه هاى 
اجتماعى همان نمایندگان غربگرا تبدیل شده اند 
که هیچ فرقى با داعشــى ها ندارنــد. وى بیان 

کرد: لیبرال ها و به ویژه نماینــدگان لیبرال در 
کشــور ما از داعش دفاع مى کردند و دســتان 
آنها نیز به خون شــهداى مدافع حرم آغشــته

 است.
حجت االســالم و المســلمین  پناهیان افزود: 
مجلس شــوراى اســالمى باید از وجود چنین 
نمایندگانى پاك شود و شــوراى نگهبان عرصه 
جامعــه را از لیبــرال هــاى غــرب زده تطهیر 

کند.

پناهیان: نمایندگان غرب گرا فرقى با داعش ندارند

کارشناس ســازمان هواشناسى در پاســخ به اینکه چرا 
برخى پیش بینى هاى این سازمان اشتباه از آب درمى آید 
گفت: پیش بینى معموًال اشتباه نمى شود اما تغییر مى کند. 
به عنوان مثال ما بارشى را براى یک منطقه پیش بینى 
مى کنیم و ممکن است میزان آن کم یا زیاد شود البته این 

تغییرات طبیعى است و در سراسر دنیا وجود دارد.
امین حسین نقشینه اظهار کرد: کشــور ما بسیار بزرگ 
است و داراى شــرایط جوى مختلفى است اما متأسفانه 
ما کارشناســان پیش بینى، زمان محدودى براى ارائه 
گزارشــات خود در رســانه ها داریم. به عنــوان مثال 
کارشــناس باید تنها در چند سطر کل شــرایط جوى 
کشور را توضیح دهید. به دلیل کوتاهى زمان، اطالعات 
را فشرده مى کنیم و سعى کردیم مناطق را در بخش هاى 
بزرگ تقســیم بندى کنیم. مثًال مى گوییم نوار شرقى 
کشور که شامل تمام استان هاى شــرقى مى شود. این 

تقســیم بندى ها ممکن اســت نواســانات را افزایش 
دهد.

نقشینه درباره بدترین خاطره اش در پیش بینى وضعیت 
جوى گفت: طوفان سال 93 تهران برایم فراموش نشدنى 
است. به خاطر دارم یک ساعت قبل از رسیدن طوفان به 
تهران، آن را مشــاهده کردیم. آن یک ساعت براى من 
خیلى سخت گذشت. وى ادامه داد: از همان دقایق اولیه 
با رسانه ها تماس گرفتیم و وقوع طوفان شدید در تهران 
را هشدار دادیم. این طوفان خســارات زیادى به جاى 

گذاشت و پنج نفر از شهروندان نیز فوت کردند.
وى درباره نحوه برخورد دیگران با یک کارشناس سازمان 
هواشناسى گفت: همیشه اولین ســئوال از من در جمع 
دوستان یا خانواده درباره وضعیت هو است. حتى پسرم 
همیشــه مى گوید به گونه اى هوا را پیش بینى کن که 

مدارس را تعطیل کنند!

کمتر پیش مى آید در محافل انتقادى برگزار شــده در 
ارگان ها و نهادهاى رســمى شاهد طرح مسائلى گزنده 
مرتبط با بدنه جامعه باشیم. چه برسد به اینکه بیان کننده 
این مباحث یکى از فعاالن صنفى سینماى ایران باشد. با 
این حال برگزارى نشست «جایگاه سینما در تبیین اقتصاد 
مقاومتى» در حوزه هنرى مواجه شد با اظهارات گزنده 
کامران ملکى از اعضاى هیئت مدیره خانه سینما نسبت 

به اوضاع بغرنج اقتصاد.
به گزارش «سینماروزان»، ملکى گفت: ما بعد از گذشت 
40 سال هنوز در سال 58 گیر کرده ایم و درگیر مسائل 
اقتصادى اى هستیم که باید زودتر از اینها حل مى شد. 
وى افزود: چرا ما فیلمسازانى در جامعه خود نداریم که با 
هر اثر خود نگرانى جدیدى نسبت به بحران هاى جامعه 
ما را نشــان مى دهند و روز به روز نگاه عمیق ترى را از 

ایشان مى بینیم؟

ملکى خاطرنشان کرد: ســینما نمى تواند وارد مسائلى 
چون فساد هاى اقتصادى شود چرا که این موضوع براى 
مسئوال ن اهمیت ندارد. در واقع سینما در وضعیتى قرار 
دارد که وزیر ما به پورشه سوارى خود افتخار مى کند و برند 
کت و شلوار مسئوالن دولتى ما الگوهاى این مملکت شده 
است! سینما چه اقدامى مى تواند در این زمینه انجام دهد؟

وکیل محمدعلى نجفى از صدور حکم موکلش خبر داد.
حمیدرضا گودرزى در مورد اعالم حکم موکلش از جنبه 
عمومى قتل میترا اســتاد گفت: حکم «نجفى» صادر 
شده اما هنوز به صورت رســمى به ما ابالغ نشده است. 
وى افزود: آنچه در ســامانه اعالم شــده رأى دادگاه به 
محکومیت قتل عمد است اما اینکه محکومیت نجفى 

چند سال است هنوز ابالغ رسمى نشده است.
این وکیل ادامه داد: اگر آنچه در برخى رســانه ها مبنى 
بر محکومیت شش ســال حبس صحت داشته باشد به 
دلیل اینکه ما قتل شبه عمد را قبول داریم فرجام خواهى 
مى کنیم و به رأى صادره در دیوان عالى اعتراض مى کنیم.

این در حالى است که برخى رسانه ها اعالم کردند نجفى 
به 7/5 سال حبس محکوم شده که شش  سال آن قابل 

اجراست.

محمد جواد آذرى جهرمى دیروز در حاشیه جلسه هیئت 
دولت در پاسخ به سئوالى درخصوص حمله سایبرى به 
زیرساخت هاى کشورمان، اظهار کرد: اخیراً با یک حمله 
بسیار ســازمان یافته  و حکومتى علیه زیرساخت هاى 
دولت الکترونیک مواجه بودیم که توســط سپر امنیتى 

کشور شناسایى و دفع شده است.
وى با بیان اینکه این حمله بســیار بزرگ بوده اســت، 
افزود: فعًال نمى توانم جزئیاتــى از این موضوع بگویم، 
اما ابعاد آن استخراج شــده اســت و حتمًا در رابطه با 
آن گزارشى داده مى شــود. وزیر ارتباطات گفت: فعًال 
نمى توانم بگویم این حمله توســط چه کشورى انجام 

شده است.
آذرى جهرمــى در رابطه با مصاحبه «نــزار زکا» علیه 
وى مبنى بر اینکه بازجو بوده است، گفت: احتماًال گرد 

نخودى که مصرف کرده خوب بوده است! او مباحث را 
با هم قاطى کرده است. وى افزود: آنهایى که گفتند من 
بازجوى  وزارت اطالعات بودم، باید بدانند مربوط به قبل 
از سال 88 بوده است. آن سالى که وى  به ایران آمده من 
در وزارت ارتباطات بودم. ضمن اینکه وى بازداشت سپاه 

بوده نه وزارت اطالعات.
وزیر ارتباطات در پاسخ به سئو الى مبنى بر احتمال قطع 
مجدد اینترنت و ایجاد اینترنت ملى گفت: چیزى به نام 
اینترنت ملى معناى خارجى ندارد. اینترنت یک شبکه 
جهانى اســت، داخلى و بین المللى ندارد. شــبکه ملى 
اطالعات با بحث اینترنت ملى تفاوت دارد. افرادى که از 
کلماتى مانند اینترنت ملى استفاده مى کنند، هدفشان 
تخریب دستاوردهاى جوانان ایرانى در حوزه خودشان 

است.

در سال 58 گیر کرده ایم!چرا پیش بینى هاى هواشناسى اشتباه مى شود؟

حکم قتل عمد «نجفى» صادر شد دفع حمله بزرگ سایبرى به روایت وزیر جوان
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فرصتى براى دیده شدن نوجوانان
مدیر دفتر تخصصى نوجوان گفت: برنامه «همخوان» 
براى آشــنایى نوجوانان با کتاب خوب از ســوى دفتر 
تخصصى نوجوان وابسته به سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شهردارى اصفهان برنامه ریزى شده که 21 آذر 
ماه (امروز) از ساعت 15 و 30 دقیقه در خانه نوجوان برگزار 
مى شود. اسماء سادات نکویى اظهار کرد: در این رویداد 
پنج کتاب که قبًال توسط نوجوانان خوانده شده توسط پنج 
نفر از خود آنها که مورد داورى قرار گرفته اند در ده دقیقه 

ارائه مى شود.

60 درصد اراضى شهرضا 
سند ندارد

شهردار شــهرضا گفت:  60 درصد اراضى شهرضا سند 
رسمى ندارد. حبیب قاسمى افزود: مالکان بدون پرداخت 
عوارض شــهردارى اقدام به تفکیک و فروش زمین بر 
اســاس قولنامه هاى عادى مى کنند، بنابراین نمى توانیم 
انتظار اجراى کامل و دقیق قانون را داشــته باشیم. وى با 
اشاره به اینکه شــهرضا 2400 هکتار محدوده شهرى و 
1098 هکتار بافت فرسوده دارد، افزود: اگر شهردارى ریالى 
بابت تفکیک زمین ها بگیرد سبب نارضایتى مردم مى شود 
و بیش از 200 میلیارد تومان حقوق شهردارى شهرضا در 

این 9 ماه در تفکیک زمین ها پرداخت نشده است.

پنبه کارى اصفهانى 
در مسیر رونق

تاکنون از مزارع زیرکشت پنبه استان اصفهان 2500 ُتن 
وش برداشت شده است. کارشناس مسئول پنبه و دانه هاى 
روغنى سازمان جهادکشــاورزى استان اصفهان وسعت 
زیرکشت پنبه این استان را 1250 هکتار بیان و پیش بینى 
کرد تا پایان فصل برداشت تا پایان آذر 3700 تن وش پنبه 
برداشت شود. کیوان بنى اسدى، شهرستان هاى آران و 
بیدگل، کاشان را از عمده تولیدکنندگان پنبه این استان 
دانســت و افزود: در پى بارش هاى مطلوب سال آبى و 

قیمت مناسب وش حدود 20 درصد افزایش یافته است.

مقصر، باغ هاى انار است
رئیس اداره میراث فرهنگى، صنایع  دستى و گردشگرى 
اردستان گفت: مشکل نم زدگى دیوارهاى غربى مسجد 
جامع اردستان در اثر آبیارى باغ کشاورزى مجاور مسجد 
اســت. مهدى مشــهدى تصریح کرد: به دلیل سرماى 
هوا در حال حاضر نمى توانیم این قسمت از بدنه مسجد 
جامع که نم زدگى دارد را مرمت کنیم و باید تا فصل بهار 
صبر کنیم. باید اقدامات اساسى انجام شــود تا نم باغ و 
زمین هاى کشــاورزى اطراف مسجد به دیوارهاى ضلع 

غربى منتقل نشود.

برگزارى نمایشگاه کارآفرینى 
دانشگاه علمى کاربردى 

پنجمین نمایشگاه اشــتغال و کارآفرینى دانشگاه جامع 
علمى کاربردى اســتان اصفهان در مجموعه ســیتى 
سنتر اصفهان افتتاح شد. این نمایشگاه با هدف معرفى 
توانمندى ها و دستاوردهاى دانشجویان و دانش آموختگان 
دانشــگاه با بخش هاى مختلفى از قبیل معرفى رشته ها 
و مشاغل قابل احراز، مشــاغل خانگى و بومى، کلینیک 
مشاوره اشــتغال و کارآفرینى تا 22 آذر ماه در مجموعه 
سیتى سنتر اصفهان برگزار مى شود. این نمایشگاه با حضور 
معاون پژوهشى دانشگاه علمى کاربردى کشور افتتاح شد.

ریل قطار نیاز حمل و نقل 
کشور است

حجت االسالم و المســلمین محمد رضا میرتاج الدینى، 
مشاور قائم مقام صدا و سیما در بازدید از غرفه ذوب آهن 
در دهمین کنفرانس ملى ســازه و فوالد گفت: نیاز است 
نسل جدید قطار پرسرعت در کشور به کار گرفته شود و 
خوشحالیم که کارشناسان و مجموعه ذوب آهن با تولید 
انواع ریل به ویژه ریل قطارهاى پرسرعت، نیاز حمل و نقل 
کشور به این محصول استراتژیک را برطرف نموده است. 
وى صادرات محصوالت نهایى را سیاستگذارى ارزشمند 

جمهورى اسالمى دانست.

خبر

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان گفت: 
بودجه سال آتى انقباض است و استانى موفق است که از 

مشوق هاى بودجه حداکثر استفاده را بکند.
حجت ا... غالمى اظهار کرد: بودجه امسال انقباضى بود 
و در بودجه 99 هم چون متکى به درآمدهاى نفتى نیست 
و از منابع داخلى استفاده مى شود باز هم شاهد بودجه اى 
انقباضى خواهیم بود. وى افــزود: فصل یازدهم برنامه 
ششم توسعه که مرتبط با وزارت راه و شهرسازى است 
تمام سیاســتگذارى وزارت در سطح استان ها در بخش 
ریل، جاده، مسکن و بازآفرینى را مشخص کرده و باید از 
این دستورالعمل ها استفاده کرد. وى بیان کرد: در استان 

اصفهان شــبکه راه هاى مدنظر است و هدف گذارى در 
این راستا پیشرفت خوبى داشته و باید تکمیل شود.

غالمى با اشاره به طرح توسعه فرودگاه بین المللى شهید 
بهشــتى اصفهان افزود:  بعد از آغاز تحریم ها شــرکت 
فرانسوى وینستى تفاهمنامه توسعه این فرودگاه را نادیده 
گرفت در حالى که  400 هکتار زمین آماده اجراى طرح 
توسعه اســت. وى ادامه داد: مجوزهاى الزم براى عبور 
مترو از محور اصفهان-شاهین شهر از مجاورت بزرگراه 
آزادگان اخذ شــده در حالى که این وزارت خانه به سبب 
مرکزیت اصفهان در کشور و استقرار انبوه صنایع و حجم 

باالى حمل کاال و مسافر داراى وظایف سنگینى است.

معاون توسعه مشــارکت هاى مردمى کمیته امداد امام 
خمینى(ره) استان اصفهان گفت: نیکوکاران و کشاورزان 
نیک اندیش اصفهانى بیش از 5000 درخت میوه را براى 
کمک به نیازمندان به کمیته امداد استان اصفهان ارائه 
کرده اند.حمیدرضــا طاهرى بیان کــرد: در حال حاضر 
محصول بیش از 5000 اصله درخت در فصول مختلف 
ســال برداشت شــده و میوه و یا وجه حاصل از فروش 
آن در میان نیازمندان کمیتــه امداد همان منطقه توزیع 
مى شود. وى یادآور شد: اجراى طرح هاى ثمره و شجره 
طیبه توسط این نهاد سابقه طوالنى دارد و بر اساس آنها 
کشاورزان و صاحبان باغ هاى میوه مى توانند تعدادى از 

درخت ها و یا محصول آنها را با همکارى کمیته امداد به 
نیازمندان واگذار کنند.

طاهرى با اشاره به پراکندگى و نوع درختان اهداشده در 
استان اصفهان، گفت: 2500 اصله درخت سیب در منطقه 
سمیرم، 2000 اصله درخت پسته در اردستان و کاشان و 
همچنین بیش از 500 اصله درخت گردو در سایر نقاط 
توسط نیکوکاران، کشاورزان و باغداران نیک اندیش به 
نیازمندان واگذارشده است. وى خاطرنشان کرد: فرهنگ 
انفاق و کمک مســتمر به نیازمندان با چنین طرح هایى 
تقویت شده و مى توان این الگو را در سایر زمینه هاى مورد 

 نیاز در عرصه خیر و احسان استفاده کرد.

ارائه محصول 5000 درخت 
میوه به نیازمندان 

شرط موفقیت   اصفهان 
با وجود بودجه انقباضى

مخابرات منطقه اصفهان موفق به کسب رتبه چهارم ارزیابى بهینه سازى شبکه همراه اول 
در دوره دوم سال 98 شد.

طبق اعالم نظر دفتر مدیرکل هماهنگی خدمات ارتباطات ســیار مناطق بر اساس ارزیابى 
عملکرد فصل دوم بهینه ســازى سال 1398 در حوزه بهینه سازى شــبکه ارتباطات سیار 
کشور بر اساس شاخص هاى عملکردى اســتان هاى یزد، قم، مرکزى، خراسان شمالى، 
کرمانشاه و اصفهان بهترین عملکرد را داشته اند که اصفهان در رتبه چهارم این رده بندى 

قرار دارد.
در ایــن راســتا محمدرضا بیگــی ده آبــادي،  مدیــرکل هماهنگی خدمــات ارتباطات 
ســیار مناطق با اهداى لوح تقدیرى خطــاب به مهندس حیــدرى زاده از تالش هاى بى 
وقفه کارکنان منطقه اصفهان در راســتاى بهینه ســازى شــبکه ارتباطات ســیار کشور

 تقدیر کرد.

«در سالروز تأسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران، کاغذ 
از گردونه فعالیت هاى این بانک حذف و همه اقدامات 

بانکى به صورت الکترونیکى صورت مى گیرد.»
مدیر امور شــعب بانک قرض الحســنه مهر ایران در 
اســتان اصفهان که به مناســبت 22 آذر، دوازدهمین 
سالروز تأسیس این بانک به میان خبرنگاران آمده بود 
با بیان این مطلب گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در کشور، اولین بانک در حذف کاغذ و الکترونیکى کردن 
فعالیت هاى بانکى بوده که مراحل آزمایشى آن در سطح 
کشور انجام شده و رسماً رونمایى از این سامانه در تهران 

در سالروز تأسیس آن، صورت مى گیرد.
رضا اســفندیارى کمک به محیط زیست، جلوگیرى از 
نابودى جنگل ها، عدم نیاز به بایگانى، دسترســى بهتر 
مردم به اســناد و مدارك و صرفه جویى در وقت مردم 

را از مزایاى حذف کاغذ دانست و گفت: امروز مى توان 
از بانک قرض الحســنه مهر ایران به عنوان بانک سبز 

کشور یاد کرد.
وى ادامه داد: بانک قرض الحســنه مهر ایران در سال 
86 با 15 هزار میلیارد ریال با مشارکت بانک هاى دولتى 
تأسیس شد و با توسعه متناسب شعب آغاز به کار کرد که 
امروز سرمایه این بانک به 25 هزار میلیارد ریال افزایش 

یافته است.
مدیر امور شــعب بانک قرض الحســنه مهر ایران در 
استان اصفهان گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران در 
سطح کشور 530 شعبه با 3000 نفر پرسنل متخصص 
را داراست که از این میزان استان اصفهان با 32 شعبه و 
180 نفر پرسنل فعالیت مى کند که 16 شعبه در اصفهان 
و بقیه به تناسب در شهرستان هاى استان، توزیع شده اند.

اسفندیارى ارائه تسهیالت و خدمات در حوزه اشتغال، 

معیشــت، ازدواج، حمایت از اقشــار نیازمنــد و... را از 
فعالیت هاى این بانک برشــمرد و گفت: در 12 ســال 
گذشته، در سطح کشور شــش میلیون فقره تسهیالت 
قرض الحســنه پرداخت شده که براى ســال گذشته 
هدفگذارى 1/5 میلیون فقره تسهیالت بود که تاکنون 
یک میلیون و 370 هــزار فقره پرداخت شــده و امید 
است تا پایان سال جارى این میزان به دو میلیون فقره 

تسهیالت برسد.
وى با اشاره به اینکه بانک قرض الحسنه مهر ایران در 
سطح کشور در راستاى انجام مسئولیت اجتماعى براى 
دستیابى به جامعه توسعه یافته، در ساخت بیمارستان، 
مدرسه، خانه بهداشت و... نقش داشــته است، افزود: 
پرداخت 2000 فقره تسهیالت به خانواده هاى سیل زده 
و زلزله زده کشور، تکمیل پروژه هاى بازچرخانى آب در 
اســتان اصفهان با همکارى آبفا که در کشــور پیشتاز 

بوده ایم، انشعاب آب و... از آن جمله است.
مدیر امور شــعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان 
اصفهان گفت: سال گذشته در استان اصفهان 70 هزار 
فقره تسهیالت با 8340 میلیارد ریال پرداخت شد. این 
در حالى است که براى ســال جارى نیز هدفگذارى 70 
هزار فقره تسهیالت مدنظر بود که تاکنون 60 هزار فقره 
تسهیالت با 9000 میلیارد ریال پرداخت شده که امید 

است به 80 هزار فقره پرونده تسهیالت برسیم.
وى اضافه کرد: در راســتاى ایجاد اشــتغال در سطح 
کشور، بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان اصفهان 
با همکارى بهزیســتى، کمیته امداد امام خمینى(ره)، 
بنیاد برکــت و صندوق امداد و والیــت، 900 فقره وام 
اشــتغالزایى با مجموع 200 میلیارد ریال پرداخت شده 

است و حدود 1000 فقره پرونده نیز در دست اجراست.
اســفندیارى بانک قرض الحســنه مهر ایران را بانک 

شیشه اى خواند و گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
تنها بانکى اســت که منابع حاصل شده در هر استان را 

براى همان استان هزینه مى کند.
وى از اجراى طرح «همیاران» در بانک قرض الحسنه 
مهر ایــران خبــر داد و گفــت: صندوقــى در بانک 
قرض الحســنه مهر ایران ایجاد شــده که افراد خیر و 
هر فــردى که تمایل داشــته باشــد مى توانــد منابع 
خود را به هر میزان که باشــد در این صندوق که جزو 
دارایى بانک هم نیســت ریختــه و کارى عام المنفعه 

انجام دهد.
وى خاطرنشان کرد: در اغتشاشــات اخیر به پنج  بانک 
قرض الحســنه مهر ایران در استان اصفهان حدود یک 
میلیارد تومان خسارت وارد شــد ولى امروز همه شعب 
بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان اصفهان فعال 

هستند.

حذف کاغذ از گردونه فعالیت هاى بانک مهر ایران
ساسان اکبرزاده

صبح دیروز (چهارشــنبه) رئیس کمیسیون اجتماعى و 
محیط زیست شوراى اسالمى شــهر اصفهان، معاون 
فرهنگى، اجتماعى شــهردار و مدیرکل محیط زیست 
استان اصفهان، در نشست خبرى، از سیاهه آالینده هاى 
اصفهان که به سفارش شوراى اسالمى شهر و شهردارى 
و به همت اداره کل محیط زیســت اســتان، توســط 
دانشگاه اصفهان و دانشــگاه صنعتى اصفهان، تحقیق 

و گردآورى شده، رونمایى کردند.
عمده نقطه نظرات ارائه شده در این جلسه، توسط رئیس 
کمیسیون محیط زیســت و اجتماعى شوراى اسالمى 
شهر اصفهان ارائه شــد. او که آمار نگران کننده اى از 
میزان آالیندگى اصفهان را تشریح مى کرد گفت: صنایع 
به عنوان بخش مهمى در تولید ذرات معلق است که 67 
درصد آالینده ها را به خود اختصاص مى دهد همچنین 
احتراق گاز طبیعى در منازل و اماکن بین 65 تا 95 درصد 

در برخى فصول دیده شده است.
کــورش محمــدى درخصــوص دو مطالعــه کیفى
 آالینده هاى هواى اصفهان، اظهار کرد: سه سال پیش 
دو قرارداد توسط شهردارى اصفهان با دانشگاه اصفهان 
و دانشگاه صنعتى اصفهان منعقد شد که این دو مطالعه 
به بررسى درخصوص سیاهه انتشــار گازهاى اصفهان 
بپردازد. وى با بیان اینکه نتایج این مطالعه قرار بود ظرف 
مدت 15 ماه نهایى شــود، تصریح کرد: این اطالعات با 
تأخیر چندین ماهه به دست ما رسید که علت آن برخى 
مشکالت مالى و دیگر موارد بود که نتایج آن در روزهاى 
اخیر به دست ما رسید و قطعاً پس از تجزیه و تحلیل ها در 

دستور کار قرار مى گیرد.
وى با تأکید بر اینکه این مطالعه آالینده هاى گازى شهر 
اصفهان را مشخص کرده اســت، اظهار کرد: اصفهان 
یکى از کالنشهرهاى منطقه نیمه خشک کشور است که 
همواره در معرض نوسانات زیست محیطى و آالینده هاى 
هوا بوده است و در حوزه وزش باد 43/5 درصد بادهایى 
که در استان مى وزد به صورت آهسته بوده و سرعت 56/5 
درصد بادها قابل اندازه گیرى است که این امر وضعیت 
مناسب وزش باد در این شهر را مشخص کرده و سمت 

وزش بادها هم از شرق به غرب است.
محمدى با بیان اینکه آالینده ها از دو منبع ثابت و متحرك 
منتشر مى شود، گفت: منابع ثابت مانند صنایع و منازل 
است و منابع متحرك شامل منابع جاده اى و غیره جاده اى 
مانند حمل ونقل ریلى و هوایى و ماشین آالت کشاورزى 

است.
وى در خصوص ســهم آالیندگى منابع متحرك ریلى، 

گفت: متوســط مصرف ســوخت براى هر کیلومتر در 
قطارها 7/62 لیتر است و این عدد مصرف سوخت قابل 
توجه است همچنین بیشترین سهم آالیندگى قطارها در 
منطقه باغ بهادران تا محدوده سپاهانشهر اصفهان است 
و در واقع یک نیم دایره اى از آالیندگى حمل ونقل ریلى 

در اطراف اصفهان وجود دارد.  
رئیس کمیســیون محیط زیســت و اجتماعى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان در خصوص گازهاى منتشر شده 
در حمل ونقل ریلى، تصریح کرد: اکسید نیتروژن، اکسید 
گوگرد و دى اکسید گوگرد از آالینده هاى گازى هستند 
که حتى در منازل و پارکینگ ها وجود دارد همچنین دو 
نوع آالینده دیگر به عنوان ذرات معلق که قطرشان از دو 
و نیم میکرو کمتر است هم در این آالینده ها دیده شده 
این ذرات معلق 100 برابر کوچک تر از قطر موى ســر 
اســت که خطرناك ترین نوع آالینده بوده و مى تواند در 
عمق بافت ریه افراد نفوذ کرده و تأثیرات ســرطان زایى 

دارد.
وى با اشاره به اینکه از مجموع قطارهاى اصفهان 319 
تن آالینده منتشر مى شــود، اضافه کرد: این آالینده ها 
شامل 1374 تن مونواکسیدکربن، 329 تن ذرات معلق، 
729 تن آالینده هاى منتشــره و 691 تن هیدروکربن 

و 0/13 درصد تن اکســیدگوگرد و 13 هزار و 297 تن 
اکسیدنیتروژن از حمل ونقل ریلى ایجاد مى شود.

محمدى در خصوص ســهم آالیندگى حمــل و نقل 
هوایى، اظهار کرد: در طول یکســال حــدود 22 هزارو 
152 فقره پرواز در محــدوده اصفهان صورت مى گیرد 
که از مجموع این پروازها 8076 تن دى اکســید کربن، 
24 تن هیدروکربن، 154 تن مونواکســیدکربن، 17 تن 
اکسیدگوگرد، 158 تن اکسید نیتروژن و 1/92 تن ذرات 
معلق در طول یکسال از حمل ونقل هوایى منتشر شده 
که حوزه انتشار آنها در محدوده شهراصفهان بوده است.

وى در خصوص سهم آالیندگى ماشین آالت کشاورزى، 
گفت: 3450 تراکتور فعال در محدوده شــهر اصفهان 
وجود دارد که از این تعــداد 1304 تراکتور مورد مطالعه 
قرار گرفت که میــزان آالیندگى آنها شــامل 199 تن 
مونواکسیدکربن، 638 تن ناکس یا اکسیدنیتروژن و 31 

تن ساکس یا اکسیدگوگرد در یکسال بوده است.
رئیس کمیســیون محیط زیســت و اجتماعى شوراى 
اســالمى شــهر اصفهان بــا بیــان اینکــه مجموع 
آالیندگى هــاى غیرجاده اى حدود 18 هــزارو 224 تن 
مونوکسیداکربن از ماشــین آالت کشاورزى، 153 هزار 
تن از هواپیماها بوده و 20 هزارتن مونواکسیدکربن، 13 

هزار و 517 تن اکسیدنیتروژن و 18 تن اکسید گوگرد از 
صنایع متحرك غیرجاده اى منتشر شده است.

وى با بیان اینکه مونواکسیدکربن بیشترین گاز منتشر 
شده از ماشین آالت کشاورزى اســت، افزود: ناکس یا 
اکسیدنیتروژن بیشترین سهم مربوط به قطارها بوده و 

pm بیشترین سهم آالیندگى حمل و نقل ریلى است.
محمدى در خصوص وضعیــت آالیندگى خودروهاى 
شــهرى، گفت: 34 درصد خودروهاى اصفهان را پراید 
تشکیل مى دهد و این وســیله اى است که از سال آینده 
تولید نمى شــود و دالیل آن هم وجود مســائل زیست 
محیطــى در این خودرو اســت همچنیــن 15 درصد 
ســهم خودروهاى اصفهان را خــودروى وانت به خود 
اختصاص داده اســت. وى در خصوص سهم آالیندگى 
خودروهاى ســوارى گفت: بیشترین ســهم گازهاى 
منتشــره از خودروهاى ســوارى را مونواکسیدکربن با 
64 درصد داراســت که 11 درصد از آالینده هاى گازى 
شهر توسط خودروها صورت مى گیرد که اولین آالینده 

اکسیدنیتروژن و بعد از آن ذرات معلق است.
رئیس کمیســیون محیط زیســت و اجتماعى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان با اشاره به وجود 600 هزار دستگاه 
موتورسیکلت در سطح شهر اصفهان گفت: 83 درصد از 

آالینده هاى شهرى که توســط موتورسیکلت ها منتشر 
مى شود مونواکسیدکربن است، 12 درصد اکسیدنیتروژن 
و pm ها بــا 0/72 درصد کمترین میــزان آالیندگى 

موتورها را داراست.
وى با بیان اینکه بیشترین گاز آالینده اتوبوس ها مربوط 
به اکسیدنیتروژن است گفت: 13 درصد مونواکسیدکربن 
و 4 درصد pmها و کمتر از یک درصد مربوط به اکسید 
گوگرد و 53 درصد مربوط به اکسیدنیتروژن و 33 درصد 

مونواکسیدکربن است.
محمدى در خصوص پرترددترین مســیرهاى اصفهان 
گفت: در سال 96 بیشترین تردد بین محورهاى اصفهان-

ذوب آهن، اصفهان-نجف آباد، اصفهان-مورچه خورت 
و بعد از آن محورهاى مبارکه بوده است که این سه محور 
محدوده ترددهاى مهم داخلى است همچنین بیشترین و 
متراکم ترین مناطق آالینده اصفهان دقیقاً در مرکز شهر 

و توسط خودروها اتفاق مى افتد.
وى بیشــترین ســهم آالیندگى خودروها را مربوط به 
خودروهاى بنزینى دانســت و گفت: ساعات بین 5 تا 8 
صبح و 3 تا 5 عصر بیشترین انتشار آالیندگى ها وجود دارد 
که تاکسى ها بیشترین منتشرکننده گاز مونواکسیدکربن 
هســتند و پس از آنها خودروهاى گازسوز و سى ان جى 

بیشترین تولید مونوا کسیدکربن را دارند.
رئیس کمیســیون محیط زیســت و اجتماعى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان در خصوص مطالعه دوم زیست 
محیطى شــهر اصفهان، گفت: صنایع به عنوان بخش 
مهمى در تولید ذرات معلق است که 67 درصد آالینده ها 
را به خود اختصاص مى دهد همچنین احتراق گاز طبیعى 
در منازل و اماکن بین 65 تا 95 درصد در برخى فصول 

دیده شده است.
وى با بیان اینکــه در مناطقى از شــهر اصفهان میزان 
آالیندگى بیشتر است، گفت: در مناطقى چون احمدآباد 
تا زینبیه بیشترین سهم آالیندگى وجود دارد و در قسمت 
پایانه شمال شهر اصفهان حدود 697 برابر باالتر از حد 
مجاز pm2 ها منتشر مى شوند که این گازها زمینه اى 
براى بیمارى هاى عصبى، روان تنى، آسم و بیمارى هاى 
دستگاه تنفس است که این سهم آالیندگى دقیقاً در پایانه 
جنوب شــرق اصفهان هم وجود دارد همچنین کارخانه 

سیمان و ذوب آهن بر آلودگى این مناطق اثرگذار است.
محمدى افزود: در پایانه ها و ترمینال هاى مســافربرى 
و بارى همچنین شــهرك هاى صنعتى اصفهان که با 
سوخت گازوئیل فعال هستند بیشترین سهم آالیندگى 

مربوط به ذرات معلق است.  

عضو شوراى شــهر تبریز گفت: در شهرهاى اصفهان، تبریز و 
شیراز درد مشــترکى درباره پروژه هاى کالن مانند مترو وجود 

دارد.
شکور اکبرنژاد در حاشــیه بازدید مدیران شهرى از پروژه هاى 
شــهرى اصفهان با بیــان اینکــه در دولت بــه پروژه هاى 
شــهرى مشــهد و قم توجه ویژه اى مى شــود، افزود: دولت 
از متــرو 50 درصد را طبق قانــون قبول کرده ولــى کمتر از 
این میزان پرداخت مى کند؛ از این لحاظ در شهرهاى اصفهان، 
تبریز و شــیراز درد مشــترکى درباره پروژه هاى کالن وجود 

دارد.
عضو شــوراى شــهر تبریز خاطرنشــان کرد: خوشــبختانه
 خط یــک مترو اصفهان بــه بهره بردارى رســیده و در تبریز 

نیز خــط یک تــا آخر امســال بــه پایــان خواهد رســید؛
 ریل گــذارى خــط یــک متــروى تبریــز تمام شــده و 
تاکنون آمادگى دارد در 7 کیلومتر به مســافران خدمت رسانى 

کند.
وى ادامــه داد: از اینکــه پیشــرفت بعضــى پروژه هــا در 
شــهرهاى مختلف را در اصفهان مى بینیم جاى خورســندى
 اســت به ویــژه پروژه شــهرك ســالمت که یــک پروژه 
منحصر به فرد بوده و ارزش افزوده بــراى منطقه خود ایجاد 
کــرده اســت؛ چنیــن پروژه هایــى در اتخاذ عقــل جمعى 
براى درمان بیماران بســیار مؤثر اســت و مى توانــد در امر 
پیشــگیرى بــا حداقــل هزینه ها بیشــترین اثرگــذارى را 

داشته باشد.

رونمایى از نتیجه تحقیقاتى که وخامت وضع هوا را نشان مى دهد

سیاهه آالینده هاى اصفهان به استناد عدد و رقم

کسب رتبه توسط مخابرات منطقه اصفهان درد مشترك اصفهان با تبریز و شیراز
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ریحانه پارسا، «لیال»ى سریال «پدر» با انتشار پستى خبر از بازى در سریال «توبه از عشق» کار جدید حامد عنقا داد. این 
نویسنده و تهیه کننده کشورمان در جدیدترین تجربه هنرى اش این روزها در حال ساخت سریال «آقازاده» به کارگردانى 
بهرنگ توفیقى در شبکه نمایش خانگى است و بازیگرانى چون امیر آقایى، امین تارخ، مهدى سلطانى، کامبیز دیرباز، جمشید 
هاشم پور، سینا مهراد، امین حیایى، نیکى کریمى، لعیا زنگنه و ثریا قاسمى در این سریال ایفاى نقش مى کنند. عنقا بعد 
از اتمام این سریال، سریال صد قسمتى مى سازد.سریال صد قسمتى «توبه از عشق» کار جدید حامد عنقاست که بعد از 

«آقازاده» ساخته مى شود و به احتمال زیاد ریحانه پارسا بازیگر این سریال خواهد بود.
ریحانه پارسا با انتشار خبر ساخت سریال جدید حامد عنقا نوشت: «توبه از عشق بدون لیال؟! مگه مى شه؟»

ریحانه پارســا، بازیگر جوانى که در اولین تجربه بازیگرى اش در ســریال «پدر» به نویسندگى و تهیه کنندگى حامد 
عنقا به ایفاى نقش پرداخت و با نقش «لیال» در این سریال در میان مردم شناخته شد، به نظر مى رسد در تجربه جدید 

سریال سازى حامد عنقا باز هم با او همکارى خواهد کرد.
«توبه از عشق» عنوان سریال جدید حامد عنقاست که در صد قسمت به نگارش در مى آید و تا به حال حضور دو بازیگر 
مشهور در این سریال قطعى است و پس از اتمام تصویربردارى سریال «آقازاده» در دى ماه پیش تولید این سریال آغاز 

مى شود.

چند روز پس از اعالم رضا رشــیدپور مبنى بر فروختن 
ماشــین اش و خانه به دوشــى، اعالم شــد کــه او با 
برنامه اى جدید، طبعًا با هزینه ها و دستمزد اعالم نشده 

به صداوسیما بازخواهد گشت.
مجرى سابق «حاال خورشید» با یک برنامه ویژه شب 
یلدا به تلویزیــون برمى گردد. «شــب آرام» نام برنامه  
ویژه شــبکه 3 براى شب یلداســت. برنامه اى که قرار 
است اجراى آن را رضا رشیدپور برعهده داشته باشد و با 

همکارى تیم «حاال خورشید» ساخته مى شود.
او که 22 اســفند با «حاال خورشید» و آنتن صبحگاهى 
شبکه 3 خداحافظى کرد، قرار بود خیلى زود بعد از عید 

به تلویزیون برگردد اما این برگشت حدود 9 ماه طول 
کشید و باکس صبح شبکه 3 هم به گروه برنامه  ساز 

دیگرى سپرده شد تا شایعه شکرآب میان مدیران 
تلویزیون و این مجرى مطرح قوت بگیرد.

پس از آن رشیدپور تصمیم گرفت از تلویزیون به 
سینما برود و یک فیلم سینمایى با موضوع مورد 
عالقه اش یعنى پرواز تهیه  کند. فیلمى که جز 
همان خبر اولیه خبر دیگرى از آن منتشر نشد و 
مشخص نیست در کدام مرحله متوقف شده یا 

شاید کارش کند پیش مى رود. 
حاال اما پــس از مدت ها بى خبــرى این چهره 
تلویزیونى با یک برنامه مناســبتى به تلویزیون 
برمى گردد و طبق شنیده ها تدارك ویژه اى هم 

براى این برنامه از ساخت آیتم هاى ویژه تا مهمانان 

ویژه دیده است. 
رضا رشیدپور سال گذشــته هم «شب آرام» را به عنوان 
برنامه ویژه شب یلدا در 
دو شب متوالى روى 

آنتن برد.

کامبیز دیرباز، بازیگر سینما و تلویزیون درباره ایفاى نقش در فیلم سینمایى «خروج» 
ساخته ابراهیم حاتمى کیا گفت: خوشبختانه توانستم امسال با این کارگردان بزرگ 

سینما همکارى داشته باشم، نزدیک به یک ماه پیش جلوى دوربین حاتمى کیا رفتم و 
مى دانم که این فیلم نیز به طور کامل تحویل دبیرخانه جشنواره فیلم فجر شده است. 
وى درباره احتمال دریافت سیمرغ بلورین این دوره از جشنواره فیلم فجر تأکید کرد: 
من از همان اول یعنى با بازى در فیلم سینمایى «دوئل» که برایش سیمرغ گرفتم، 
هیچگاه به دریافت جایزه فکر نکرده و نمى کنم، من یک بازیگرم و تمام تالشم این 
است که یک نقش را به بهترین شکل ممکن ایفا کنم و کارم را درست انجام دهم، 
اینکه بخواهم بگویم سیمرغ مى گیرم اتفاقى کامًال پیچیده است زیرا باید دید سلیقه 

داوران امسال چگونه است. 
دیرباز درباره کیفیت فیلم سینمایى «خروج» خاطرنشان کرد: فیلمنامه و کارگردانى 
«خروج» از سطح کیفى بسیار باالیى برخوردار  بوده و به نظرم این فیلم شانس بسیار 
باالیى در جشنواره فیلم فجر امســال دارد، اعتقاد دارم که فیلم سینمایى «خروج» 

متفاوت ترین فیلم ابراهیم کیا بوده و بسیار دیدنى است.

فیلم سینمایى «تیغ و ترمه» به کارگردانى کیومرث پوراحمد و تهیه کنندگى على 
قائم مقامى که در جلسه روز یک شنبه 17 آذر ماه قرارداد اکرانش در سینما آستارا 
ثبت شد و قرار بود از دیروز چهارشنبه 20 آذر در ســینما هاى سراسر کشور اکران 

شود، از اکران انصراف داد.
علت اصلى انصراف از اکران سازندگان فیلم «تیغ و ترمه»، اکران نشدن این فیلم 
در برخى سینما هاى دولتى، اعتراض نســبت به وضعیت اکران فیلم ها و همچنین 
بررسى مجدد برخى نهاد ها براى در اختیار گذاشــتن سالن براى نمایش این فیلم 

است.
فیلم سینمایى «تیغ و ترمه» با حضور دیبا زاهدى، پژمان بازغى، الله اسکندرى، 
مهران رجبى، کورش سلیمانى، آویسا سجادى، شــراره رنجبر و هومن برق نورد 

ساخته شده و به یک موضوع اجتماعى مى پردازد.
در خالصه داستان این فیلم سینمایى آمده است: ««ترمه» دختر 26 ساله اى است 

که با عموى خود زندگــى مى کند. با آمدن مادرش از خارج از کشــور اتفاقاتى رخ 
مى دهد و رازى نمایان مى شود...» 

فیلم هاى سینماى «جان ویک» در جمع بهترین فیلم هاى 
اکشن تاریخ سینما قرار دارند، اما بعضى از سکانس هاى آن 

از آنچه در واقعیت روى مى دهد فاصله دارد.
ســه گانه «جان ویک» یکى از خالقانه ترین و بهترین 
فیلم هاى اکشــن با ســکانس هاى بدلکارى چشم نواز 
است که در دهه اخیر به محبوبیت باالیى دست پیدا کرد. 
ترکیب توالى مبارزات خیره کننده با ســاختارى پیچیده 
باعث مى شــود، شــاهد فیلمى با هیجانى باال باشیم که 
نقش اصلى آن را هم «کیانو ریوز» بــازى مى کند. ریوز 
نقش یک آدمکش بازنشسته را روایت مى کند که دوباره 
و به طور ناخواسته وارد دنیاى آدمکشى مى شود تا بعد از 
مدت ها براى گرفتن انتقامش مأموریتى جدید را به پایان

برساند.
هر سه فیلم «جان ویک» نشــانى از افت نداشتند و هر 
فیلم جدیدى که منتشــر شد بیشــتر از فیلم قبلى مورد 
اســتقبال قرار گرفت. اما با این همه تعریــف و تمجید، 
موارد و ســکانس هایى در این فیلم هستند که اگر به آنها 
دقت کنیم، اصًال عقالنى نیستند و براى فیلمى که در ژانر 
تخیلى نیست کمى عجیب اســت. اینجا چند مورد از این 

سکانس هاى نامعقول را مرور مى کنیم:

سالمتى بى نهایت «جان ویک»
از اولین فیلم «جان» تا آخرین آن، بزرگ ترین قاتل جهان 
صدمات سنگین و زیادى را متحمل شد. گلوله هاى زیادى 
به او برخورد کرده و بار ها مورد ضرب و شتم قرار مى گیرد؛ 
اما ســئوال اینجاســت در حالى که داســتان فیلم زمان 

کوتاهى را روایت مى کند چگونه «جان ویک» خودش را 
به این سرعت درمان مى کند؟!

لباس ضد گلوله
در دومین فیلــم از مجموعه فیلم هــاى «جان ویک»، 
«جان» یک کت و شــلوار ضد گلوله مى پوشد و به یک 
محل حمل سالح در کانتیننتال دسترسى دارد. دنباله این 
فیلم، داستان پنج روز بعد از اتفاقات قسمت دوم را روایت 
مى کند، اما چــرا «بوگى من» این لبــاس را پیش از این 

نمى پوشید و حتى دیگر شاهد آن در قسمت سوم نبودیم.

سکه هاى طال
در دنیاى فیلم سینمایى «جان ویک»، سکه هاى طالى 
خاصى به عنــوان پول رایج اســتفاده مى شــود و با آن 
کاال هایى مثل سالح، مهمات، لباس، کمک هاى پزشکى 
و حتى هزینه اقامت در هتلى به نام «کانتیننتال» استفاده 
مى شــود. در حالى که اتفاقات عجیب در فیلم سینمایى 
«جان ویک» معمولى شده است، در این بخش ها ارزش 
این ســکه ها مدام تغییر مى کند. ارزش یک نوشیدنى با 
یک شــب اقامت در هتل کانتیننتال ارزش برابرى دارند 
که باورناپذیر اســت. هیچ وقت روش ارزش گذارى این 

سکه ها براى مخاطب آشکار نشده است.

نیمى از دنیا قاتل حرفه اى هستند
اگر به یکى از ســکانس هاى پایانى قسمت دوم «جان 
ویک» نگاه کرده باشــید، تمامى جمعیــت ناگهان علیه 

وى مى شــوند. با داشــتن دنیایى پر از قاتالن مشخص 
مى شــود که نیمى از دنیاى «جان ویــک» براى همان 
سازمان مخفى که ویک در آن حضور داشته کار مى کنند. 
در حقیقت قاتل هاى زیادى در این فیلم هســتند. آیا قرار 
است تصور کنیم که هر فرد بى خانمان یک آدمکش بالقوه 
است؟ این ممکن است هیجان انگیز باشد، اما یک موضوع 

باورکردنى نیست.

چرا «جــان ویک» بــراى زنــده ماندن 
مى جنگد؟

در ابتداى قســمت اول فیلم «جان ویک» شاهد هستیم 
که این شخصیت هیچ اهمیتى به زنده بودن یا مردن خود 
نمى دهد. او تنها به دنبال انتقام گرفتن است اما پس از آنکه 
انتقام مى گیرد دلیل مقاومت او براى زنده ماندن در قسمت 
سوم چیست؟ به نظر مى رسد او مى خواهد زنده بماند تا یاد 
همسرش را زنده نگه دارد که با هدف او در فیلم اول کامًال 

متفاوت است.

چگونه «جان ویک» با  افتادن از ساختمان 
بلند جان سالم به در مى برد؟

پس از یک نبرد تمام عیار در کانتیننتال، دوســت قدیمى 
«جان ویک» بــه او خیانت مى کند و بــه وى چندین بار 
شلیک مى کند تا او از باالى ساختمان کانتیننتال به خیابان 
سقوط کند. اما او از این حادثه جان سالم به در مى برد و از 
خود مى پرسد چگونه این اتفاق روى مى دهد. این اتفاق 

کفر خیلى از مخاطبان فیلم را در آورد. 

فیلم ســینمایى «نابودگر-سرنوشــت تاریک» نسخه 
ششم از فیلم ســینمایى «ترمیناتور» با حضور «آرنولد 
شوارتزنگر»، بازیگر مطرح ســینماى هالیوود در اولین 
هفته از اکران خود با فروشــى معادل 260 میلیون دالر 
رتبه بیســت و پنجم جدول فروش جهانى را از آن خود 

کرد.
«نابودگر-سرنوشــت تاریک» فیلمى اکشــن علمى و 
تخیلى از سرى فیلم هاى نابودگر و به کارگردانى «تیم 
میلر» اســت، که در 22 نوامبر ژوئیه 2019 برنامه ریزى 

شده است.
این فیلم ششــمین فیلم از سرى فیلم هاى «نابودگر» و 
دنباله اى مســتقیم بر فیلم هاى «نابودگر» و «نابودگر 
2» است و ســایر فیلم ها و سریال ســاخته شده از این 

ســرى را نادیده مى گیرد. نسخه ششم از فیلم سینمایى 
«ترمیناتور» با چهار ماه وقفــه اکران بین المللى خود را 

آغاز خواهد کرد.
«جیمز کامرون»، نویســنده، کارگــردان و تهیه کننده 
هالیوود براى کارگردانى نسخه ششــم فیلم ترمیناتور 
«تیم میلر» را انتخاب کرده و خودش تهیه کنندگى اثر را 
بر عهده دارد. جیمز کامرون که به نوعى صاحب اصلى 
«ترمیناتور» محسوب مى شود در سال 1984 اولین نسخه 

از این فیلم را با نام اصلى «نابودگر» روانه بازار کرد.
سال 1991 کامرون نسخه دوم «نابودگر»  را با نام فرعى 
«روز داورى» کارگردانى کرد که در آن نیز آرنولد نقش 
اول را بر عهده داشــت. هر دوى این آثار در زمان خود 

پرفروش ترین فیلم هاى سال شدند.

سیامک انصارى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون امسال 
با وجود اینکه در سه فیلم ســینمایى مختلف به ایفاى 
نقش پرداخت اما بــه احتمال فراوان تنهــا با دو فیلم 
شانس حضور در سى و هشتمین جشــنواره فیلم فجر 

را خواهد داشت.
انصارى ســال گذشــته فیلم ســینمایى «زهرمار» 
بــه کارگردانى جواد رضویــان را در ســى و هفتمین 
جشــنواره فیلم فجر تجربه کرد اما نتوانســت بخاطر 
بــازى در این فیلــم به جایزه دســت پیــدا کند، این 
فیلم اما در اکــران رکورد قابل قبولــى را از خود به جا 

گذاشت. 
حال انصارى شــانس حضور دوباره در جشنواره فیلم 
فجر در دوره سى و هشتم را پیدا کرده است، هرچند وى 
مى توانست امسال در یکى از مهمترین فیلم هاى سال 
یعنى «المینور» راهى جشــنواره فیلم فجر شود اما به 
دلیل انصراف کارگردان تنها امیدوار به اکران این فیلم 

سینمایى است. 
«خط استوا» به کارگردانى اصغر نعیمى نخستین فیلمى 
است که انصارى مى تواند با آن راهى جشنواره فیلم فجر 
شود، وى در این فیلم با آزاده صمدى و فرهاد اصالنى 

همبازى شده است.
در خالصه داســتان «خط اســتوا» آمده است: «یک 
کمدى با حال و هوایى متفاوت اســت و قصه رئیس و 
نایب رییس فدراسیون فوتبال را روایت مى کند که در 
آستانه اجالس ســاالنه AFC یک ناهماهنگى تمام 

برنامه هایشان را به هم ریخته و دردسر بزرگى برایشان 
رقم مى زند.» 

«خون شــد» بــه کارگردانــى مســعود کیمیایى اما 
شــانس اصلــى انصــارى بــراى حضور در ســى و 
هشتمین جشنواره فیلم فجر اســت، شاید کیمیایى در 
ســال هاى گذشــته موفقیــت چندانى را در ســینما 
تجربــه نکرده باشــد امــا بازیگــران آثــار همواره 
مى توانند شانس کسب ســیمرغ را براى خود متصور 

شوند. 
داســتان «خون شــد» به مثابــه خانــه اى قدیمى
 اســت که همــه چــراغ هایــش خاموش بــوده و 
هیچکس نیز در اتاق هایش ســاکن نیست. در این 
میان یکى از ســاکنین ایــن خانه مى آیــد و همه 
چراغ ها را روشــن مى کند. این بخشى از خالصه
 داستان «خون شد» به کارگردانى کیمیایى است 
که امسال براى حضور در جشنواره فیلم فجر ثبت 

نام کرده است. 
سیامک انصارى در فیلم ســینمایى «خون شد» 
با بازیگرانى همچون ســعید آقاخانى، لیال زارع، 
نســرین مقانلو، هومن برق نورد، سیامک صفرى، 

اکبر معززى همبازى شده اســت، به نظر مى رسد 
که گروه بازیگــران فیلم کی میایــى در صورت وجود

 فیلمنامــه و کارگردانــى مناســب بتواننــد جــزو 
ترکیب هــاى درخشــان فجر امســال به حســاب

 بیایند.

فصل جدید مسابقه «پنج ســتاره» با اجراى 
حمید گودرزى به زودى روى آنتن مى رود.

محمــد قنبــرى، تهیه کننــده برنامه هاى 
تلویزیونى، درباره پخش و تولید سرى جدید 
مســابقه «پنج ســتاره» گفت: این روزها در 
حال آماده سازى دکور مسابقه «پنج ستاره» 
هستیم که با ســاختارى متفاوت از هفته دوم 

دى ماه  روى آنتن شبکه 5 سیما مى رود.
وى درباره احتمال تغییــر مجرى این برنامه 
عنوان کرد: مجرى برنامــه تغییر نمى کند و 
مسابقه «پنج ستاره» همچنان با اجراى حمید 

گودرزى پخش مى شود.
گفتنى اســت فصل هاى قبلى این مسابقه به 
تهیه کنندگى میرمحمدحسین رضوى از گروه 

اجتماعى شبکه 5  سیما پخش شد.

 نکاتى از فیلم «جان ویک» که با عقل جور در نمى آید

آدمکش بازنشسته هرگز نمى میرد!

رضا رشیدپور شب یلدا باز مى گردد

فعالً منتظر «تیغ و ترمه» نباشیددیدگاه کامبیز دیرباز درباره «خروج» حاتمى کیا 

سیامک انصارى با کیمیایى به سیمرغ مى رسد؟

عالم نشده 

 ویژه شب 
» نام برنامه  
ى که قرار 
ته باشد و با 

د.
صبحگاهى 
عد از عید
ه طول
ه  ساز 
ران

 به
رد
جز 
 و

 یا 

هره
ون

هم 
مانان 

برنامه ویژه شبیلدا در
دو شب متوالى روى

آنتنبرد.

ریخته و دردسر بزرگى برایشان  م

رگردانــى مســعود کیمیایى اما 
ــارى بــراى حضور در ســى و 
م فجر اســت، شاید کیمیایى در

 موفقیــت چندانى را در ســینما 
د امــا بازیگــران آثــار همواره 
ب ســیمرغ را براى خود متصور 

د» به مثابــه خانــه اى قدیمى
ـراغ هایــش خاموش بــوده و 
 هایش ســاکن نیست. در این 
ن ایــن خانه مى آیــد و همه 
ى کند. این بخشى از خالصه
ه کارگردانى کیمیایى است 
در جشنواره فیلم فجر ثبت  ر

لم ســینمایى «خون شد» 
 ســعید آقاخانى، لیال زارع، 
سیامک صفرى، ن برق نورد،

 شده اســت، به نظر مى رسد 
یلم کی میایــى در صورت وجود

نــى مناســب بتواننــد جــزو 
ــان فجر امســال به حســاب

ىر رغ ی یىب ی زمان پخش مسابقه
 «پنج ستاره» با حمید گودرزى

استقبال سینماى جهان از فیلم جدید «آرنولد» آگهى تغییرات
شــرکت ســاختمانى ثمیــن رهنماى جى 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 36040 و 
شناســه ملى 10860042502 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده 
مورخ 1398/06/25 مرکز اصلى شــرکت 
از واحد ثبتى اصفهان واحد ثبتى کرمانشــاه 
به نشــانى : استان کرمانشــاه ، شهرستان 
کرمانشاه ، بخش مرکزى ، شهر کرمانشاه، 
محله ســى مترى دوم ، خیابان شهید محمد 
صانعى ، بلوار ســى مترى دوم ، پالك 149 ، 
ســاختمان آذرخش ، طبقه همکف کد پستى 
6714683499 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه به شــرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (690173)

بازیگر پر حاشیه در سریال جدید حامد عنقا؟!
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آگهى تغییرات
شرکت عمران بعثت سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 61223 و شناسه ملى 14007861851 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1398/09/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت ماده 2 اساسنامه الحاق گردید: تولید موارد سلولزى و مواد 
بهداشتى اعم از دستمال کاغذى جعبه اى و اقتصادى و نوار بهداشتى ، پوشک ، دســتمال توالت ، دستمال حوله اى ، دستمال جیبى ، دستمال خودرو و 
هرنوعى که با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد. از جمله فعالیتهاى شرکت عمرانى طراحى، مشاوره، محاسبه ، نظارت فنى و اجراى کلیه پروژه هاى 
عمرانى اعم از فلزى و بتونى ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه و باند ،سدسازى، راه اهن، مترو ، باند فرودگاه، برج مراقبت، نقشه بردارى ، تسطیح اراضى، 
گودبردارى محوطه سازى احداث و نگهدارى فنى پارکها و فضاى سبز تاسیسات برقى و مکانیکى ساختمانها و کارخانجات صنعتى و نیروگاهها، بازسازى 
ابنیه قدیمى، تزئینات داخلى و خارجى ساختمان، طراحى و نصب دکوراسیون و غرفه آرایى، تعمیر و نگهدارى خطوط انتقال آب و فاضالب نفت و گاز و 
پتروشیمى، مدیریت پروژه MC، مدیریت پیمان ، مدیریت کیفیت و مدیریت استراژیک، مدیریت منابع انسانى امکان سنجى، ریسک مکان یابى و مدل 
سازى مشاوره، طراحى و نظارت فنى و اجراى عملیات ژئوتکنیک و اکتشاف و استخراج معادن بجز معادن نفت و گاز پس از اخذ مجوزهاى الزم ، تولید 
و انتقال نیرو ارائه خدمات فنى و پشتیبانى و مشــاوره و طراحى و نگهدارى فنى و نظارت فنى در امر پروژه هاى تاسیسات برقى و مکانیکى و الکتریکى 
طراحى و اجراء انواع دکل هاى ثابت و متحرك، همچنین اجراء نقشه هاى توپوگرافى و زمین شناسى، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهاى 
مجاز بازرگانى، اخذ و اعطاى نمایندگى شرکتهاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات بانکى بصورت ارزى و ریالى، شرکت در کلیه مناقصات و 
مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى و بین المللى مى باشد. انجام و توسعه فعالیتهاى کشــاورزى و غیر کشاورزى و ایجاد دامدارى و دامپرورى و 
استقرار صنایع یا انجام خدمات و نظایر آنها. انجام هرگونه عملیات دامدارى و دامپرورى و پرورش طیور و زنبور عسل، تولید و بسته بندى محصوالت 
کشاورزى . ایجاد صنایع غذایى و هرگونه کارخانه و تأسیسات وابسته به کشاورزى و سایر عملیات هاى ذکر شده، همچنین ایجاد کارگاههاى مربوط 
به تهیه و تولید صنایع دستى و سنتى . تهیه و تولید علوفه براى دامداران و دامپرورى .خرید و اجاره زمین و بطور کلى تدارك اراضى الزم. انجام هرگونه 
فعالیت مربوط به تهیه و تولید و واردات و صادرات ، توزیع و فروش انواع فرآورده هاى شرکت. وارد کردن انواع ماشین آالت و ابزار و ادوات و دستگاه ها 
و مواد اولیه مورد نیاز شرکت. مشارکت در تشکیل سایر موسسات یا شرکت هایى که داراى فعالیت مشابه باشند. ثبت موضوع فعالیت به شرح مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد و در صورت لزوم پس از کسب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح امکانپذیر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (691206)

برد در برابر نساجى شرایط ذوب آهن را آرام کرد. بعد از 
باخت در برابر پرسپولیس اگر ذوب آهن مصاف با نساجى 

را هم مى باخت شرایط تیم بدتر مى شد.
ذوب آهن با عبور از سد نســاجى؛ تا رده دهم جدول باال 
آمد و این بدین معنى اســت که از منطقه خطر دور شده 

منصوریان با این نتیجه نفس است. حاال علیرضا 
و حتمًا از تیــم تایم گرفته راحت مى کشد 

در  تعطیالت زمستانى شرایط تــا 
را تغییر دهد.

علیرضا منصوریان در جریان بازى با 

نساجى؛ عطش ِویژه اى داشت و با استرس زیادى بازى 
را دنبال مى کرد. البته حق هم داشت. چرا که باشگاه به 
وى اولتیماتوم داده بود و بعد از باخت در برابر پرسپولیس 
اگر این دیدار هم به سود حریف تمام مى شد بحرانى به 
بحران هاى ذوب آهن اضافه مى شد و شاید على منصور 
باید آماده مى شــد که چمدان ها را مى بست. اما در این 
بازى شرایط به سود ذوب آهن پیش رفت. پنالتى محمد 
عباس زاده گل نشــد. علیرضا حقیقى اشــتباه کرد و در 
نهایت هم ذوب آهن بازى را 2 بر صفــر برد. البته نباید 
از امیدهاى علیرضا منصوریان براى تغییر ذوب آهن به 

آسانى گذشت. او در صحنه اى اشــاره به این داشت که 
داور باید وقت تلف شده بازى را به سود نساجى لحاظ کند. 
این هم به علت اطمینان به نفس او و همچنین ایمان به 

داشته هاى فنى تیمش است.
علیرضا منصوریان که در اســتقالل پایان خوبى نداشت 
مى تواند در ذوب آهن شرایط را تغییر دهد. او حاال یک 
نیم فصل فرصت دارد که ایده هاى خود را در مربیگرى 
پیاده کند. آن هم در تیمى که به زعم سرمربى ذوب آهن 
یکى از بهترین تیم ها از نظر امکانات ســخت افزارى و 

نرم افزارى است.

کمى فاصـله
 از منطقه خطر

شاگردان محمدرضا مهاجرى این هفته هم نتوانستند به روند عدم پیروزى هایشان پایان 
دهند و برابر ذوب آهن شکست خوردند.

 تیم نساجى پس از تساوى مقابل ســپاهان که پس از دو باخت متوالى براى آنها رقم 
هفته چهاردهم خورده بود، به نظر مى رســید از بحران خارج شده و مى تواند در 

برتــرى یک امتیــاز بگیرد و حتى برابر ذوب آهن حداقل  بــه 
تیــم اصفهانى نشدند در دیدار با دیگر برسد ولى آنها موفق 
قائم شــهر و دســت خالى کارى از پیش ببرند  به 

بازگشتند.
شاگردان مهاجرى که آخرین برد خود را در هفته چهارم لیگ برتر مقابل شاهین بوشهر 
به دست آورده بودند، پس از چهار تساوى و سه شکست در لیگ برتر، این هفته چنین 
شانسى را داشتند تا برابر ذوب آهن که بخاطر باخت ســنگین برابر پرسپولیس شرایط 
خوبى نداشت، به روند ناکامى هایشان در رســیدن به برد پایان دهند ولى یک بار دیگر 

نتوانستند به این مهم دست یابند.
نســاجى مازندران با شکســت مقابل ذوب آهن که پنجمین باخت فصــل آنها بود، 
براى هشتمین هفته متوالى در لیگ برتر نتوانســت طعم پیروزى را بچشد تا بیشتر از 
همیشه خود را در بین تیم هاى پایین جدولى ببیند و این عملکرد، با اعتراض هواداران 

قائم شهرى که در فوالدشهر حضور داشتند، همراه باشد.
شــاگردان مهاجرى در دیدار پایانى نیم فصل کار دشــوارى مقابل شهرخودرو مدعى 
قهرمانى دارند و بدون تردید اگر در این مسابقه خانگى نیز نتوانند کارى از پیش ببرند و 

است انتقادات بیشــترى را مقابل خود ببینند ولى با وجود بازنده شوند، ممکن 
این  آنها امیدوار هستند عملکردى مثل دیدار با سپاهان را 

در هفته پانزدهم داشته باشند و نتیجه بگیرند.

آمد و این بدین معنى اســت که از منطقه خطر دور شده 
منصوریان با این نتیجه نفس است. حاال علیرضا 

و حتمًا از تیــم تایم گرفته راحت مى کشد 
در  تعطیالت زمستانى شرایط تــا 

را تغییر دهد.
علیرضا منصوریان در جریان بازى با 

بحران هاى ذوب آهن اضافه مى شد و شاید على منصور 
باید آماده مى شــد که چمدان ها را مى بست. اما در این 
بازى شرایط به سود ذوب آهن پیش رفت. پنالتى محمد 
عباس زاده گل نشــد. علیرضا حقیقى اشــتباه کرد و در 
2نهایت هم ذوب آهن بازى را 2 بر صفــر برد. البته نباید 
از امیدهاى علیرضا منصوریان براى تغییر ذوب آهن به 

علیر
ت مى
ف نیم
پیاده
یکى
ا نرم

رشاگردان محمدرضا مهاجرى این هفته هم نتوانستند به روند عدم پیروزى هایشان پایان 
شدهند و برابر ذوب آهن شکست خوردند.

ک تیم نساجى پس از تساوى مقابل ســپاهان که پس از دو باخت متوالى براى آنها رقم 
مبود، به نظر مى رســید از بحران خارج شده و مى تواند در  هفته چهاردهم بخورده

برتــرى ایکامتیــاز بگیرد و حتى برابر ذوب آهن حداقل  بــه 
با دیگر برسد ولى آنها موفق تیــم اصفهانى نشدند در دیدار

قائم شــهر و دســت خالى کارى از پیش ببرند  به 

بازگشتند.
شاگردان مهاجرى که آخرین برد خود ر
ابه دست آورده بودند، پس از چهار تساو
بشانسى را داشتند تا برابر ذوب آهن که
نخوبى نداشت، به روند ناکامى هایشان د

نتوانستند به این مهم دست یابند.
با شکســت مقابل بنســاجى مازندران
براى هشتمین هفته متوالى در لیگ برت
تیم هاى پایین ج بین بهمیشه خود را در
قائمشهرى که در فوالدشهر حضور داش
دیدار پایانى نیم شــاگردان مهاجرى در
و بدون تردید اگر در این قهرمانى دارند

است انتقادبازنده شوند، ممکن
این  آنها ام
در هفته پا

ذوب آهن حسرت شمالى ها را 8 تایى کرد
احمد خلیلى

تیم فوتبال سپاهان اصفهان در هفته پانزدهم رقابت هاى 
لیگ برتر میزبان پیکان است.

هفته پانزدهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج 
فارس روز جمعه 22 آذر ماه با برگزارى ســه دیدار آغاز 
مى شود که در یکى از این رقابت ها سپاهان اصفهان در 

ورزشگاه نقش جهان میزبان تیم پیکان است.
فصل جارى رقابت هاى لیگ برتر به واپســین روزهاى 
خود از دور رفت رسیده و ســپاهان، در آخرین هفته از 
نیم فصل نخســت باید به مصاف پیکان بــرود. هفته 

پانزدهم رقابت هاى لیگ برتر در حالى از روز جمعه آغاز 
مى شود که لیگ نوزدهم برخالف فصول قبل، با پایان 
یافتن رقابت هاى دور رفت تعطیل نشــده و تیم ها باید 
در هفته هاى شــانزدهم و هفدهم نیز به میدان بروند و 
تازه بعد از برگزارى دو بازى از دور برگشــت، تعطیالت 

زمستانى فوتبال ایران آغاز خواهد شد.
سپاهان و پیکان در شــرایطى آخرین بازى از دور رفت 
رقابت ها را برگزار مى کنند که کمتــر از یک ماه پیش 
در مرحله یک  هشــتم نهایى رقابت هــاى جام حذفى 
به مصاف هم رفتند که با برترى زردپوشــان اصفهانى 
همراه بود و این دومین جدال دو تیم در آذر ماه محسوب 

مى شود.
ســپاهان چاره اى جز برد مقابل پیکان ندارد. شاگردان 

قلعه نویى با پایان یافتن هفته چهاردهم، سایه پرسپولیس 
را در یک قدمى خود مى بینند و تنها با استفاده از تفاضل 
گل بهتر باالتر از سرخ هاى پایتخت ایستاده اند، از طرف 
دیگر سپاهانى ها در سه هفته گذشته موفق نشده اند تا 
بردى را به دست آورند و با کســب سه تساوى متوالى، 
امتیازات حساسى را از دست داده اند و با توجه به فاصله 
کم امتیازى بین تیم هاى مدعى، براى حفظ جایگاهشان 
و رسیدن به عنوان قهرمانى  نیم فصل چاره اى جز پیروزى 
در مقابل پیکان ندارند. شــاگردان قلعه نویى به خوبى 
مى دانند که کسب هر نتیجه اى به جز پیروزى در بازى 
مقابل پیکان، مى تواند منجــر به افزایش فاصله با صدر 
جدول شود و حتى احتمال پیشى گرفتن سایر مدعیان از 

این تیم وجود دارد.

سپاهان محکوم به شکست پیکان است اما براى رسیدن 
به این امر، کار ســختى را پیش رو دارد. قلعه نویى این 
روزها با اپیدمى مصدومیت در تیمش دست و پنجه نرم 
مى کند و بعضى از تأثیرگذارتریــن بازیکنانش از جمله 
عزت پورقاز و ســعید آقایى را در اختیار ندارد و از طرف 
دیگر محرومیت محبى و غیبــت احتمالى محمدرضا 
حسینى کار قلعه نویى براى چیدن ترکیب دلخواهش را 

سخت تر از قبل کرده است.
با این حال زردپوشــان اصفهانى در خط میانى و حمله 
شرایط خوبى دارند و بازگشت شهباززاده و حضور استنلى، 
در کنار حضور بازیکنانى مانند نورافکن، کومان و میرزایى 
توان هجومى سپاهان را افزایش داده است. در فاز دفاعى 
اما سپاهان این روزها شرایط خوبى نداشته و مدافعان این 

تیم عملکرد چندان خوبى را از خود به جاى نگذاشته اند.
در آن ســو پیکان نیز که با دو بازى کمتر نسبت به سایر 
تیم ها 13 امتیــازى بــوده و در رده یازدهم جدول قرار 
دارد، از سه بازى قبلى خود یک برد و دو شکست کسب 
کرده و براى بهبود جایگاهش و پایان بخشیدن به روند 
ناکامى هاى اخیرش، به دنبال برد خواهد بود. پیکان در 
فاز تهاجمى، عملکرد بسیار خوبى داشته و بعد از استقالل 
بهترین خط حمله لیگ را در اختیار دارد. مهاجمان پیکان 
موقعیت هاى خوبى را خلق مى کننــد و نرخ  بهره ورى 

باالیى دارند.
در خط میانى وضعیت پیکان خوب است و هافبک هاى 
این تیم از دوندگى و توان بدنى باالیى برخوردار  بوده و 
در پرسینگ حریفان و بازى درگیرانه تبحر دارند. در فاز 

دفاعى اما شاگردان فرکى با مشکل مواجه هستند؛ آمار 
20 گل خورده در 12 بازى و ثبت تفاضل گل صفر، نشان 

از عملکرد ضعیف خط دفاعى پیکان دارد.
برگ برنده سپاهان در بازى روز جمعه بازگشت این تیم 
به ورزشگاه خانگى خودش و حضور هوادارانش خواهد 
بود. در آن سو پیکانى ها نیز با تکیه بر انگیزه باالترشان 
به دنبال پایان بخشــیدن به روند ناکامى هاى این تیم 
هستند و باید دید حوادث فوتبال به کدام سو رقم خواهد 

خورد.

 سپاهان و پیکان، فردا در نقش جهان

دوباره پاتکى به فـرکى

در شرایطى که همچنان از برانکو به عنوان گزینه 
اصلى ســرمربیگرى تیم ملى یاد مى شــود، على 
پروین به صراحت با این داســتان مخالفت کرده 
و گفته: «اگر برانکو بیاید، در تیم ملى دودســتگى 
ایجاد مى شود و شاید هواداران استقالل با او مشکل 
پیدا کنند.» البته دیدگاه على آقا محترم اســت اما 
کاش سلطان فقط به یک سئوال جواب مى دادند؛ 
اینکه چرا وقتى خودشــان اواخر دهه 60 و اوایل 

دهه 70 به طور همزمان سرمربى پرسپولیس و تیم 
ملى بودند خبرى از دودستگى نبود؟ البد آن زمان 
استقاللى ها خیلى هم با سلطان حال مى کردند و از 
دیدنش روى نیمکت تیم اول ایران لذت مى بردند؛ 
نه؟ على آقا حاال اگر طالب نیستى برانکو برگردد یا 
اصالً  دلت مى خواهد مربــى ایرانى روى نیمکت 
تیم ملى باشد، الاقل یک بهانه اى بگیر که اینقدر 

تابلو نباشد!

 شرکت برهان مبین بابت شکایتى که در سال 94 
از باشگاه پرســپولیس براى انتقال بلیت فروشى 
انجام داده بود از دادگاه حکم گرفت تا این باشگاه 
با دردســر جدیدى مواجه شــود. طبق گزارشى 
که  دیروز خبرگزارى تســنیم منتشر کرده مطابق 
قراردادى که در تاریخ مرداد ســال 94 امضا شده، 
حق بلیــت فروشــى بلیت هــاى الکترونیکى به 
مدت 11 ســال به طور انحصــارى از تاریخ عقد 
قرارداد با فدراسیون و ســازمان لیگ به نمایندگى 
از سوى باشــگاه ها، به این شــرکت واگذار شده 
بود. در این بین باشگاه پرسپولیس اقدام به انتقال 
بلیت فروشــى به اشــخاص ثالث کــرد. با توجه 
به همین قضیه شــرکت برهان مبین از باشــگاه 
پرســپولیس شــکایت کرد و علیه این باشگاه نیز 
حکم گرفته اســت. بر همین اساس قاضى پرونده 
نســبت به ابطال آن بخــش از قــرارداد منعقده 
بین پرســپولیس و استقالل با شــرکت ایرانسل 
که موید انتقــال فروش بلیــت الکترونیکى بوده 
اســت، اقدام کرده و حکم به اعتبار قرارداد ســال 
94 شــرکت برهان مبین با فدراســیون فوتبال و 
سازمان لیگ داده اســت. این به آن معناست که 
درواقع باشگاه پرســپولیس در این چهار سال در 
انتقال بلیت فروشى با شرکت مربوطه تخلف کرده

 است.
در حکمى که علیه باشگاه پرسپولیس صادر شده، 
آمده این باشــگاه به مدت 7 روز وقــت دارد تا در 

موارد مربوطه اقدام کند. اول اینکه بلیت فروشــى 
را به شــرکت برهان مبین برگردانده و تجهیزات 
این شــرکت که پیش از این در ورزشــگاه آزادى 
نصب بود را سر جاى خود برگرداند. خسارت وارده 
به تجهیزات نامبرده از ســوى باشگاه پرسپولیس 
نیز باید به این شــرکت پرداخت شــود. همچنین 
35 درصد سهم این شــرکت از بلیت فروشى که 
از شهریور سال 96 به بعد توسط این باشگاه انجام 
شــده نیز باید به شــرکت برهان مبین پرداخت 
شود. (در این تاریخ باشــگاه پرسپولیس از فروش 
بلیت توسط شــرکت برهان مبین ممانعت کرده 
اســت.) عجیب تر اینکه مدیریت پیشین باشگاه 
پرسپولیس بلیت فروشى این باشــگاه را در اواخر 
فصل به شــرکت ریحان فیلم واگــذار کرد و در 
ازاى آن هفت میلیارد تومان به این باشــگاه رسید 
اما با شــروع فصل، شرکت توســعه و نگهدارى 
اماکن ورزشــى کشور بلیت فروشــى دیدار هاى 
ســرخابى ها را برعهده گرفت. بــا توجه به همین 
مساله شرکت ریحان فیلم نیز از باشگاه پرسپولیس 
شــکایت کرد. هم اکنون مدیریت وقت باشــگاه 
پرســپولیس با پرونده ها و شــکایت هاى عجیبى 
کــه از این باشــگاه بابت بلیت فروشــى شــده، 
مواجه اســت که نشــان مى دهد این باشگاه در 
آینــده نه تنها کمترین ســود را از بلیت فروشــى 
خواهد برد بلکه باید کلى خســارت به شرکت ها

 بپردازد.

یک بهانه دیگر جور کن سلطان

جریمه بزرگ در انتظار پرسپولیس 

محمدرضا خلعتبرى، مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
گفت: برخى از هواداران نساجى در شبکه هاى مجازى به 

من فحاشى کردند که دلیل این موضوع را نمى دانم.
محمدرضا خلعتبرى درباره پیروزى تیمش برابر نســاجى 
قائمشــهر گفت: ما نیاز مبرمــى به این برد داشــتیم تا 
شرایط مان را بهتر کنیم، در بازى با پرسپولیس هم غافلگیر 
شــدیم ولى خدا را شــکر که در این بازى جبران کردیم. 
نساجى هم تیم خوبى اســت و در این بازى چند موقعیت 
خوب داشت و یک پنالتى را هم با واکنش خوب دروازه بان 
ما از دســت داد. در ادامه ما موقعیت هاى خوبى به دست 
آوردیم و خوشحالم که 3 امتیاز را گرفتیم. امیدوارم گل گهر 
را هم شکست بدهیم و در نیم فصل دوم نتایج دلخواهمان 

را بگیریم.
وى که یکــى از گل هاى تیمش را به ثمر رســاند، درباره 
خوشحالى بعد از گلش و اینکه کاله منصوریان را برداشت، 
تصریح کرد: به هرحال وقتى یک تیم نتایج خوبى نمى گیرد، 
اول از همه سرمربى سیبل مى شــود. من دوست داشتم 

به ســمت على آقا بروم و آن حرکت را هــم انجام دادم. 
منصوریان مربى خوبى است و امیدوارم در ادامه بازى ها هم 

نتایج خوبى با این مربى بگیریم.
خلعتبرى با ابراز گالیه از برخى هواداران نساجى خاطرنشان 
کرد: بعد از بازى تعدادى از هواداران نساجى در شبکه هاى 
مجازى به من فحاشى کردند و دلیلش را نمى دانم. نمى دانم 
به آنها چه چیزى در مورد من گفته شده است. ظاهراً گفته اند 
که من به هواداران نســاجى بى احترامــى کردم ولى این 
موضوع اصًال صحت ندارد و من مازندرانى هستم و همیشه 
به همشــهرى هایم احترام مى گذارم. نمى دانم چه کارى 

انجام دادم که علیه من فحاشى کردند.
مهاجم پیشــین تیم ملى درباره قطع همکارى فدراسیون 
فوتبال با ویلموتس و اینکه برخى معتقدند مربى جدید باید 
ایرانى باشد، گفت: در این زمینه فدراسیون تصمیم گیرنده 
اســت. مربى ایرانى هم مى تواند در تیم ملى موفق باشد. 
امیدوارم هر فردى که جانشین ویلموت س مى شود، عملکرد 

خوبى داشته باشد.

خلعتبرى: نمى دانم چرا فحش خوردم

ستاره پابه سن گذاشــته عراقى ها با اعالم اینکه 
اگر لیگ این کشور تعطیل بماند الشرطه را ترك 

مى کند از احتمال بازگشت به ایران خبر داد.
جاسم کرار بعد از سال ها بازى در لیگ برتر ایران 
با پیراهن اســتقالل تهران، تراکتورسازى تبریز، 
صنعت نفت آبادان و... از فصل گذشته با بازگشت 
به عراق براى الشــرطه در لیگ این کشــور به 
میدان رفت تا سال هاى پایانى فوتبال خود را در 

زادگاهش سپرى کند.
کرار 33 ساله در حالى به عنوان یکى از ستاره هاى

 اصلى الشرطه قلمداد مى شود که با تعطیلى لیگ 
عراق به علت تظاهرات روزها و هفته هاى گذشته 
تهدید کرد اگر این روند ادامــه پیدا کند او دوباره 
عراق را ترك و راهى خارج از این کشور مى شود 
که برخى رســانه ها بعد از این تهدید از دریافت 
پیشنهاد از یکى دو باشگاه ایرانى توسط جاسم کرار 

خبر دادند. از سپاهان به عنوان 
یکى از مشتریان وى نام برده 

مى  شود.

جاسم شاید 
در مسیر سپاهان



0606استاناستان 3646 سال شانزدهمپنج شنبه  21 آذر  ماه   1398

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك مهردشت
1.برابــر راى شــماره 139860302177000681 مورخــه 1398/08/13هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
مهرداد خدابخشــى دهقى فرزند خداداد بشماره شناســنامه 152نجف آباد و شماره ملى 
1092069232در ششدانگ یکباب خانه ششدانگ و مغازه بر روى قسمتى از پالك 1483 
فرعى  واقع دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 53/22 مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى آقاى مرتضى مال احمدى محرز گردیده است.
2. برابر راى شماره 139860302177000682 مورخه 1398/08/13هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى على 
اسماعیلى فرزند فرج آقا بشماره شناســنامه 11نجف آباد و شماره ملى 1092073388در 
ششدانگ یکباب مغازه بر روى قسمتى از پالك 1483 فرعى  واقع دردهق 4اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مســاحت 53/58 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى مرتضى مال 

احمدى محرز گردیده است.
3. برابر راى شماره 139860302177000683 مورخه 1398/08/13هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى على 
اسماعیلى فرزند فرج آقا بشماره شناســنامه 11نجف آباد و شماره ملى 1092073388در 
ششدانگ یکباب مغازه بر روى قسمتى از پالك 1483 فرعى  واقع دردهق 4اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 75 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى مرتضى مال احمدى 

محرز گردیده است.
4. برابر راى شماره 139860302177000684 مورخه 1398/08/13هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى على 
اسماعیلى فرزند فرج آقا بشماره شناســنامه 11نجف آباد و شماره ملى 1092073388در 
ششدانگ یکباب مغازه بر روى قسمتى از پالك 1483 فرعى  واقع دردهق 4اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مســاحت 59/10 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى مرتضى مال 

احمدى محرز گردیده است.
5. برابر راى شماره 139860302177000630 مورخه 1398/08/08هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم رعنا 
خسروشاهى فرزند منوچهر بشماره شناسنامه 556نجف آباد و شماره ملى 1092339256در 
ششدانگ یکبابخانه  بر روى قســمتى از پالك 1640 فرعى  واقع دردهق 4اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 82/13 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى لطفعلى مومنى  

محرز گردیده است.
6 . برابر راى شماره 139860302177000680 مورخه 1398/08/13هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى ولى اله 
مومنى دهقى فرزند على بشماره شناسنامه 231نجف آباد و شماره ملى 1091836531در 
ششدانگ یکبابخانه  بر روى قسمتى از پالك 2097فرعى  واقع دردهق 4اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مســاحت382/85 مترمربع انتقالى از مالک رسمى ولى اله مومنى  محرز 

گردیده است.
7. برابــر راى شــماره 139860302177000678 مورخــه 1398/08/13هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى على مومنى دهقى فرزند ولى اله بشــماره شناســنامه 3829 اصفهان  و شماره ملى 
1292191112در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  احداثى بر روى قسمتى از پالك 
2097فرعى  واقع دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت139/25مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى ولى اله مومنى  محرز گردیده است.
8. برابر راى شماره 139860302177000679 مورخه 1398/08/13هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم ندا 
پایسته فرزند محمدعلى بشماره شناسنامه و شماره ملى 1080122338در سه دانگ  مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 2097فرعى  واقع دردهق 4اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 139/25 مترمربع انتقالى از مالک رسمى ولى اله مومنى  

محرز گردیده است.

9. برابــر راى شــماره 139860302177000633 مورخــه 1398/08/08هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
حسینعلى مال احمدى دهقى فرزند نصراله بشماره شناسنامه 2433نجف آباد و شماره ملى 
1090541457در ششدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 1927فرعى  واقع 
دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت129/25مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

آقاى علیرضا خسروى دهقى  محرز گردیده است.
10. برابر راى شماره 139860302177000631 مورخه 1398/08/08هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمد 
خسروى دهقى فرزند اکبر بشماره شناسنامه 849نجف آباد و شماره ملى 1092342184 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 3119فرعى  واقع 
دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت220مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

خانم نسرین هاشمى  محرز گردیده است.
11. برابر راى شماره 139860302177000632 مورخه 1398/08/08هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم طاهره 
محمد بیگى دهقى فرزند مصطفى بشــماره شناسنامه و شماره ملى 1080188061 نجف 
آباد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 3119فرعى  
واقع دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت220مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

خانم نسرین هاشمى  محرز گردیده است.
12. برابر راى شــماره 139860302177000629 مورخــه 1398/08/08هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم منور علیخانى دهقى فرزند حسین بشماره شناســنامه 4497 نجف آباد و شماره ملى 
1090562128 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 
4512فرعى  واقع دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت165/25 مترمربع 
انتقالى از مالک رســمى آقاى نوروز على راعى و محمد رضا راعى و حسین راعى و براتعلى 

کالنترى  محرز گردیده است.
13. برابر راى شماره 139860302177000627 مورخه 1398/08/08هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى على 
کالنترى فرزند براتعلى بشماره شناســنامه 117 نجف آباد و شماره ملى 1091970793 
در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 4512فرعى  
واقع دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت165/25 مترمربع انتقالى از مالک 
رسمى آقاى نوروز على راعى و محمد رضا راعى و حسین راعى و براتعلى کالنترى  محرز 

گردیده است.
14. برابر راى شماره 139860302177000628 مورخه 1398/08/08هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مصطفى 
کالنترى دهقى فرزند براتعلى بشماره شناسنامه 96 نجف آباد و شماره ملى 1092036539 
در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 4512فرعى  
واقع دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت165/25 مترمربع انتقالى از مالک 
رسمى آقاى نوروز على راعى و محمد رضا راعى و حسین راعى و براتعلى کالنترى  محرز 

گردیده است.
15. برابر راى شماره 139860302177000626 مورخه 1398/08/08هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى غالمرضا 
کالنترى فرزند براتعلى بشماره شناســنامه 78 نجف آباد و شماره ملى 1091998574 در 
یکدانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 4512فرعى  واقع 
دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت165/25 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 
آقاى نوروز على راعى و محمد رضا راعى و حسین راعى و براتعلى کالنترى  محرز گردیده 

است.
 در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند 
رسمى و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى 
شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى 
اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت صادر خواهد شد و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 
1398/09/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1398/09/21-  670692/م الف سید 

روح اله موسوى - کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت /9/147
مزایده مال غیرمنقول

اجراى احکام مدنى شــعبه 17 دادگاه عمومى (حقوقى) اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده 
اى در خصوص پرونده اجرایى کالســه 971655 ج 17 له: على طهماسبى بک علیه ناصر 
طهماسبى بک مبنى مطالبه طلب در روز چهارشنبه مورخ 98/10/11 از ساعت 10/30 صبح 
در این محل (دادگاه شهید بهشتى) جهت فروش نظریه کارشناسى: بازگشت به نامه شماره 
971655 و ابالغیه شماره 161/15783/00 کانون کارشناسان رسمى دادگسترى موضوع 
ارزیابى سرقفلى ملک تجارى مربوط به ورثه مرحوم عبدالرحیم طهماسبى به استحضار مى 
رساند که در مورخ 98/06/16 با حضور خواهان پرونده از محل ملک واقع در میدان نقش 
جهان- جنب مسجد شــیخ لطف ا...- پالك آبى 134 بازدید به عمل آمد و پس از بررسى 
ها و معاینات الزم و تحقیقات محلى نسبت به تهیه گزارش مربوطه اقدام که به شرح ذیل 
تقدیم مى گردد. ملک مذکور یک باب مغازه تجارى دوکله، از یک طرف به میدان و از طرف 
دیگر به بازار مسقف بر دارد، مســاحت مغازه حدود 20 مترمربع مى باشد. که طبق قرارداد 
اجاره شــماره 96/485556 مورخ 96/05/24 از طرف موجر که موقوف صارمیه به شماره 
14000604803 با تولیت استاندارى و نظارت اداره اوقاف و امور خیریه که بر اساس گواهى 
انحصار وراثت شماره 942 مورخ 83/10/04 شعبه ســوم دادگاه عمومى فقط براى شغل 
صنایع دستى به ورثه مرحوم عبدالرحیم طهماســبى به مدت 3 سال اجاره داده شده است. 
از شروط اجاره نامه فوق، عدم حقوق واگذارى مورد اجاره کًال و جزاً به هیچ عنوان حتى به 
عنوان وکالت و یا صلح حقوق، مشــارکت و غیره مى باشد و مستاجر حق تبدیل و تغییر در 
وضعیت اعیانى را ندارد مگر با موافقت موجر، همچنین مستاجر حق تغییر نوع شغل را ندارد. 
اجاره بها ماهیانه به مبلغ 1/800/000 ریال از 95/07/01 لغایت 98/07/01 مى باشد که 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى تعیین گردیده است. مغازه مذکور داراى اسکلت آجرى 
با طاق قوســى آجرى بوده و ارتفاع آن در نوك طاق حدود 5 متر و در کناره ها حدود 3/80 
متر مى باشد که توسط سقف سبک در ارتفاع 3/20 مترى به دو فضا تقسیم شده که طبقه 
فوقانى داراى دسترســى با نردان فلزى بوده و به عنوان انبار قابل استفاده مى باشد. جنس 
کف و بدنه مغازه سرامیک و درب ها از جنس پروفیل آهنى با پوشش ورق و تاشو مى باشد که 
پشت آن شیشه سکوریتى و ویترین ها از جنس نوپان روکش دار و ویترین فلزى قرار گرفته. 
مغازه داراى انشعابات آب و برق مى باشد. روشــنایى از طریق المپ هاى سقفى مهتابى 
تامین مى شود. بنابر اظهارات خواهان مغازه فوق الذکر مدت 3 سال است که تعطیل بوده و 
فعالیتى در آن انجام نمى شود. 1/67 حبه از 15/750 از 72 حبه به فروش مى رسد. با توجه 
به موارد مذکور و بررسى ها و معاینات به عمل آمده و با توجه به موقعیت ملک ابعاد دسترسى 
ها کاربى و شغل مورد استفاده و اجاره بهاى تعیین شده در ملک مذکور و همچنین وضعیت 
عرضه و تقاضا در شرایط کنونى و لحاظ نمودن سایر عوامل موثر در امور کارشناسى ارزش 
ســرقفلى ملک مذکور بالغ بر 25/000/000/000 ریال معادل دو میلیارد و پانصد میلیون 
تومان براورده مى گردد. که توســط کارشناسان رسمى دادگســترى ارزیابى و نظریه وى 
مصون ازتعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید لذا طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از 
مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا از ملک دیدن کرده و با سپردن 10 درصد قیمت پایه در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 

685489 شریفى مقدم- اجراى احکام شعبه 17 دادگاه حقوقى اصفهان/9/367
مزایده 

اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارند مزایده اى با مشخصات زیر برگزار نماید. 
پرونده کالسه 972544 محکوم له: حسن عبدالهى محمودابادى محکوم علیه: على مصفى 
اوصاف مورد مزایده طبق نظر کارشناسى: 1- تانک گازوئیلى اسقاطى 1500 لیترى اهنى 
تعداد 1 عدد ارزش کلى (به ریالى) 4/000/000، 2- تانک گازوئیلى اسقاطى 3000 لیترى 
اهنى تعداد 1 عدد ارزش کلى (به ریالى) 8/000/000، 3- تانک اب اسقاطى 1500 لیترى 
با شاســى مربوطه تعداد 1 عدد ارزش کلى (به ریالى) 5/000/000، 4- مخزن گازوئیلى 

اســقاطى اهنى به ابعاد 1 متر ارتفاع* 1/90 متر عرض* 2 متر طول با ضخامت 3/5 میل 
تعداد 1 عدد ارزش کلى (به ریالى) 6/000/000، 5- باسکول 500 کیلوگرمى بدون مارك 
با شاسى مربوطه تعداد 1 عدد ارزش کلى (به ریالى) 3/000/000، 6- آهن االت ضایعاتى 
شامل: 15 عدد فرمینگ اسقاطى و یکعدد پوسته گیربکس اسقاطى و یکعدد قالب اسقاطى 
جرثقیل و مجموع قطعات اســقاطى مربوطه به قیچى دمونتاژ شده مقدار 2380 کیلوگرم 
ارزش کلى (به ریالى) 54/740/000 جمع کل (هشتاد میلیون و هفتصد و چهل هزار ریال) 
80/740/000 اظهار نظر کارشناسى: مجموعه دستگاهاى قیچى، نواربر با حداکثر ضخامت 
3 میلى متر به عرض 1250 میلى متر شامل دســتگاه رول بازکن، دستگاه برش ورق قابل 
تنظیم براى عرض هاى متفاوت (مثال 80 میلى متر براى تولید قوطى با مقطع 20*20 میلى 
متر)، دستگاه جمع کن رول ورق هاى برش شده، و ســایر متعلقات مى باشد. بدنه همگى 
ساخت کشور المان با قدمت بالغ بر چهل سال بوده و در طول زمان با تغییراتى روى برخى 
از اجزاء مجموعه فوق مثال موتور گیربکس و کالج دســتگاه جمع کن رول ساخت کشور 
انگلستان است، که این دستگاه در حال حاضر دمونتاز بود. همچنین کله قندى هاى دستگاه 
رول بازکن دمونتاژ بود. قیمت کارشناسى این مجموعه معادل 500/000/000 ریال اعالم 
میگردد. زمان: 98/10/11 ساعت 9 صبح مکان: خیابان جى خیابان شهداى ستار- مجتمع 
قضائى شهید بهشتى- طبقه دوم- شعبه 17- اجراى احکام مدنى. طالبین خرید مى توانند 
5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا از ملک دیدن کرده و با سپردن 10 درصد 
ارزش اموال به شماره حســاب 2171290210008 بانک ملى دادگسترى اصفهان و ارائه 
فیش به این اجرا در جلســه ى مزایده شــرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شروع مى شود. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 685102 دادورز اجراى احکام 

شعبه 17 مدنى اصفهان /9/370
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- خانم زینب فرهانى دادخواستى به مبلغ 
ده میلیون و هشتصد هزار تومان بطرفیت آقاى امین عبداله منش که اعالم شده مجهول 
المکان است تقدیم و به کالسه 874/98 در شعبه ششم 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 دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز یکشنبه مورخ 98/10/29 
ساعت 9 صبح در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى 
دادخواســت 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: 686530 شعبه ششم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /9/402
اخطار اجرایى

شــماره: 98- 172 به موجب رأى شــماره 352 تاریخ 98/4/22 حوزه لنجان شوراى حل 
اختالف شهرستان فوالدشهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه ناصر سلیمانى فرزند 
حسینعلى نشانى: فوالدشهر، A 4، خ شهید کرم پور فرعى 7، پالك 441 محکوم است به: 
پرداخت نفقه معوقه به مبلغ 45/745/000 ریــال بابت نفقه خواهان زینت محمدى فرزند 
محمدتقى نشانى: فوالدشهر، A 4، گلستان 3، فرعى 4 پالك 330 از تاریخ 97/9/1 لغایت 
98/4/20 بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 475/000 ریال هزینه دادرسى در حق خواهان 
و پرداخت نیم عشــر اجرایى در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف: 688492 شعبه ششم شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک) /9/403
اصالحیه 

اصالحیه آگهى شماره نامه 139885602007003631موضوع تبصره 1 ماده 105 قانون 
ثبت امالك که در روزنامه شماره 3639 مورخه 98/09/13 نصف جهان خط اول کلمه فرزند 
ابراهیم مالک ششدانگ اشتباهاً مالک اشتر چاپ شده است که بدینوسیله اصالحیه آن منتشر 
مى گردد. م الف:679818 حسین زمانى مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان/ 9/416

معاون بهره بردارى آب و فاضالب روســتایى اســتان 
اصفهان گفت: تابستان امسال به 255 روستاى این استان 
آبرسانى سیار شد که این آمار در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته کاهش داشته است .
کاظم جعفرى با اشاره به کاهش عملیات آبرسانى سیار 
به روستاهاى اســتان اصفهان در ســال جارى، اظهار 
کرد: ســال 97 به دلیل کمبود بارش و خشکسالى شمار 
روستاهایى که به آنها آبرســانى سیار مى شد بیشتر بود 
اما امسال کمتر شده است. وى با بیان اینکه در سال 97 
به حدود 380 روستا آبرسانى سیار شد، افزود: این آمار در 
برخى ماه ها کاهش و در برخى ماه ها به ویژه تابســتان 

افزایش مى یابــد. معاون بهره بــردارى آب و فاضالب 
روستایى استان اصفهان ادامه داد: از این 380 روستا که 
به آنها آبرسانى سیار شد 210 روستا تحت پوشش و 170 

روستا غیر تحت پوشش بودند.
جعفرى با اشــاره به بارندگى هاى مطلوب بهار امسال 
و آبگیرى چشــمه ها، قنات و چاه ها در برخى روستاها، 
گفت: تابستان امسال به 255 روستا آبرسانى سیار شد که 
از این شمار 132 روســتا نیز تحت پوشش و 123 روستا 
در پوشش نیستند. وى گفت: عملیات آبرسانى سیار در 
هشت ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه روند 

کاهشى داشته ا ست. 

معاون  ســواد آموزى آموزش  و پرورش استان اصفهان 
گفت: در مجموع در استان اصفهان حدود 600 هزار نفر 
بى سواد داریم که در بازه سنى شش  تا صد سال هستند و 

این  سنین جامعه هدف سواد آموزى  نیستند.
بهمن  امیــد قائمى  در خصــوص  اســتخدام معلمان
  حق التدریس  و آموزشیاران نهضت  سواد آموزى  در استان 
اصفهان، اظهار کرد: آیین نامه  این  برنامه  در سطح وزارت 
مطرح و  به استان اصفهان  هم ابالغ شد؛ بیش از 327 نفر 
در اصفهان شرایط  جذب  به صورت حق  التدریس را دارند. 
وى  تصریح کرد:  حدود 200 نفر  از آموزش دهنده هاى 
 نهضت سوادآموزى  شرایط استخدام را دارند، براى این 

افراد دوره هاى توانمندسازى، و مهارت آموزى در دستور 
کار است.

امید  قائمى با  بیان اینکه  جامعه هدف  در سوادآموزى  افراد 
ده  تا 49 سال هستند، افزود:   حدود صد هزار نفر در سنین  
ده تا 49 سال  در اســتان  اصفهان  هنوز بى سواد هستند 
 و در کل کشور این آمار به هشــت میلیون  نفر مى رسد. 
وى در خصوص  بى سوادى  اتباع خارجى ساکن اصفهان 
نیز اظهار کرد:  براى اتباع سهمیه اى  وجود دارد و امسال 
حدود 1000 نفر در دوره سوادآموزى  و حدود320 نفر در 
دوره انتقال  سهمیه  داشــتیم که 100 درصد این افراد را 

براى سواد آموزى  جذب کردیم.

کاهش آبرسانى سیار به 
روستاهاى استان اصفهان 

استان اصفهان 600 هزار نفر 
بى سواد دارد

ورود سامانه بارشى ضعیف
بر اســاس تحلیل آخریــن تصاویر ماهــواره اى و 
نقشه هاى پیش یابى، یک سامانه بارشى روز جمعه به 
اصفهان مى رسد که بارش باران و برف را براى مناطق 
غرب و جنوب استان در پى دارد. فعالیت بارشى این 
ســامانه براى بخش هاى مرکزى، شمالى و شرقى 
استان با شدت کمترى خواهد بود و بارش کمى براى 

شهر اصفهان پیش بینى شده است.

نوزاد رها شده نزد بهزیستى است
مدیرکل روابــط عمومى اداره بهزیســتى اصفهان 
گفت: نوزاد رها شده در یکى از خیابان هاى شهرستان 
شهرضا هم اکنون در شــیرخوارگاه این شهر تحت 
مراقبت قرار دارد. محمدرضا عســکریان زاده افزود: 
این نوزاد در وضعیت سالم و مطلوب قرار دارد و تمامى 
اقدامات مورد نیاز درباره او در حال انجام اســت. روز 
سه شنبه کلیپى مبنى بر رهاشدن یک نوزاد در یکى 

ازخیابان هاى شهرضا در جنوب اصفهان منتشر شد.

انتخاب رئیس دانشگاه 
خوراسگان

پیام نجفى بــا رأى اعضاى شــوراى عالى انقالب 
فرهنگى به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسالمى استان 
اصفهان(خوراسگان) انتخاب شــد. نجفى پیش از 
این به عنوان سرپرســت در این دانشــگاه مشغول 

فعالیت بود.

خبر

نماینــده ولى فقیــه در اســتان اصفهان با اشــاره به 
سوءاستفاده دشمنان از کوچک ترین اعتراض در ایران 
گفت: اگر صد تومان بنزین هم گران مى شد، این اتفاقات 
رخ مى داد زیرا از دو سال گذشــته براى آن برنامه ریزى 

کرده بودند.
آیت ا... سیدیوسف طباطبایى نژاد پیش از ظهر دیروز در 
مراسم تکریم و معارفه مدیرکل راه و شهرسازى استان 
اصفهان اظهار کرد: تشویق حضار براى مدیرکل سابق 
راه و شهرســازى اصفهان بجا بود، اینکه فرد اخالق را 

رعایت کند و خیرخواه باشد، ارزشمند است.
نماینده ولى فقیه در استان اصفهان با اشاره به انتخاب 
علیرضا قارى قرآن به عنوان مدیر کل جدید تصریح کرد: 
«قارى قرآن» هر زمان کارى را شــروع کرده به اتمام 
رسانده و در زمان سقائیان نژاد پروژه عظیم و بزرگ میدان 
امام على(ع) را با همه دشوارى هایش به سرانجام رساند و 
وى در اصفهان و قم قدم هاى بسیار خوبى برداشته است. 
وى ادامه داد: خط قارى قرآن خط کار است و بدون خط 
و خطوط سیاسى کار مى کند و اصًال به این مسائل توجه 
ندارد؛ در کشور به مدیران و افرادى نیاز داریم که بدون 
خط و خطوط سیاسى فقط با هدف کار کردن براى مردم 

فعالیت کنند.
آیت ا... طباطبایى نژاد افزود: آنقدر که یک مدیر خوب به 
درد مى خورد، پول به درد نمى خورد؛ در اغتشاشات اخیر 
فرمانداران خوب ما همان ابتداى صبح جلسه گذاشتند 
و امور را مدیریت کردند ولى جاهایى که برخى مدیران 
سست بودند، مشکل داشتیم؛ برخى از فرمانداران جایى 

بودند که در آنجا مشکل داشتند و اکنون هم که به یک 
شهرستان دیگر آمده اند در آنجا هم مشکل دارند.

 وى با بیان اینکه تدبیر در کار بســیار مهم است و یک 
مدیر مى تواند ده ها مدیر را به خوبى زیردست خود تربیت 
کند، گفت: باید طورى عمل شــود کــه هیچگاه دنبال 
مدیر خوب نگردیم و همیشــه مدیران خوبى را تربیت 

کرده باشیم.
نماینده ولى فقیه در استان اصفهان بیان کرد: به برخى 
از قشــرهایى که با حمل و نقل ارتباط بیشــترى دارند 
قول هایى داده شده که به آن  عمل نشده و قرار بود پس از 

گران شدن بنزین اقداماتى صورت گیرد تا افزایش قیمت 
ثانویه نداشته باشیم و باید به این قول ها عمل شود پیش 

از آنکه این افراد هم بخواهند اعتراض کنند.
در پایان این مراســم، علیرضا قارى قــرآن به عنوان 
مدیرکل راه و شهرسازى اســتان اصفهان معرفى شد.  
قارى قرآن، سابقه چهار سال معاونت شهرسازى و امور 
زیربنایى شــهردارى قم و هشت ســال معاون عمران 
شهرى شــهردارى اصفهان را در کارنامه دارد. پیش از 
قارى قرآن، امیرخانى 14 ماه مدیرکل راه و شهرسازى 

استان اصفهان بود.

نماینده ولى فقیه در استان در مراسم معارفه مدیرکل راه و شهرسازى:

اصفهانى ها دیگر منتظر قبض کاغذى نباشند. مدیر مدیر خوب بیشتر از پول به درد مى خورد 
عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: این 
طرح نخستین بار در کشــور در اصفهان در فرایندى 

شش ماهه به مرحله اجرا درآمد. 
هاشــم امینى افزود: با اجــراى این طــرح قبوض 
تنها از طریــق تلفن همــراه به مشــترکان پیامک 
مى شــود و مشــترکان از طریــق لینک ارســالى
 مى توانند اطالعات کامل قبض خود را مشاهده و مبلغ 

را پرداخت کنند. وى گفت: تاکنــون تلفن همراه 96 
درصد مشترکان آب و فاضالب در سامانه شرکت ثبت 
شــده و 4 درصد دیگر هم در نخستین فرصت شماره 
تلفن همراه خود را براى دریافت پیامکى قبض اعالم 
کنند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
افزود: مشترکان اصفهانى مى توانند براى اطمینان از 
ثبت نام و درج شماره تلفن همراه خود در برنامه جامع 
خدمات مشترکان آبفا، با سامانه 1522 تماس بگیرند.

تمامى نیروهاى ســتاد مدیریت بحران شــهردارى 
شاهین شهر باید آمادگى کامل براى هرگونه حوادث 

غیرمترقبه را داشته باشند.
حمیدرضا فدایى، معاون اجرایى و خدمات شهرى و 
رئیس ستاد مدیریت بحران شهردارى شاهین شهر 
در جلسه ســتاد مدیریت بحران شــهردارى گفت: 
حادثه هیچگاه خبر نمى کند و ضرورى است تمامى 
نیروهاى ستادى و عملیاتى ســتاد مدیریت بحران 
شهردارى آمادگى هاى الزم و کامل را براى هرگونه 

حادثه غیرمترقبه داشته باشــند. وى در ادامه افزود: 
براى عملکرد مطلوب تر و بررسى نقاط قوت و ضعف 
نیروها و تجهیزات باید در طول ســال چندین مانور 

لحظه صفر برگزار شود.
فدایى تصریح کرد: کمیته هاى مربوطه ستاد مدیریت 
بحران شهردارى باید با طراحى و توزیع بروشورهاى 
مختلف یا استفاده از ابزارهاى دنیاى مجازى آگاهى 
و مشــارکت شــهروندان عزیز در مواجهه با حوادث 

غیرمترقبه را افزایش دهند.

مدیر باغ بانوان ناژوان وابســته به سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان گفت: «میالد 
خورشــید» عنوان جشنى اســت که توسط معاونت 
ورزشــى و تفریحى ســازمان فرهنگــى، اجتماعى 
و ورزشــى شــهردارى اصفهان از 23 تا 27 آذر ماه 
ساعت 10 صبح ویژه یلدا در باغ بانوان ناژوان برگزار

 مى شود.
زهره ابوالقاســمى اظهار کرد: این برنامه ویژه عموم 
مدارس اســت که روزانه 300 نفــر از دانش آموزان

 مى توانند در آن شرکت کنند.
 وى با بیان چهار قســمت اصلى این برنامه ادامه داد: 
بخش اصلى این برنامه تفریحى، آموزش بازى هفت 
سنگ و تشویق و ترغیب دانش آموزان به بازى هاى 
حرکتى اســت چون آنها باید به بازى هایى که حالت 

جنبشى دارد به عنوان تفریح نگاه کنند.
گفتنى است؛ عالقه مندان براى کسب اطالعات بیشتر 
مى توانند به باغ بانوان ناژوان واقع در ناژوان، انتهاى 

خیابان الفت مراجعه کنند.

خداحافظى همیشگى اصفهانى ها با قبض آب

تأکید بر آمادگى کامل براى هرگونه حادثه غیرمترقبه در شاهین شهر

میزبانى باغ ناژوان از دانش آموزان درجشن یلدا
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محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له اکبر صدیقى مورتانى و مبلغ 
678/227/288 ریال نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى 
شهرستان نجف آباد اموال ذیل (شامل منقول و غیرمنقول) توقیف و توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى منتخب آقایان على صابرى و محمدرضا منصورى به شرح ذیل ارزیابى گردیده 
است. 1- تعداد 14 عدد المپ روشنایى 2- مخزن پلى اتیلن 2000 لیترى 3- یک دستگاه 
دیگ بخار بویلر زاگرس به ظرفیت 3 تن با کلیه متعلقات 4- مخزن گالوانیزه 4000 لیترى 
5- یکدستگاه ترانس جوش قدیمى و متعلقات 6- تعداد 29 عدد گارى فلزى چرخ دار سه 
طبقه 7- تعداد 35 عدد گارى فلزى چرخ دار دو طبقه 8- مخازن پروسیس دو جداره عایق 
بندى شده اســتیل به تعداد 6 عدد در ظرفیت هاى مختلف 9- تاسیسات گرمخانه شامل 
مشعل حرارتى و متعلقات 10- دو دستگاه میکسر اســتوانه اى با مخزن استیل 11- تعداد 
1800 عدد قالب کله قند آلومینیومى 12- یک دســتگاه میکســر اســتوانه اى با مخزن 
اســتیل 13- تابلو توزیع برق 3 سلوله داخل سالن 14- دو دســتگاه قند خردکن به همراه 
الکتروموتورها و متعلقات 15- یک دستگاه بســته بندى ساخت شرکت رسا ماشین و کلیه 
متعلقات 16- امتیاز انشعابات شامل برق سه فاز 200 آمپرى به همراه کابل کشى جمعًا به 

مبلغ 5/821/900/000 ریال و همچنین اعیان کارخانه قند از قطعه 9- 21- 57 شــهرك 
صنعتى شماره 2 شامل ساختمان نگهبانى و سوله و ساختمان ادارى نیمه کاره که نگهبانى از 
نماى بیرونى سنگ و آجر نما و داخلى کف و دیوار سرامیک و داراى درب و پنجره با پروفیل 
آهنى به مســاحت 34 متر و همراه سرویس بهداشتى و در قســمت ادارى با اسکلت بتن و 
فوندانسیون و ستونها و سقف اول اجرا شده به مســاحت 106 مترمربع و سوله با مساحت 
1080 مترمربع شامل دو واحد انبار در کنار سوله با مساحت اعیانى 96 مترمربع با یک درب 
ریلى آهنى بزرگ به ابعاد 5*4 و سه عدد درب کوچک و کف سوله سنگ و دیوارها کاشى 
و نماى بیرونى آجر پالك و داراى اشــتراکات برق و گاز و آب با قدمت حدئد 8 ســال مى 
باشــد که عرصه با دیوارى به ارتفاع 3 متر محصور شده است که نماى بیرونى ضلع سمت 
خیابان با آجرنما و نماى داخلى با سیمان پالستر مى باشد که بدون قیمت انشعابات به مبلغ 
13/550/000/000 ریال ارزیابى و با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت 
به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 
1398/10/17 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به برنده مزایده شخصى است که از 
قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن  را فى المجلس به حساب 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید 
مبلغ سپرده با کســر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد ضمنًا 
خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد. 
م الف: 691369 سید منصور شکراللهى یانچشمه- مدیر و دادورز شعبه دوم اجراى احکام 

مدنى دادگسترى شهرستان نجف آباد /9/408

ابالغ وقت دادرسى
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى عبدالرحیم احمدیان و رضا 
قربانى فرزند اسماعیل و محمد حســن آقاى مسلم ســماعى فرزند حاجاقا شغل صافکار 
دادخواستى به خواسته انتقال سند رسمى بطرفیت مسلم سماعى که اعالم شده است مجهول 
المکان است تقدیم که به کالسه 516/98 ش/3 ثبت گردیده و علت مشخص نبودن آدرس 
محل اقامت خوانده براى دفتر دادگاه و بنا به تقاضاى خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار 
نشر و از نامبرده دعوت مى شود روز 98/11/2 ساعت 15:30 صبح در شعبه سوم شوراى حل 
اختالف زرین شهر حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر دادگاه نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت نماین د در غیر اینصورت دادخواست ابالغ شده تلقى و دادگاه غیابا رسیدگى 
و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 662775 شعبه ســوم شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک) /9/417
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به 1- سروش فرخ نژاد 2 – مریم عاشقى وخواهان اقاى 
حبیب دشتى زاده  دادخواستى به خواسته مبنى برالزام به حضور دردفترخانه به طرفیت شما 
به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 419 ش 9 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 23 / 
10/ 98 ساعت 15/ 5 عصر  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به 
استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شــود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات 

حکم غیابى صادر خواهد شد 690285 /م الف. مدیر دفتر شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف 
شاهین شهر/ 9/413   

تحدید حدود اختصاصى
شماره: 139885602210003946- 98/9/18 نظر به اینکه به موجب راى شماره 0801 
ـــ 98/04/19 هیأت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند، 
ششدانگ یکبابخانه به استثنا بهاى ثمنیه اعیانى به مساحت 107/83 مترمربع تحت شماره 
152/2 واقع در ردان بخش 6 ثبتى اصفهان، در مالکیت آقاى ابراهیم ســعادت مهر فرزند 
قاسم کدملى 1287739611 مستقر گردید و پرونده ثبتى فاقد سابقه تحدید حدود میباشد 
لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و طبق تقاضاى مالک تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز: شنبه مورخه: 1398/10/21 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اعالم میگردد تا در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا (30) روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86 
آئیننامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یکماه دادخواست خود را 
به مرجع ذیصالح قضائى تسلیم و گواهى تقدیم دادخواست را أخذ و به این واحد ثبتى ارائه 
نماید، در غیر اینصورت متقاضى ثبت یا نماینده قانونى وى میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهى عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه 
به اعتراض عملیات ثبتى را با رعایت مقررات ادامه میدهد. تاریخ انتشار: 9/21 /1398 م الف: 
690694 صیادى صومعه- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /9/411

مواد غذایى وارد معده و سپس وارد گردش خون مى شوند 
و همین مسئله باعث معده درد و بروز بیمارى هاى مختلف 
گوارشى خواهد شد. دندان هاى خراب  به دلیل  درد شدید  
جویدن غذا را به طور ناقص  انجــام خواهند داد و همین 
موضوع کار معده را در هضم  غذا دو برابر مى کند و باعث  

ایجاد مشکل در سیستم گوارش  مى  شود
دندان در جذب، هضم و همچنیــن جویدن  مواد غذایى 
بسیار مؤثر است، به طورى که اگر این عضو دچار مشکل 
شود هضم غذا با مشکالت  مختلفى  رو به رو  خواهد شد. 

دندان در دستگاه گوارش  به عنوان  اولین عضو  محسوب 
مى شود و اگر  دندان فردى  خراب  باشد، کار جویدن  مواد 
غذایى و بالطبــع  هضم و جذب  غذا با مشــکل رو به رو 

مى شود  و معده کارآیى  خود را از دست مى دهد .
افرادى که داراى دندان هاى خراب هســتند به ناچار در 
طوالنى  مدت به غذاهاى  نرم و فاقد  فیبر  روى مى آورند و 
همین موضوع  باعث  بر هم خوردن متابولیسم  بدن و حتى  
مواد غذایى و آنزیم هاى مورد نیاز معده و دستگاه  گوارش  

مى شود  و در نتیجه  کارآیى  معده را تضعیف  مى کند.

درباره اینکه دقیقــًا چه زمانى در روز بایــد از نخ دندان 
استفاده کنید و اینکه بهتر است پیش یا پس از مسواك 
زدن این کار را انجام داد، انعطاف پذیرى وجود دارد. شما 
مى توانید روتین مراقبت از دهــان و دندان هاى خود را 
بر اساس ترجیحات شخصى و اینکه در چه زمانى از روز 
احتمال بیشــترى دارد براى پاکسازى دندان هاى خود 

وقت بگذارید، تنظیم کنید.
دندانپزشکان و دیگر متخصصات پزشکى ممکن است 
ترجیحات خود را داشته باشــند. به عنوان مثال، برخى 
ترجیح مى دهند استفاده از نخ دندان پیش از مسواك زدن 
انجام شود زیرا با این کار پالك دندان شل 

شده و راحت تر با مسواك از بین مى رود. از سوى دیگر، 
مردم معموًال زمان بیشترى را به مسواك زدن اختصاص 
مى دهند که مى تواند به معناى استفاده از نخ دندان پس 

از مسواك زدن باشد.
اما در نهایت تقریبًا تمام مطالعات این حقیقت را نشــان 
مى دهند تا زمانى که دو بــار در روز دندان هاى خود را 
مسواك زده و یک بار هم از نخ دندان استفاده کنید، اینکه 
اســتفاده از نخ دندان پیش یا پس از مسواك زدن باشد 
فرق چندانى نمى کند و از فواید این اقدامات براى حفظ 

سالمت دهان و دندان هاى خود برخوردار خواهید شد.
طرز درست اســتفاده از نخ دندان نســبت به اینکه چه 

زمانى در روز از آن اســتفاده مى کنید، اهمیت بیشترى 
دارد. اینکه بین دو دندان را تمیــز کرده و بین دو دندان 
دیگر را تمیز نکنید یا به درستى این کار را انجام ندهید، 
شاید چندان مفید نباشد. براى حصول اطمینان از نابودى 
پالك دندان باید نخ دندان را بین دو دندان وارد کرده آن 
را اطراف دندان خم کرده و چند بار نخ را باال و پایین ببرید 
و ســپس همین کار را اطراف دندان دیگر تکرار کنید. 
نخ دندان تنها بــراى خارج کردن بقایــاى مواد غذایى 
از بین دندان ها نیســت و اســتفاده از آن مى تواند به از 
بین بردن پالك دندان از پایین خــط لثه بین دو دندان 

کمک کند.

انجام 150 دقیقه ورزش متوسط تا شدید 
در هفته و از دست دادن تنها 7 درصد از 
وزن بدن، به طور قابل توجهى شــانس 
ابتال به دیابت نــوع 2 را در کنار ســایر

 روش هاى پیشگیرانه، کاهش مى دهد.
در این میان یکــى از ورزش هاى کلیدى 
براى کنتــرل قند خون، انجــام پیاده روى 
مستمر و منظم است. بسیارى از طرفداران 
سالمت و همچنین برنامه ریزان تناسب 
اندام معتقدند که مردم براى رسیدن به 
اهداف ســالمتى روزانه باید ده هزار 
قدم بردارند. این میــزان حدود پنج 
مایل اســت. انجام این میزان پیاده 
روى در روز از طریق شش راه، به 
مدیریت هر چه بهتر دیابت نوع 
2 و یا پیشــگیرى از ابتال به آن 

کمک فراوان مى کند.
بهبود خلــق و خو و 

رهایى از استرس: مدیریت دیابت نوع 2 خود مى تواند 
راهى استرس زا و پرچالش باشد. در این میان انجام ورزش 
هاى هوازى مانند پیاده روى با افزایش انتشار اندورفین که 
هورمون مرتبط با احساس خوب است، خلق و خو را افزایش 
مى دهد و اســترس را از بین مى برد. عالوه بر این افراد 
مبتال به دیابت بیشــتر در معرض خطر ابتال به اضطراب 
و افسردگى هستند و ورزش مى تواند یک راه مفید براى 

مراقبت از سالمت عاطفى این افراد باشد.
خواب بهتر: خواب بهتر به معنــاى کنترل بهتر دیابت 
است و زمانى به دست مى آید که شما در طول روز به اندازه 

کافى فعالیت بدنى داشته باشید.
عوارض کمتر دیابت: دیابت کنترل نشــده مى تواند 
خطر ابتال به بیمارى هاى دیگر از جمله نفروپاتى دیابتى، 
مشــکالت کلیوى، قطع عضو، رتینوپاتــى دیابتى و... را 
افزایش دهد. ورزش در این میان به مدیریت بهتر دیابت 
و جلوگیرى از ابتال به این عــوارض جبران ناپذیر کمک 

مى کند.
کنترل قند خــون بهتر: در مبتالیان بــه دیابت نوع 

2 قند خون بدن بیش از حد باال مــى رود و ورزش هایى 
مانند پیاده روى بدن از قند خون به عنوان انرژى استفاده 
مى کند درست مانند اتومبیلى که از گاز به عنوان سوخت 
استفاده مى کند. ورزش منظم مى تواند سطح هموگلوبین 

A1C را نیز بهبود بخشد.
کنترل وزن: اینکه شــما چقدر کالرى مى ســوزانید، 
به عوامل بســیارى از جمله سن، وزن، شــدت و میزان 
ورزشى که انجام مى دهید بستگى دارد. پیاده روى یکى از 
روش هاى رسیدن شما به اهداف مدیریت وزن است. فقط 
به یاد داشته باشید همانطور که براى کاهش وزن پیاده روى 
مى کنید، به همان میزان نیــز باید رژیم غذایى تان تحت 

کنترل باشد.
بهبود ســالمت قلب: افراد مبتال به دیابت نوع 2 دو 
تا چهار برابر بیشــتر در معرض خطر ابتال به بیمارى هاى 
قلبى عروقى هستند و در این میان ورزش هاى هوازى با 
افزایش سالمت قلب و سیستم قلبى عروقى، کاهش سطح 
کلسترول بد و فشار خون و افزایش میزان کلسترول خوب 

از ابتال به این بیمارى ها جلوگیرى مى کند.

نخ دندان؛ پیش یا پس از مسواك؟

چطور پیاده روى از خطر دیابت نجاتمان مى دهد 

یک کارشناس ارشد روانشناسى گفت: به زبان 
ساده تمام تیک ها در افراد به صورت حرکات و 
صدا هاى ناگهانى، ســریع و تکرار شونده دیده 
مى شوند که با درگیرى یکى از عضالت همراه 

خواهند شد و خارج از کنترل ارادى افراد است.
الهــام پورموالیى با اشــاره به انــواع تیک ها 
در کودکان اظهــار کرد: تیک هــا معموًال به 
مشخصه هاى ساده، پیچیده و حرکتى- کالمى 
(صوتى) تقسیم مى شــوند که تیک هاى دسته 
آخر به معناى تیک طوره هســتند. بیشــترین 
میزان شیوع این دســته تیک ها در سنین 11 
ســالگى در کودکان رخ مى دهــد و درصورت 
مزمن شدن ممکن است تا سنین میانسالى هم 
در افراد دیده شود. وى افزود: پریدن پلک یا تیک 
چشــم ها، خارش بینى، شانه انداختن، حرکت 
ابرو و چانه که در صورت افراد نمایان اســت از 
شایع ترین انواع تیک هاســت ولى تیک هاى 
ساده کالمى به معناى صاف کردن گلو، عطسه، 

سرفه و خروپف دیده مى شوند.
این کارشــناس ارشد روانشناســى و آموزش 
کودکان استثنایى درباره درمان تیک ها گفت: 
درمان تیک هاى معمولى و ســاده در کودکان 
تا شــش ماه بیشــتر زمان نمى برد اما بهبود 
تیک هاى مزمن بیشتر از شش تا 12 ماه طول 
خواهدکشید و درصورتى که درمان تیک بیشتر 
از 12 ماه بهبــود نیافت در این هنــگام باید با 
روش هاى رفتار درمانى و ریلکسیشن در جهت 
کاهش تیک کودکان بکوشــیم. او افزود: در 
صورتى که تیک در کودکان بیشتر از هشت ماه 
طول کشید والدین مى توانند با مراجعه کودك 

خود به روانپزشک از زجر کشیدن خود و 
فرزندانشان جلوگیرى کنند.

پورموالیى با اشــاره به عوامل تشدید 
کننده تیک در کــودکان اظهار کرد: 
استرس مؤثر ترین عامل افزایش تیک 
در کودکان است و والدین خانواده باید 

به علت غیر ارادى بودن این بیمارى در 
فرزند خود به آن بى توجه باشــند چرا که 
در این صورت با واکنش نشــان دادن 
و مســخره کردن منجر به ترسیدن و 
افزایــش اضطراب در افــراد مبتال به 
بیمارى تیک خواهند شــد. او افزود: 
مصرف نکردن مواد غذایى و خوراکى 
حاوى کافئین مانند شکالت، قهوه و 

فست فود کمک شایانى به کاهش 
بیمارى تیک در کودکان خواهد 

کرد.
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سکسکه مى توانند موجب کالفگى شبانه روزى فرد شود. 
سکسکه یک نوع عارضه اســت که نمى توان پنهانش 
کرد تمام روز و شــب همراه فرد خواهد بود. عامل هاى 

مختلفى مى تواند مســبب ایجاد سکسکه باشد. 
عواملى همچون اســترس، پریدن هاى 

ناگهانى از خواب، ترس و اضطراب، 
اســتفاده از دارو هــاى مختلف، 
مصرف نوشــیدنى هاى گازدار و 
حتى سریع خوردن غذا مى توانند 
در تشــدید این نوع عارضه مؤثر 
باشــند. گاهى اوقات تصورات 
افراد بر این اساس است که این 

نوع عارضه تنهــا حرکات اضافى 
بدن هستند و هیچ اثر بدى نخواهد 
داشــت. ولى در حقیقت این است 

که نوعى التهابات باعث شــده 
که دیافراگم نتواند 

کارش را به درستى انجام دهد.
دیافراگم در واقع عضله جداکننده ریه ها و معده اســت. 
وقتى هوا را به داخل ریه مى کشیم، دیافراگم پایین مى رود 
و به هوا اجازه مى دهد وارد ریه ها شود. در زمان بازدم یا 
همان بیرون فرستادن هوا از ریه ها، دیافراگم 
آزاد مى  شــود تا هوا از ریه ها بیرون برود 
و از راه دهــان و بینــى خارج شــود. 
التهاب و گرفتگى عضلــه دیافراگم 
باعث مى شود حنجره منقبض شود 
و تار هاى صوتى بسته و در نتیجه 
آن صداى معروف سکسکه ایجاد 
خواهد شد. فقط باید افراد حواسشان 
باشد که اگر سکســکه بیشتر از 48 
ساعت طول بکشد، باید به پزشک 

مراجعه کنند.

عارضه اى که موجب کالفگى مى شود

یک محقق طب ســنتى گفت: افرادى که دچار ســرما 
خوردگى یا آنفلوآنزا شــده اند بهتر اســت سوپ، آش و 

آبمیوه هاى طبیعى مصرف کنند.
داود محمدخانــى، محقق و پژوهشــگر طب ســنتى 
اظهار کرد: زمانى که افراد به آنفلوآنزا دچار مى شــوند؛ 

ویتامین هاى موجود در بدنشان کاهش مى یابد.
او تصریح کرد: از مهمترین نکاتى که باید در دوران بیمارى 
آنفلوآنزا به آن توجه کرد؛ فعالیت درست دستگاه گوارش 

است. باید در این دوران بدن را از آلودگى ها حفظ کرد.
این محقق طب سنتى بیان کرد: بهترین سوپى که در این 
دوران براى بیماران آنفلوآنزایى مفید است سوپ شلغم 
همراه با گشنیز و هویج است که خیلى مفید و مقوى است؛ 

البته در پخت آن نباید رشته سوپ استفاده کرد.
وى یادآورى کرد: در طب سنتى افراد مبتال به آنفلوآنزا باید 
مصرف گوشت را به حداقل برسانند، زیرا هضم غذا در این 
افراد به کندى پیش مى رود و به فساد غذایى نیز مى رسند؛ 

بنابراین براى پخت غذا بهتر است روغن زیتون و روغن 
کنجد را جایگزین روغن هاى دیگر کنند

حاج محمد خانى افزود: افراد مبتال به آنفلوآنزا اگر در دوران 
بیمارى خود لبنیات مصرف مى کنند حتمًا این نکته را به 
یاد داشته باشند که محصوالتى که استفاده مى کنند کم 
چرب باشد؛ زیرا مواد غذایى چرب باعث غلظت اخالط 
بدن مى شود که این خود باعث مى شود این بیمارى دیر تر 

از بدن خارج شود و ماندگارى آن بیشتر  شود.

بهترین سوپ براى بهبود آنفلوآنزا چیست؟

آنچه درباره تیک
 باید بدانید

اگر شما مردى متأهل باشید، به احتمال زیاد قبول دارید که 
معموًال از نظر برخى آقایان، صحبت هاى خانم ها خسته 
کننده، تکرارى، بى فایده یا حتى اعصاب خردکن اســت. 
بنابراین یا از موقعیت هایى که قرار است به صحبت هاى 
همســرتان گوش دهید، فرار خواهید کرد یا در زمان هم 
صحبتى با آنها، دوست دارید سریع یک راه حل به آنها براى 
حل مشکل شان ارائه بدهید و خالص! در این میان، شما 
به یکى از ضرورى ترین نیازهاى همسرتان پاسخ نداده اید. 
خانم ها نیاز حیاتى به صحبت کردن دارند، به ویژه زمانى که 
ناراحت و دلخور باشند. باید توجه داشته باشید که خانم ها 
به نفس «صحبت کردن» نیاز دارند. ممکن است یک زن 
بارها و بارها راجع به مسئله اى که برایش ناراحت کننده 
بوده صحبت کند، فقط به این دلیل که احساسات منفى 

خود را تخلیه کند و کمى به آرامش برسد.
عده قلیلى از آقایان هســتند که به درســتى تشخیص 
مى دهند نه تنها باید به همسرانشان فرصت و اجازه حرف 
زدن بدهند، بلکه درك مى کنند هدف خانم ها از صحبت 
کردن، نق زدن یا تکرار مکررات نیســت بلکه آنها بیشتر 
با هدف تخلیه احساســات منفى و سبک شدن صحبت 
مى کنند و بیش از هر چیز به همدلى احساسى همسر خود 
نیاز دارند تا توصیه ها و ارزیابى هاى دقیق و منطقى. پس 
اگر براى سالمت روحى و حتى جسمى همسر خود ارزش 
قائل هستید، به حرف هاى او با دقت گوش کنید و همدلى 
نشــان دهید. تعجب نکنید، خانم ها در بسیارى از مواقع 
حرف هاى ناگفته شــان را به شکل مشــکالت روحى و 

دردهاى جسمانى نشان مى دهند.

به حرف هاى 
همسرتان 
گوش بدهید

مختلفى مى تواند مســبب ایجاد سکسکه باشد.
عواملى همچون اســترس، پریدن هاى 

اضطراب،  ناگهانى از خواب، ترس و
اســتفاده از دارو هــاى مختلف، 
مصرف نوشــیدنى هاى گازدار و 
حتى سریع خوردن غذا مى توانند 
در تشــدید این نوع عارضه مؤثر 
باشــند. گاهى اوقات تصورات 
افراد بر این اساس است که این 

نوع عارضه تنهــا حرکات اضافى 
بدن هستند و هیچ اثر بدى نخواهد 
است  داشــت. ولى در حقیقت این

که نوعى التهابات باعث شــده 
که دیافراگم نتواند 

و به هوا اجازه مى دهد وارد ریه ها شود. در زمان بازدم یا 
همان بیرون فرستادن هوا از ریهها، دیافراگم 
تا هوا از ریه ها بیرون برود آزاد مىشــود
و از راه دهــان و بینــىخارج شــود.

التهاب و گرفتگى عضلــه دیافراگم 
باعث مى شود حنجره منقبض شود 
و تار هاى صوتى بسته و در نتیجه 
آن صداى معروف سکسکه ایجاد 
خواهد شد. فقط باید افراد حواسشان 
48 8باشد که اگر سکســکه بیشتر از
ساعت طول بکشد، باید به پزشک

مراجعه کنند.
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معاون مهندسى و توسعه شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور در بازدید از پروژه هاى آبفا استان اصفهان اعالم کرد

تحقق 72 درصدى جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب در اصفهان
  با جذب سرمایه گذارى بخش خصوصى 

معاون مهندسى و توسعه شرکت مهندسى آب و فاضالب 
کشــور در بازدید از طرح توســعه تصفیه خانه فاضالب 
فوالدشهر، سامانه دوم آبرسانى  به اصفهان، احداث تصفیه 
خانه فاضالب تیران و پروژه آبرسانى به دهاقان اعالم کرد: 
هم اکنون تنگناهاى مالى یکى از چالش هاى اساسى در  
روند اجراى پروژه هاى آب و فاضالب در کشور محسوب 
مى شود. در حالى که اصفهان با جذب سرمایه گذار  توانست 
ضریب نفوذ جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب را به 72 

درصد برساند.
مهندس شــاهین پاکروح افزود: در ســال هاى اخیر آبفا 
اصفهان  توانست با جذب سرمایه گذار و مشارکت ذى نفعان 
بر تنگناهاى مالى غلبه کند و طرح هاى توسعه اى فاضالب 

را در سطح استان  اجرا نماید.
وى با بیان اینکه جذب سرمایه گذار بهترین راهکار غلبه بر 

چالش هاى مالى در اجراى پروژه هاست عنوان کرد:  هم 
اکنون در شرایط اقتصادى که به سر مى بریم براى اینکه 
بتوانیم خدمات پایدار به مردم ارائه دهیم و خللى در اجراى 
پروژه هاى آبفا ایجاد نشود باید حتما زمینه هاى مشارکت 

بخش خصوصى را در اجراى پروژه ها فراهم نمائیم.
مهندس پاکروح یکى از شاخص هاى توسعه یافتگى در دنیا 
را استفاده از پساب برشمرد و تصریح کرد: با توجه به حفظ و 
نگهدارى از  منابع آبى در دسترس باید زمینه هاى استفاده 

از پساب را در بخش هاى غیر شرب در کشور فراهم نمود.
وى به استفاده از پساب در رفع نیاز آبى صنایع تاکید کرد و 
خاطرنشان ساخت:بسیارى از صنایع مى توانند با استفاده 
از پســاب  در چرخه تولید به تامین پایدار منابع آبى امیدوار 
باشــند این امر در واقع یکى از مولفه هاى سازگارى با کم 

آبى به شمار مى آید.

معاون مهندسى و توسعه شرکت مهندســى آب و فاضالب 
کشور ،اصفهان را از جمله اســتانهایى دانست که در مرحله 
تنش آبى قرار دارد و اظهار داشــت:هم اکنــون اصفهان در 
زمینــه مدیریــت توزیــع و هیدرولیکى شــبکه هاى آب 
پروژه هــاى قابل توجهى را در دســتور کار قرار داده اســت 
بطوریکه توانست بر مشکالت کم آبى در تابستان 97 غلبه کند.

وى افزود: در بخــش مدیریت مصرف بســتر الزم براى 
همکارى مردم در مصرف بهینه آب فراهم شده ولى مردم 
آنچنان در اســتفاده از تجهیزات کاهنده مصرف استقبال 

نکردندکه به این مهم باید بیش از پیش توجه شود.
مهندس پاکــروح بر راه اندازى ســامانه دوم  آبرســانى 
به اصفهــان تاکید کرد و بیــان کرد: مطالعــات جامعى 
پیرامون تأمیــن بلند مدت و میان مدت آب شــرب مردم 
شهرستان هاى اصفهان انجام شده که مسئوالن شرکت 

آبفا زیرساخت هاى الزم به منظور توزیع عادالنه آب را در 
استان به خوبى فراهم نمودند.

معاون مهندسى و توسعه شرکت مهندسى آب و فاضالب 
کشــور ادامه داد: همزمان و توام با ایجاد زیر ساخت توزیع 
عادالنه آب در اصفهان ، طرح هاى تامین بلند مدت آب  نیز 
در دســتور کار قرار دارد چرا که ظرفیت انتقال  آب سامانه 
آبرســانى اصفهان بزرگ  محدود و پاســخگوى نیاز آبى 

جمعیت استان اصفهان نمى باشد.
وى اجراى طرح هاى توســعه ایــى را در اصفهان قابل 
توجه دانســت و عنوان کرد: آبفا استان اصفهان در اجراى 
پروژ ه ها به کارگاه سازندگى  آب و فاضالب در کشور تبدیل 
شــده به گونه ایى که در اجراى پروژه ها همیشه خالقانه 
عمل نمود و الگوى بسیار مناســبى براى سایر شرکتها در 

کشور محسوب مى شود. 


