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روزهاى آلوده از چه ماسکى استفاده کنیم؟کالهبردارى به بهانه فعالسازى رمز دوم یک بار مصرفخواننده تیتراژ «لیسانسه ها» بازیگر شداقتصاد در حال فروپاشى بود اما سرپا ایستاد باکر و کریستانتوس از نصف جهان اخراج شدند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

آیا بلعیــدن
 آدامس 

مسئله ساز است؟

آلودگى هوا کار 1000 نفر را به اورژانس کشاند
3

2

3

2

پیدا شدن 
کیک هاى آلوده در نطنز

محمدحسین میثـاقى و
 َپسا «کالسیکو»!

ماجــراى
 جمع آورى محرمانه
 برخى دارو ها از بازار
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اجراى بیش از
 60 عنوان برنـامه 

ویژه شب یلدا 

شاید شما نیز شنیده باشید که در صورت بلعیدن آدامس، این 
محصول براى سال ها در دستگاه گوارش شما باقى
 مى ماند. اگر فرزند دارید، بهتر است آرامش خود را 

حفظ کنید زیرا این باورى اشتباه است اما باید به این نکته
 اشاره داشت که آدامس پس از بلعیده شدن گوارش نمى شود.

ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شهردارى 
اصفهان به همــراه ادارات فرهنگــى- اجتماعى 
مناطق 15 گانه شهردارى اصفهان با بیش از 60 
عنوان برنامه ویژه شب یلدا با رویکرد خانواده محور 

در آخرین شب هاى پاییزى میزبان شهروندان است.
شب یلدا از جشن هاى اصیل ایرانى است که بسیارى 
از آموزه هاى آن مثل صله رحم، همدلى و صمیمیت و 
احترام به بزرگان مورد تأکید بوده است به همین منظور 
ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شهردارى 

اصفهان هم...

آزادى 452452 زندانى در استان اصفهان در پى سفر اخیر رئیس قوه قضاییه زندانى در استان اصفهان در پى سفر اخیر رئیس قوه قضاییه
3

سخنگوى سازمان اورژانس کشور مى گوید از 23 تا 25 آذر، اصفهان دومین استان در تعداد مراجعه کننده به مراکز اورژانس بود

سرنوشت ساخت فصل دوم 
«حکایت هاى کمال» 
در هاله اى از ابهام

یا برانکو یا یحیى
بازى هاى تیم ملى در تعطیالت نوروز پیش رو برگزار مى شود. با توجه 
به فرصت کافى که تا فرا رســیدن این تاریخ وجود دارد، فدراسیون 
فوتبال مى خواهد پروسه انتخاب سرمربى جدید تیم ملى را در آرامش 
پیش ببرد. در نشســت هاى تخصصى که در این باره در فدراسیون 
فوتبال برگزار شــده اعضا به این نتیجه مهم رسیدند؛ در این برهه از 
زمان و با توجه به بازى هاى مهمى که پیش روى تیم ملى قرار دارد 

اگر قرار است مربى خارجى ...
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در صفحه 8 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

برنامه هاى مفصل سازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان به همراه 

ادارات فرهنگى-اجتماعى مناطق 15 گانه 

دارندگان 
 امضاى طالیى در کار 
مردم گره مى اندازند

معاون استاندار در نشست رونمایى از
 بسته حمایتى گمرك:

شب یلدا در تلویزیـون چه خبر است
جزئیات برنامه هاى تلویزیونى در یک شب خاص
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شما چقدر مى گیرید آقاى جانشین عادل

5
0

ســ
اص

ع
در
شب
از آم
احتر
ســ
اصف

واسه ازدواج به موقع ات واسه ازدواج به موقع ات 
مرســــى!مرســــى!

به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و با موضوع حماسه 25 آبان 1361؛ 

نخستین جشنواره ملى رسانه اى «روز بیست و پنجم» 
در اصفهان برگزار مى شود

نخستین جشنواره ملى رسانه اى «روز بیست و پنجم» به همت بنیاد شهید 
و امور ایثارگران استان اصفهان، نیمه دوم اسفند ماه سال جارى در اصفهان 

برگزار خواهد شد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران اســتان اصفهان در نشست خبرى 
نخستین جشنواره ملى رســانه اى «روز بیســت و پنجم» که در سالن 
اجتماعات مجتمع مطبوعاتى برگزار شــده بود، گفت: بنیاد شهید و امور 
ایثارگران بر اساس اساسنامه مصوب مجلس شوراى اسالمى، دو رسالت، 
یکى خدمات رسانى به نمایندگى از سایر دستگاه ها به جامعه ایثارگرى و 

دیگرى ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را عهده دار است.
داریوش وکیلى با اشاره به اولویت هاى بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
اصفهان افزود: اولویت هاى بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان به 
ترتیب خدمات رسانى، درمان، اشتغال و ارائه خدمت به جامعه هدف است 
و امید است بتوانیم با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، این فرهنگ را به نحو 

مطلوب به نسل جوان انتقال دهیم.
رئیس شوراى سیاستگذارى نخستین جشنواره ملى رسانه اى «روز بیست 
و پنجم» اضافه کرد: در 25 آبان 1361، سیصد و هفتاد شهید گلگون کفن 
در اصفهان روى دست مردم فهیم این استان تشییع و روز 25 آبان به عنوان 
روز حماسه و ایثار مردم اصفهان نامگذارى شد که باید این روز در سطح 

ملى و بین المللى بیش از پیش برجسته شود.
وکیلى گفت: نخستین جشنواره ملى رســانه اى «روز بیست و پنجم» با 
رویکرد رسانه اى به بررسى نقش و جایگاه مردم و رزمندگان استان اصفهان 

در دفاع مقدس با نگاهى ویژه برگزار خواهد شد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران اســتان اصفهان با بیان اینکه این 

جشــنواره در چهار بخش «حرفه اى»، «فضاى مجــازى»، «ویژه» و 
«مردمى» برگزار خواهد شــد گفت: بخش «حرفه اى» در هفت عنوان 
«سرمقاله، مقاله و یادداشــت»، «مصاحبه»، «گزارش (خبرى، تحلیلى، 
تحقیقــى و توصیفى)» «خبــر»، «تیتر»، «عکس (خبــرى و گزارش 
تصویرى)» و «فیلم کوتاه» برگزار مى شــود که در این بخش شــرکت 
کنندگان مجاز به شــرکت در ســه عنوان و در هر عنوان ارسال سه اثر 

مى باشند. 
بخش «فضاى مجازى» در سه عنوان «رســانه هاى اجتماعى»، «نرم 
افزارهاى رایانه اى» (اپلیکیشــن، لوح فشــرده و بــازى) و «تارنماها و 
محتواهاى دیجیتالى» (وبالگ، پادکست، اینفوگرافى و موشن گرافى) 
برگزار مى شود که در این بخش، شرکت کنندگان مجاز به شرکت در سه 

عنوان و هر عنوان ارسال سه اثر مى باشند.
 «بخش ویژه» در یک عنوان «اصفهان، ایثار و شهادت با نگاه ویژه به 25 
آبان 1361» برگزار مى شود. در این بخش کلیه آثار به صورت حرفه اى 
و تخصصى با نگاه آزاد به ظرفیت هاى عظیم حوزه ایثار و شهادت استان 
اصفهان مورد پذیرش و ارزیابى قرار خواهد گرفت. در این بخش شرکت 
کنندگان محدودیت ارسال آثار ندارند و کلیه آثار تولید شده از 25 آبان 1361 

تا 25 آبان 1398 مورد پذیرش است.
«بخش مردمى» شامل فراخوان ارســال عکس و فیلم کوتاه در هر سه 
بخش حوزه فضاى مجازى بدون محدودیت در ارسال آثار (در حوزه ایثار و 

شهادت اصفهان و روز 25 آبان) خواهد بود.
رئیس شوراى سیاستگذارى نخستین جشنواره ملى رسانه اى «روز بیست و 
پنجم» افزود: خبرنگاران و عالقه مندان شرکت در این جشنواره مى توانند 
آثار تولید شــده خود را از 25 آذر تا 25 بهمن 98 به دبیرخانه جشنواره به 

نشانى اصفهان، خیابان آیت ا... شمس آبادى، روابط عمومى بنیاد شهید 
و امور ایثارگران استان اصفهان ارسال و یا در قالب فایل PDF به نشانى 

اینترنتى: jashnvareh.aspx/122/hayat.ir ارسال کنند.
وکیلى، تکریم و تعظیم به فرهنگ حماســه، ایثار و شــهادت در استان 
اصفهان، تقدیر از تالش هاى خبرنگاران و فعاالن رســانه اى در حوزه 
ایثار و شهادت، ایجاد رقابت سالم، موقر و سازنده در تعالى فرهنگ جهاد، 
ایثار و شهادت، کمک به ارتقاى کّمى و کیفى آثار تولیدى در رسانه هاى 
محلى مرتبط با موضوع جشنواره، ایجاد زمینه پویایى و نشاط رسانه اى در 
استان اصفهان، تحکیم پایه هاى وحدت و همدلى و همکارى رسانه اى در 
حوزه هاى مرتبط، شناسایى ظرفیت هاى رسانه اى نهفته استان و نخبگان 
و روزنامه نگاران انقالبى و ارزشــى و تالش در راستاى استفاده بیشتر از 
ظرفیت آنان در حوزه ایثار و شهادت و تقویت تعامل بین رسانه هاى استان 
اصفهان با نهادهاى مرتبط با ایثار و شهادت و... را از برنامه هاى پیش روى 

جشنواره دانست.
وى در این نشست، عموم صاحبان رسانه، مدیران مسئول، روزنامه نگاران، 
خبرنگاران، عکاسان خبرى، گرافیست ها و طراحان و سایر دست اندرکاران 
رسانه اى در اســتان اصفهان و دیگر فعاالن رسانه اى کشور که فعالیت 
مؤثرى در این حوزه براى بزرگداشت عرصه ایثار و شهادت این استان انجام 
داده اند را به مشارکت فعال در برگزارى مطلوب این جشنواره دعوت کرد و 
گفت: دست تک تک این همکاران را براى همراهى به گرمى مى فشاریم.

وى افزود: از عموم مردم و به خصوص جوانان خوش ذوق فعال در عرصه 
فضاى مجازى نیز دعوت مى شود آثار خود با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت اعم از عکس، دلنوشته، پادکست، فیلم کوتاه و... را به دبیرخانه این 
جشنواره ارسال کنند تا در بخش مجازى آثار مردمى به داورى گذاشته شود.

جوایز نخستین جشنواره ملى رســانه اى «روز بیست و پنجم» براى آثار 
برگزیده که نیمه دوم اسفند ماه سال جارى در مراسم اختتامیه این جشنواره 
به برگزیدگان اهدا خواهد شد، براى نفر اول، تندیس جشنواره، لوح تقدیر، 
و مبلغ 20 میلیون ریال، نفر دوم، تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ 15 
میلیون ریال و نفر سوم، تندیس جشــنواره، لوح تقدیر و مبلغ 10 میلیون 

ریال خواهد بود. 
شایان ذکر است بیست و پنجم آبان 1361، سیصدوهفتاد شهید عملیات 
محرم در شهر اصفهان تشییع شــدند. روزى که مردان و زنان و مادران و 
فرزندان شهدا خم به ابرو نیاوردند و داوطلبان حضور در میادین حق علیه 
باطل، راست قامت تر و مصمم تر از دیروزشان در صف ثبت نام و حضور 
دوباره در جبهه ایستادند و چشم جهانیان را بر این عظمت بى بدیل خیره 

کردند.         

ساسان اکبرزاده

ابهامدر هاله اى از ابهام هالهاىاز مدر ابهامبه هالهاىاز در
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رئیس ســازمان غذا و دارو در مورد ریکال (جمع آورى) 
محصوالت تولیدى سال گذشــته برخى شرکت هاى 
دارویى گفت: در محصوالت سال گذشته یک شرکت، 
برخى از مواد متشــکله در ســاخت چند قلم دارو بعد از 
انجام تســت هاى الزم و با انجام آزمایش مجدد توسط 
واحد تولیدى، مصرف شده بودند و اگرچه هیچ گزارش 
منفى و نگران کننده اى از عوارض و یا کنترل سطح بازار 
این اقالم دریافت نشده است و مشکلى در این خصوص 
نبوده، اما این اقدام برخالف ضوابط و مقررات ســازمان 
غذا و دارو بوده اســت. بنابر این به محض دریافت خبر، 
مصرف آنها متوقف و دستور جمع آورى توسط اداره کل 

دارو صادر شده است.
دکتر محمدرضا شانه ســاز افزود: محرمانه بودن نامه با 
تشخیص این ســازمان و به این دلیل است که تا قبل از 
اطمینان از آزمایشات مجدد، جلوى توزیع و ادامه مصرف 
دارو گرفته شــود و البته همزمان از سوء استفاده رقباى 
احتمالى از ریکال و تخریب یک شرکت و برند قدیمى یا 
تشویش اذهان عمومى باتوجه به وجود نداشتن هرگونه 
گزارش منفى، جلوگیرى شود؛ بنابراین جمع آورى این 
داروها در حال حاضر الزامًا به منزله مشکل کیفى نبوده 
و به دلیل رعایت نکردن مقررات ســازمان غذا و دارو و 

گزارش مدیریت شرکت مذکور صورت پذیرفته است.

معاون اول رئیس جمهور صبح ســه شنبه در اجالسیه 
دومین همایش ملى ایثار اجتماعى با اشــاره به برخى 
انتقادات در خصوص میزان تأثیرگذارى فشارهاى آمریکا 
بر کشور ایران گفت: گاهى برخى فکر مى کنند اگر بگوییم 
آمریکا کارهاى بسیارى علیه ملت ما انجام داده به معناى 
عالمت دادن به آنهاست این در حالى است که اعالم این 

موضوع، بى اعتبار کردن آمریکاست.
اسحاق جهانگیرى با اشــاره به تبعیت برخى کشورها 
از جمله کشورهاى دوســت ایران از تصمیمات ایاالت 
متحده آمریکا علیه کشور، خاطرنشان کرد: آمریکایى ها 
حتى به کشورهاى دوست ما نظیر چین، روسیه و ترکیه 

فشارهایى وارد کردند و آنها نیز باور کردند که نمى توانند با 
آمریکا مقابله کنند و به همین دلیل از کار اقتصادى جدى 
با ما طفره رفتند و نفت ما را نخریدند. معاون اول رئیس 
جمهور افزود: من هیچ وقت فکر نمى کردم که کشــور 
مستقلى مثل هند نیز حاضر به تبعیت از آمریکا شود و از 

ایران نفت خریدارى نکند.
وى اظهار کرد: گاهى اوقات برخى در واکنش به مطالبى 
که درباره وضعیت اقتصاد ایران مطرح مى شود، مى گویند 
که فالنى خبر ندارد که چه خبر اســت. در پاسخ به این 
افراد باید بگوییم که اقتصاد ایران در حال فروپاشى بود 

اما سرپا ایستاد.

ماجراى جمع آورى محرمانه 
برخى دارو ها از بازار

اقتصاد در حال فروپاشى بود 
اما سرپا ایستاد

قرص ها 
سر از شیرخشک درآورد!

   فــردا | قرص هاى مشــکوك که پیش از 
این در کیک هاى خوراکى جاسازى شده بود، 
این بار در قوطى هاى شیر خشک کودك پیدا 
شد؟ سایت «باشگاه خبرنگاران جوان» موضوع 
صحت خبر قرص هاى مشکوك در شیر خشک 
کودکان را از وزارت بهداشــت پیگیرى کرده 
اســت، اما تاکنون این خبر تأیید نشــده و این 
موضوع نیازمند بررســى هاى بیشتر بازرسان 

بهداشتى است.

اگر باران نمى آمد...
   مهــر | شهردار تهران با اشــاره به موضوع 
آلودگى هواى پایتخت گفت: دوشنبه شب غلظت 
ذرات معلق به 200 رسیده بود و اگر باران نمى بارید 
باید تهران را تخلیه مى کردیم. این امر ناشــى از 
تمرکزى است که در جمعیت وجود دارد؛ پس نباید 
به تمرکز جمعیت دامن زد؛ شیوه مدیریت ما البته 

به این تمرکز دامن زده است.

درباره اسپرى پاشان 
   خبر ورزشى | بهناز شفیعى، همسر ناصر 
حجازى درباره رنگ پاشــى به تابلوى بلوار ناصر 
حجازى مى گویــد: اطمینان دارم کــه این کار 
هواداران پرسپولیس نیســت. این کار، اقدام یک 
طیف کوچک مریض احوال اســت که از قدیم با 
خوش پوشى و خوش تیپى مشکل داشته و دارند. 
آنهایى که این کار را کردند را نفرین نمى کنم بلکه 
دعا مى کنم تا شفا پیدا کنند. آنها قبًال هم سنگ 
مزار حجازى را مخدوش کــرده بودند و حاال هم 
با اسپرى پاشى سعى مى کنند اسم آن مرحوم را 
خدشه دار کنند اما باید بدانند که حجازى در قلب 
مردم جا دارد و با اقدام ســیاه و احمقانه چند بزدل 

اتفاق خاصى نمى افتد. 

«استرا» رکورد زد
   خبــر آنالیــن | کامنت هــاى آخرین و تنها 
پست صفحه رســمى « آندره آ استراماچونى» از 
مرز یک میلیون عبور کرد. استراماچونى، سرمربى 
استقالل پس از مشکالت مالى که برایش پیش 
آمد از این تیم جدا شــد و قراردادش را به صورت 
یک طرفه فسخ کرد. او به ایتالیا رفت و از مدیران 
استقالل خواســت تا مشــکالتش را حل کنند. 
هواداران استقالل پس از این اتفاقات به اینستاگرام 
استراماچونى رفتند و زیر پست آخر او یک میلیون 

کامنت گذاشتند.

مسمومیت الکلى
 این بار در قشم

   آفتاب آنالین | از هفته گذشته تاکنون ده 
نفر بر اثر مســمومیت الکلى به بیمارستان شهر 
قشم مراجعه کرده اند. ســن این افراد بین 19 تا 
50 سال اســت، از این تعداد یک جوان 19 ساله 
در حالى که بینایى خود را از دست داده بود پس 
از مراجعه به بیمارستان فوت کرد. پنج نفر از این 
تعداد پس از روند درمان ترخیص شدند، سه نفر 
دیگر در بخش بسترى هستند و یک نفر هم در 

حال دیالیز است.

 VIP هشدار درباره مدارس
   ایســنا | عضو هیئت علمى پژوهشــگاه 
مطالعات آموزش و پرورش اظهار کرد: درباره 
عدالت آموزشــى داریم با یک ِجــرم بحرانى 
خطرناکــى رو به رو مى شــویم کــه از جمله 
شــواهد آن نتایج کنکور امســال بود و نشان 
مى داد دانــش آموزانى باالتریــن رتبه ها را 
کســب کردند که در مــدارس VIP درس 
خوانده اند. حسنى افزود: مدارس غیردولتى با 

اصل عدالت مغایرند.

بى کار نمانید خداى ناکرده!
   روزنامــه جمهــورى اســالمى | ...نگاه 
کنید، پیرمردهاى مو سفید کرده بر مسندها تکیه زده اند 
و به قانون مى خندند و حاال که انتخابات نزدیک است 
پیرمردترهاى بین 80 تا صدســاله هم ثبت نام کرده اند 
و داوطلب ورود به مجلس خبرگان شده اند. اینکه خیل 
عظیم جوان ها بى کار هستند و خانواده هایشان از تأمین 
آنها عاجزند، مهم نیست. مهم این است که افراد صاحب 
تجربه مشغول خدمت رسانى باشند و در سن نود و چند 

سالگى خداى ناکرده بى کار نمانند.

اعتراف  قاضى دادگاه «صدام»  
   ایسنا | «رزکار محمد امین»، اولین قاضى دادگاه 
«صدام» دیکتاتور عراق در گفتگو با شبکه «کردستان 
24» اعالم کرد، او حکم اعدام صــدام را تأیید نکرد و 
مخالف اعدام به طور کلى است. رزکار دیدار بین خودش 
با صدام را در خــارج از دادگاه تکذیب کرد. حکم اعدام 
صدام صبح روز عید قربان مصادف با 30 دسامبر 2006 

انجام شد.

داماد وزیر اطالعات
 متهم نیست

   تسنیم | غالمحسین اســماعیلى، سخنگوى 
قوه قضاییه در نشست خبرى خود در پاسخ به سئوالى 
مبنى بر اینکه على دیواندرى، از مدیران ارشــد بانکى 
و از رؤساى پیشــین دو بانک ملت و پارسیان و متهم 
ردیف اول پرونده فســاد در این دو بانــک  در دادگاه 
گفته سخایى، داماد وزیر اطالعات از بانک ملت براى 
فردى به نام دستغیب تخفیف مى گرفته است و اینکه 
آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: اوًال در آن جلســه 
کسى نگفت این فرد چه نسبتى با آقاى وزیر دارد اما به 
مطبوعات که آمد الحاق شد. در پرونده اى که رسیدگى 
مى کنیم این فرد متهم نیست و براى او قرار تأمینى هم 

صادر نشده است.

استیضاح 3 وزیر منتفى شد
   مهر | ســخنگوى هیئت رئیسه مجلس از منتفى 
شدن استیضاح وزراى آموزش و پرورش، نفت و کشور 
خبر داد. اسدا... عباسى گفت: اســتیضاح وزیر آموزش 
و پرورش در کمیســیون آموزش و تحقیقات بررســى 
و استیضاح کنندگان از پاســخ هاى وزیر قانع شدند و 
استیضاح منتفى شد. گزارشــى هم از سوى کمیسیون 
انرژى در مورد استیضاح وزیر نفت به هیئت رئیسه ارسال 
نشده است. در مورد استیضاح وزیر کشور نیز کمیسیون 
شوراها به هیئت رئیسه گزارش داده است که امضاهاى 
استیضاح کنندگان از حدنصاب افتاده و به کمتر از ده امضا 

کاهش یافته است. 

کارخرابکارها بود 
   اعتماد آنالین | ســعید نمکى، وزیر بهداشت، 
درمــان و آموزش پزشــکى بیــان کرد: جاســازى 
قرص ها در کیک کار خط تولید نیست و در نظام توزیع 
نیز موردى نیافتیم. جریانى به عمد این کار را براى به 
زمین زدن صنعت کیک و شکالت کشور که از صنایع 
موفق است دنبال مى کند. نهادهاى اطالعاتى پیگیر 
این موضوع هســتند و به زودى شــبکه اى که پشت 
پرده این فساد و خرابکارى اســت را شناسایى کرده و 

برخورد مى کنیم.

دلیل استعفاى حجتى چه بود؟
   تابناك | محمود حجتى، وزیر سابق جهاد کشاورزى 
دیروز در آیین تودیع خود اظهار کرد: من فرد معمولى بودم 
که در کودکى به گوسفندچرانى و رعیتى مى پرداختم اما 
با عنایت خداوند توفیق خدمت رســانى به مردم را پیدا 
کــردم. وى دلیل عمده خود براى اســتعفا را مربوط به 
سالمتى عنوان کرد و افزود: دلیل اصلى من براى استعفا، 
مشکالت تنفسى بود که در ماه هاى اخیر با حمله تنفسى 

مرا بسیار اذیت کرد.

خبرخوان

یکى از بازتاب هــاى پخش برنامه «کالســیکو» عادل 
فردوسى پور که یک شنبه منتشر شــد، کنجکاوى مردم 
درباره هزینه آن و درآمد عادل به عنوان تهیه کننده برنامه 

بود.
این کنجکاوى در مورد درآمد مجــرى تلویزیون قبًال هم 
وجود داشت و مدام این موضوع مطرح مى شد که با توجه به 
تماشاگر باالى برنامه «نود»، درآمد مجرى آن از این برنامه 
چقدر است. سئوالى که بارها عادل به آن پاسخ داد و گفت 
جز درآمدش از راه تهیه کنندگى و حقوق تلویزیون، سهمى از 

گردش مالى باالى این برنامه ندارد.
در شرایط فعلى که او برنامه اى با بخش خصوصى ساخته، 
انتظار اینکه صورتحساب هاى مالى شفاف شود، اگرچه به 
نظر عده اى جالب باشد، اما بعید است صورت بگیرد. بخش 
خصوصى معموًال از انتشــار چنین ارقامى پرهیز مى کنند 
و قوانین هم آنها را به برمال کردن پرداخت هایشــان ملزم 

نمى کند.
اما سئوالى که در کنار این مسائل مطرح شده و ذهن کاربران 
فضاى مجازى را مشغول کرده، درآمد محمدحسین میثاقى 
از برنامه «فوتبال برتر» اســت. شنیده مى شود او بابت هر 
قسمت این برنامه دستمزدى بســیار نامتعارف و باالتر از 
اســتانداردهاى تلویزیون دریافت مى کنــد که با واکنش 
همکارانش در سیما هم مواجه شده. شاید این انتظار که صدا 
و سیما پرداخت هایش را اعالم و شفاف کند، منطقى تر باشد.

پیش از این نمایندگان مجلس، مردم و حتى حســام الدین 
آشنا مشاور رئیس جمهورى خواستار انتشار صورت هاى 
مالى صدا و سیما و فهرســت درآمدها و هزینه ها، از  جمله 
حقوق مدیران رسانه ملى شــده بودند که تا امروز پاسخى 
به این درخواست داده نشده است. شــاید اگر صدا و سیما 

خود را در برابر مردم مسئول و پاســخگو بداند، بتوانیم از 
دستمزد محمدحسین میثاقى هم مطلع شویم که در واقع 
از بیت المال و بودجه عمومى که متعلق به همه مردم است 

پرداخت مى شود.
شاید هم خود محمدحســین میثاقى تصمیم بگیرد براى 

رفع ابهامــات و اینکه نشــان دهد نشســتن جاى عادل 
آنقدرها هم که مى گویند شــیرین و وسوسه کننده نبوده، 
فیش دریافتى هایش را منتشــر کند. هرچه باشد عادل و 
«کالســیکو» هرچه درآورده باشــند از بخش خصوصى 

گرفته اند اما میثاقى چى؟

شما چقدر مى گیرید آقاى جانشین عادل

محمدحسین میثاقى و  َپسا «کالسیکو»!

رئیس بیمارســتان امام خمینى(ره) اهــواز در خصوص 
مرگ چهار بیمار زن در بخش آى سى یو این بیمارستان 

توضیحاتى ارائه داد.
دکتر ساســان موگهى اظهار کرد: در پــى بارش هاى 
بى سابقه روز دوشنبه اهواز شــاهد نوسانات شدید برق 
شــهرى بودیم که همزمــان با این مســئله در یکى از 
بخش هاى مراقبت هاى ویژه این بیمارستان چهار بیمار 
دچار مشکل شدند. وى افزود: على رغم اینکه عملیات احیا 
براى این بیماران انجام  شد اما متأسفانه این چهار بیمار 
فوت کردند. این چهار زن به دلیل بیمارى تنفسى بسترى 
بوده اند. شنیده ها حاکى است احتماًال به دلیل قطع برق 
و دیر عمل کردن ژنراتور بیمارســتان و در نهایت از کار 
افتادن دستگاه هاى اکسیژن، این افراد فوت کرده اند ولى 
کارشناســان هنوز این موضوع را تأیید نکرده و مشغول 

بررسى موضوع هستند.

طبق برخى شنیده ها قرار است یکى از مدیران معزول 
نجومى بگیر در روزهاى آینده جایگزین على سهمانى، 

مدیرعامل فعلى بانک رفاه شود.
به گزارش «آنا»، اسماعیل َهللاِ گانى، مدیرعامل اسبق 
بانک صادرات بــود که در فرایند حــذف حقوق هاى 
نجومى به دلیل دریافت ماهانه 57 میلیون تومان بابت 
مدیریت این بانک، با حکم طیب نیا، وزیر سابق اقتصاد 

در سال 95 از سمت خود عزل شد.
اگرچه وى پس از عزل، با حکم سیف، رئیس وقت بانک 
مرکزى به ســمت هایى از جمله مدیرعاملى مؤسسه 
توسعه صادرات و مسئول ساماندهى مؤسسه توسعه 
براى ادغام با تعاونى وحدت، منصوب شد اما باید گفت 
با توجه به سابقه نه چندان درخشان وى و عزل به دلیل 
برخوردارى از حقوق نجومى، عواقب انتصاب مجدد او به 
ریاست یک بانک را نمى توان چندان مثبت ارزیابى کرد.
گفتنى است َهللاِ گانى از مرداد 97 نیز به عنوان ریاست 
هیئت مدیره شرکت داده پردازى ایران منصوب شده 
است. طبق گزارش پایگاه «کدال»، حق حضور اعضاى 
غیرموظف هیئت مدیره این شرکت براى حداقل یک 
جلســه در ماه 19/500/000 ریال بوده است. پاداش 
ناخالص هیئت مدیره این شرکت هم براى سال مالى 
نود و هفــت،3900 میلیون ریال بــوده که مجموعًا 
حکایت از دریافت هاى نجومى اعضاى هیئت مدیره 
شرکت داده پردازى ایران دارد که از قضا ریاست آن بر 

عهده َهللاِ گانى است.

به فاصله دو هفته از انتشار خبر مرگ مشکوك دو دانشجو در اهواز، روز دوشنبه دو دانشجوى 
دیگر اهواز نیز به طرز مشکوکى چشم از جهان فرو بستند. مرگ چهار دانشجو طى دو هفته 
در یک شهر، به خودى خود اتفاق عجیب و باورنکردنى است، چه برسد وقتى ماجرا مشکوك 
هم باشد و واکنش مسئوالن به ماجرا هم به جاى شفاف سازى، بر ابهامات بیافزاید؛ درست 

مانند روندى که مسئوالن دو دانشگاه بزرگ اهواز در پیش گرفته اند.
و در پى انتشار خبر مرگ دو دانشــجوى دیگر اهواز، ابتدا دانشگاه چمران وقوع این رویداد 
در زیرمجموعه اش را «تکذیب» کرد و سپس دانشگاه جندى شاپور موضع عجیبى پیش 
گرفت. بر اساس پیام تسلیتى که رئیس دانشگاه علوم پزشکى جندى شاپور صادر کرد و روى 
سایت این دانشگاه قرار گرفته، تنها جان باختن یک دانشجو مورد اشاره قرار گرفته است، در 
حالى که شواهد حکایت از مرگ مشکوك دو دانشجوى این دانشگاه دارند؛ شواهدى که از 
جمله آنها، تکذیبیه دانشگاه چمران است که در پاراگراف آخرش مرگ دو دانشجوى جندى 
شاپور را تسلیت گفته است! اتفاقات عجیبى که موجب شده ابهامات پیرامون این مرگ و 
میر ها افزایش یابد و بازار شایعات در این خصوص داغ شود، همین اطالع رسانى هاى نصفه و 
نیمه و تعلل مسئوالن و بعضاً تالششان براى الپوشانى و کتمان واقعیت هاست؛ درست مانند 

رویه اى که مدیران دو دانشگاه بزرگ اهواز در دو هفته اخیر در پیش گرفته اند.

مرگ 4 دانشجو و مخلوطى از 
«تکذیب» و «تأیید» و «تسلیت»!

آنطور که «اعتماد آنالین» نوشته است: محمود صادقى، عضو فراکسیون امید مجلس 
و یکى از نمایندگان امضا کننده طرح استیضاح وزیر کشور گفته: در جلسه کمیسیون با 
حضور شخص رحمانى فضلى، یکى از نمایندگان شهرستان ها اعالم کرد که دو نفر در 
حوزه انتخابیه من (محدوده کرج و شهرقدس) با اصابت گلوله به مغزشان جان باخته اند 
و از رحمانى فضلى سئوال کرد که آیا امکان تیراندازى، دستکم به پا یا کمر به پایین وجود 
نداشته که چنین شلیک هایى انجام شده است؟ وزیر کشور هم در پاسخ عنوان کرد که خب! 
شلیک به پا هم انجام شده بود. پاسخى که نمایندگان از آن شگفت زده شدند و متعجب 
از اینکه آقاى وزیر، با بى خیالى چنین مسئله اى را عنوان کرده است. آیا چنین پاسخى، 

توجیه اقناعى خواهد بود؟
صادقى همچنین عنوان کرد: اینطور گفته مى شود که ما این ناآرامى را ظرف 48 ساعت 
جمع کردیم، مسئله من این بود که آیا جمع کردن به این معنى که این مقدار تیراندازى 
صورت گرفته و این همه جانباخته برجاى بگذارد، هنر است؟ جمع کردن این است که شما 
در وهله اول اجازه بیان حرف را بدهید. آن هم معترضانى که در واکنش به یک تصمیم به 

شدت غیرکارشناسى و غافلگیرانه موضع گرفته و عکس العمل نشان داده اند.
نماینده مردم تهران تصریح کرد: صحبت من با رحمانى فضلى این بود که مثًال در فرانسه، 
جنبش جلیقه زرد ها در حدود دو سال اخیر هر شــنبه به اعتراض مى پردازند و مثًال صدا 
و سیما هم گاهى به صورت زنده با معترضان مصاحبه کرده و آن اتفاقات را با آب و تاب 
پخش مى کند. آیا حکومت فرانسه نمى تواند به مدت دو روز این مسئله را جمع کنند؟ بدون 

تردید این امکان وجود دارد، اما به مردم حق داده و به اعتراض آنها اجازه بیان مى دهند.

حجت اال سالم و  المسلمین عبدا... حاجى 
صادقى، نماینده ولى فقیه در سپاه در دومین 
روز بیست وهشــتمین همایش سراسرى 
هادیان و مسئوالن سیاسى سپاه اظهارات 
مهمى درباره شــیوه حکومتدارى مطرح 
کرده است. مشروح ســخنان او در هفته 
نامه «صبح صادق» آمــده و پایگاه هاى 
اطالع رسانى «جماران» و «عصر ایران» 
هم به نقل از این هفته نامه آن را بازتاب داده اند. بخش هایى از سخنان حاجى صادقى 

را بخوانید.
  واقعیت امروز انقالب این است که جغرافیاى تأثیر انقالب، کل جهان اسالم و حتى 
کره زمین اســت و نباید انقالب را محدود و محصور در ایران بدانند. انقالب اسالمى 
جبهه اى در تقابل با جبهه استکبار است و این در واقعیت صحنه یک جنگ بزرگ است 

و در تمام جغرافیاى عالم گسترده شده است. 
  والیتمدارى یعنى اگر پذیرفتیم این ولى خداســت، باور کنیــم که از خود حکمى 
نمى دهد و ولى خدا، مجرى حکم ا... اســت . اگر باور کردیم، دیگر توقف و چون و چرا 

معنا ندارد. اگر جایى حتى حکمت این بیان حکم ا... را نفهمیدیم، نباید متوقف شویم. 
  از ما خواسته اند که وقتى والیت را پذیرفتیم، نسبت به آن تعبد داشته باشیم و چون و 
چرا نیاوریم و وقتى علت یک امر را نمى دانیم باز هم بدون چون و چرا آن را بپذیریم. مثل 
اینکه ما علت آن را نمى دانیم که چرا نماز صبح دو رکعت است ولى امر خدا را اطاعت 

کرده و دو رکعت مى خوانیم.
  در نظام والیى رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و... حق سیاستگذارى 
و نظریه پردازى ندارد، نظریه پرداز و سیاســتگذار خداست و در بعد زمینى آن والیت 
است؛ این عزیزان مجرى هستند. باید والیتمدارى را درست براى مردم تبیین کنیم تا 

بتوانند نماینده در تراز را انتخاب کنند.

روایت صادقى از جلسه با رحمانى فضلى

گفتیم چرا به سر شلیک شده
 گفتند به پا هم زده اند!

نماینده ولى فقیه در سپاه: 

در نظام والیى رؤساى قوا 
حق سیاستگذارى ندارند

آکادمى اسکار فهرست اولیه اش در 9 رشته را اعالم کرد. مهمترین این رشته ها، بهترین 
فیلم خارجى زبان بود که «در جســتجوى فریده»، فیلم مستند انتخاب شده از سوى 
ایران، پس از همه  جنجال هاى ناشى از این انتخاب، به   این فهرست اولیه راه پیدا نکرد! 

در فهرست بهترین مستند بلند هم «درجستجوى فریده» حضور ندارد.
 نکته  جالب اما اینجاســت که با وجود اعتراض ها به انتخاب یک فیلم مستند از سوى 
هیئت انتخاب ایرانى، فیلم نماینده  کشور مقدونیه  شمالى هم در لیست اعالم شده، یک 
مستند است. در فهرست فیلم هاى اعالم شده، که پنج نامزد نهایى از میان آنها انتخاب 
مى شوند، نام کشورهاى جمهورى چک، استونى، فرانسه، مجارستان، مقدونیه  شمالى، 

لهستان، روسیه، سنگال، کره  جنوبى و اسپانیا به چشم مى خورد.
از میان این ده فیلم در نهایــت روز 13 ژانویه نامزدهاى نهایى اســکار بهترین فیلم 
بین المللى انتخاب خواهند شد. سال گذشته هم ایران با فیلم «بدون تاریخ ، بدون امضا» 

نتوانست به این فهرست راه پیدا کند.

امسال هم اسکار بى اسکار!

دلیل مرگ 4 بیمار زن
 در اهواز

مدیر نجومى بگیر
 در آستانه جلوس بر 

صندلى ریاست 
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هوا سردتر مى شود
کارشناس مســئول پیش بینى هواى استان اصفهان با 
اشاره به تداوم فعالیت ســامانه بارشى در استان تا پایان 
امروز چهارشنبه، گفت: افت محسوس دما با نفوذ هواى 
سرد تا صبح پنج شنبه در بیشتر مناطق استان پیش بینى 
مى شود. فاطمه زهرا سیدان اظهار کرد: وضعیت جوى تا 
پایان روز چهارشنبه (امروز) در بیشتر مناطق به صورت 
افزایش ابر، مه آلودگى، کاهش دید افقى و بارش برف و 
باران خواهد بود. دماى هوا در اکثر مناطق استان 4 تا 6 

درجه کاهش خواهد داشت.

راه هاى دریافت
 صورتحساب تلفن 

روابــط عمومى مخابــرات منطقــه اصفهان بــا صدور 
اطالعیه اى اعالم کرد مشترکین تلفن ثابت استان در حال 
حاضر مى توانند از دو طریق جزئیات صورتحساب تلفن 
ثابت خود را دریافت کنند.  در این اطالعیه آمده، با عنایت 
به اینکه در حال حاضر دریافت جزئیات صورتحساب از 
طریق پیامک به دلیل مشکالت مربوط به احراز هویت 
مقدور نیست؛ خواهشمند اســت مشترکین تلفن ثابت 
استان به منظور دریافت جزئیات صورتحساب از طریق 
  www.tci.ir پورتال شرکت مخابرات ایران به آدرس
(ثبت نام در قسمت مخابرات من) و شماره گیرى سامانه 
2000 (با تماس از شماره تلفن خود مشترك) اقدام کنند.

لوله گذارى مجموعه 16 پالکى 
در جرقویه

لوله گذارى تعدادى از معابر مجموعه 16 پالکى شهرك 
شهید بهشتى واقع در شــهر محمدآباد جرقویه جمعاً به 
طول 180 متر با لوله پلى اتیلن به قطر90 میلیمتر انجام 
شــد. با اجراى این طرح امکان بهره مندى 22 مشترك 
جدید از انشعاب آب فراهم شد. هزینه اجراى این مقدار

 لوله گذارى بالغ بر360 میلیون ریــال بوده که از محل 
اعتبارات جارى منطقه تأمین شده است.

کمک 950 میلیونى
 به امامزادگان

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان فالورجان 
گفت: در قالب طرح مودت خیران 957 میلیون ریال براى 
آبادانى امامزادگان شهرستان فالورجان کمک کردند. 
احمد آزادگى بیان کرد: از ابتداى سال جارى بیش از پنج 
مورد کمک هاى خیران در زمینه هاى مختلف عمرانى، 
فرهنگى و جارى در قالب طرح مودت براى امامزادگان و 

بقاع متبرکه شهرستان فالورجان ثبت شده است.

توسعه طرح هاى عمرانى 
شهردارى شهرضا

شهردار شهرضا با اشاره به کمبود اعتبارات که از مهمترین 
عوامل متوقف شدن عملیات خیابان ها از سال 93 تاکنون 
بوده است، گفت: امســال مصوبات جلسات شورا نوید

 طرح هاى خوبى بــراى آزادســازى وآبادانى مناطق 
شهر است. حبیب قاسمى با اشــاره به برنامه شهردارى 
در روان ســازى ترافیک در تردد شــهروندان و کاهش 
بارترافیکى چند نقطه پرترافیک شهر، اظهار کرد: اقداماتى 
جهت بازگشــایى و آزادســازى امالك در مسیرهاى این 
مناطق انجام شد که هنوز کامل آزادسازى نشده و مشکالتى  

را براى شهروندان و شهردارى به وجود آورده است.

مالقات شهردار جدید با مردم
حمیدرضا فرهنگ، شهردار جدید شاهین شهر در نخستین 
دوشنبه پس از مراسم معارفه خویش، در سالن جلسات 
شهردارى با شهروندان دیدار کرد. در این دیدار چند ساعته 
شــهروندان موضوعات مختلف و مسائل و مشکالت 
مرتبط خود را با شهردار در میان گذاشتند. شهردار شاهین 
شهر در حاشیه این دیدار در مصاحبه با واحد خبر شهردارى 
اظهار کرد: شهروندان ولى نعمتان جامعه هستند و حل 
مشکالت آنها از ضرورى ترین امور شهردارى است. وى  
خاطر نشان کرد: کلیه کارکنان شهردارى شاهین شهر 
باید با آرامش و سعه صدر مشکالت شهروندان فهیم را 

حل و فصل کنند.

خبر

تنى چند از  ائمه جمعه شهرســتان لنجان با حضور در 
شرکت ذوب آهن از بخش هاى مختلف آن بازدید کردند 
و در جریان آخرین اخبار دستاوردهاى این شرکت مادر 

صنعتى قرار گرفتند.
علیرضا امیــرى، مدیر روابط عمومــى ذوب آهن طى 
جلسه اى که در تاالر تشریفات برگزار شد،گفت: براى 
تأسیس ذوب آهن در کشــور تالش هاى گسترده اى

 انجام شــد که به نتیجه نرســید، ســرانجام در سال 
1344 قرارداد ســاخت شــرکت منعقد و سال 1346 
کلنگزنى آن انجام شد. در حدود چهار سال، فاز اول این 
کارخانه توســط حدود 20 هزار نفر از نیروهاى عاشق 

و متعصــب از جــاى جاى ایران ســاخته شــد و این 
فعالیت با شــدت بیشــترى در فاز دوم ادامه یافت و در 
بحبوحه انقالب ذوب آهنى ها بــا تمام توان به فعالیت
 ادامــه دادنــد و در ســال 1362 نیز با حضــور رهبر 
معظم انقالب کوره بلند شــماره 2 را بــه بهره بردارى 

رساندند.
این مقام مسئول اظهار کرد: زمانى که انقالب شد 600 
هزار تن فوالد تولید مــى کردیم و هم اکنون حدود 27 
میلیون تن تولید داریم، یعنى تولید نزدیک به 50  برابر 
شده اســت. ده ها ذوب آهن به دســت ذوب آهنى ها 

ساخته شد که یکى از آنها مبارکه بود. 

ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان گفت: با توجه به اهمیت بازار براى 
اولین بار در کشور هشت ایستگاه آتش نشانى در داخل 

بازار در نظر گرفته شده است.
فرهاد کاوه آهنگران با اشــاره به اینکه بــازار تاریخى 
اصفهان به عنوان میراث ملى و جهانى مهم است، اظهار 
کرد: بازار اصفهان با وسعت 8 کیلومتر در موقع حریق با 
هجوم مردم صعب العبور مى شود. در کارگروه ایمنى بازار 
مقرر شد براى اولین بار در کشــور داخل بازار به هشت 
ایستگاه آتش نشانى تجهیزات اطفاى حریق مجهز شود. 
 وى افزود: اســتقرار نیروهاى آتش نشانى و تجهیزات 

اطفاى حریق با همــکارى اداره کل میراث فرهنگى و 
سازمان اوقاف به صورت آماده باش مى تواند به تهدید 
ایمنى بازار پایان دهد. ســخنگوى سازمان آتش نشانى 
و خدمات ایمنى شــهردارى اصفهان با بیان اینکه هم 
اکنون دو ایستگاه آتش نشانى در نزدیکى بازار اصفهان 
مستقر اســت، تصریح کرد: استقرار هشــت ایستگاه

 آتش نشانى در داخل بازار و در سراها و راهروهاى بازار 
و وجود شیرهاى هیدرانت مى تواند به طور جد به ایمنى 

بازار بزرگ اصفهان کمک کند.
گفتنى اســت بازار اصفهــان یکى از قدیمــى ترین و 

بزرگ ترین بازارهاى خاورمیانه است.

استقرار 8 ایستگاه آتش نشانى 
در دل بازار اصفهان

ده ها ذوب آهن به دست 
ذوب آهنى ها ساخته شد

در حالى که رئیس سازمان زندان ها از آزادى 445 زندانى 
در استان اصفهان در پى سفر اخیر رئیس قوه قضاییه 
به این اســتان خبر داد، محمدرضا حبیبى، رئیس کل 
دادگسترى استان اصفهان گفت که در بررسى هاى به 
عمل آمده بعدى در خصوص محکومان و زندانیان واجد 
شرایط، قضات دادگسترى استان با آزادى تعداد 452 نفر 

زندانى موافقت کردند.
به گفته حبیبى، از این تعداد 150 نفر از مرخصى پایان 
حبس، 16 نفر آزادى مشروط، 28 نفر کمک ستاد دیه، 
90 نفر قبولى کفالت، 133 نفر تودیــع وثیقه، 19 نفر 
گذشت شاکى خصوصى و 12 نفر قبولى اعسار و 4 نفر 
تبدیل قرار به قرار التــزام بهره مند و با موافقت قضات 
ناظر زندان از زندان هاى سطح اســتان آزاد شده و به 

آغوش خانواده و جامعه بازگشتند.

وى اضافه کرد: تعداد پیشــنهاد عفو مــوردى نیز در 
کمیســیون فوق العاده 119 نفر در دست اقدام است و 
تعداد 700 نفر نیز جهت بررسى استحقاق عفو در دستور 
کار این کمیسیون مى باشند که در آینده نزدیک نتیجه 

آن اطالع رسانى خواهد شد.
آیت ا... رئیسى، رئیس قوه قضاییه در جریان سفر استانى 
به اصفهان بــه صورت از پیش اعالم نشــده از زندان 
مرکزى اصفهان بازدید کرد. رئیس دســتگاه قضایى 
در این بازدید از جمعیت کیفرى باالى زندان و حضور 
برخى زندانیان مهریــه و زندانیانى که مدعى بودند به 
دلیل عدم تمکن مالى در زندان هستند گالیه و دستور 

رسیدگى سریع را به مقامات قضایى استان صادر کرد.
پس از گذشــت نزدیک به دو هفته از سفر رئیس قوه 
قضاییه به اصفهان و بازدید از زندان مرکزى این استان، 

اصغر جهانگیر، رئیس ســازمان زندان ها در جلسه روز 
دوشنبه شــوراى عالى قوه قضاییه با ارائه گزارشى از 
بررسى وضعیت زندانیان اســتان اصفهان در پى سفر 
اخیر رئیس قوه قضاییه به این اســتان، از آزادى 445 
زندانى در استان اصفهان و ادامه اقدامات براى آزادى 

برخى زندانیان دیگر خبر داده بود.
در همین حال غالمحسین اسماعیلى، سخنگوى قوه 
قضاییه صبح دیروز در شانزدهمین نشست خبرى خود 
گفت: در بازدید استانى رئیس قوه قضاییه از اصفهان 
و زندان مرکزى این شــهر تذکــرات و رهنمودهاى 
الزم داده شد و هفته قبل هیئتى مأمور شدند وضعیت 
زندانیان حاضر در زندان مرکزى این استان را بازنگرى 
کنند.که بازدید انجام و گزارش خوبى اعالم و مقرر شد 

تمام استان ها پرونده هاى زندانیان را بازنگرى کنند.

پژوهشگر بودجه و اســتاد اقتصاد دانشگاه هنر اصفهان 
گفت: کل درآمدهاى اصفهان در الیحه بودجه 99 حدود 
110 هزار میلیارد ریال پیش بینى شد و استان رتبه دوم را 

در این زمینه در کشور دارد.
ناصر یارمحمدیان افزود: درآمدهاى پیش بینى شــده 
بــراى اصفهان در بودجــه 99، حــدود 8 درصد از کل 
درآمدهاى استانى کشــور را تأمین مى کند. وى با بیان 

اینکه بار مالى کشور از محل مالیات هایى است که توسط 
فعاالن اقتصادى به دولت پرداخت مى شود، گفت: سهم 
درآمدهاى استانى از کل کشور، رابطه مستقیم با فعالیت 
اقتصادى، صنایع و ارزش افزوده هر استان دارد به طورى 
که تهران حدود 50 درصد از کل درآمدهاى استانى کشور 

را تأمین مى کند.
یارمحمدیان با اشاره به اینکه اصفهان رتبه دوم را در این 
زمینه دارد، اضافه کرد: در واقع بیشترین بار مالى پس از 
تهران به دوش استان اصفهان است. وى با بیان اینکه 
بر اساس الیحه بودجه 99 فقط ده میلیارد ریال به عنوان 
اعتبارات هزینه اى و تملک دارایى به اســتان اصفهان 
برمى گردد، تأکید کرد: این نســبت پایین است درحالى 
 که در برخى اســتان ها 70 تا 80 درصد و در برخى دیگر 
بیش از 100 درصد درآمدهایشان به عنوان بودجه به آنها 

بازمى گردد.

رئیس مرکز اطالع رســانى پلیس اســتان اصفهان در 
خصوص شــگرد جدید کالهبرداران اینترنتى با ارسال 
پیام جعلى به بهانه فعالسازى رمز دوم یک بار مصرف به 

شهروندان هشدار داد.
سرهنگ جواد درستکار گفت: شهروندان عزیز رمز دوم 
پویا (OTP) را از بانک ها و شــعب مربوط  به حساب 
بانکى خود مطالبه کنند و از ورود به ســایت ها  و لینک 
هاى معرفى شــده در شــبکه هاى اجتماعى یا دانلود 
اپلیکیشن هاى مختلف با هدف فعالسازى رمز دوم یک 

بار مصرف جداً خوددارى کنند.
وى افزود: اخیراً مجرمان ســایبرى بــا ایجاد صفحات 
جعلى یا ارســال پیام کاربران را ترغیب به فعالســازى 
رمز دوم یک بار مصرف و درج شــماره کارت، رمز دوم، 
تاریخ انقضــا و cvv2 کرده و با دریافــت مبالغ اندك 
آنها را بــه درگاه هــاى جعلــى پرداخت موســوم به 

فیشــینگ هدایت و اقــدام به برداشــت از حســاب
 مى کنند.

این مقام انتظامى ادامه داد: متأسفانه برخى از شهروندان 
با جســتجو از طریق موتورهاى جســتجو و یا رفتن به 
لینک هایى کــه در دیگر ســایت ها ارائه شــده بدون 
توجه به نشــانى ســایت در دام ســودجویان سایبرى 

گرفتار مى شوند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان نطنز گفت: روز 
25 آذر ماه یک نمونه کیک آلوده به قرص در یکى 

از مدارس نطنز پیدا شد.
طبق گزارش والدین یکى از دانــش آموزان، این 
کیک آلوده به قرص در یکــى از مدارس دخترانه 

نطنز پیدا شد که مورد استفاده قرار نگرفته است. 
مدیر آموزش و پرورش نطنز در این باره اظهار کرد: 
کیک آلوده به قرص از بوفه مدرسه خریدارى نشده 
است و خرید آن از بوفه مدرسه را تکذیب مى کنیم. 
رضا چاوش پور افزود: یک دانش آموز شخصًا این 
کیک را از یکــى از مغازه ها خریــدارى کرده و به 
مدرسه آورده و بوفه مدرسه نقشى در این موضوع 

نداشته است.

در نشستى خبرى که در سالن اجتماعات استاندارى و با 
حضور معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار برگزار 
شد. مدیرکل گمرکات استان اصفهان به تشریح بسته 
حمایتى از واحدهاى تولیدى-اقتصادى استان پرداخت.

معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندار اصفهان در 
ابتداى این نشســت با بیان اینکه از ابتداى سال جارى 
ارائه بسته حمایتى از سوى دستگاه هاى اجرایى استان 
اصفهان در دســتور کار قــرار گرفت، گفــت: تاکنون 
بسته هاى حمایتى دستگاه هاى اجرایى استان اصفهان 
همچون سازمان امور مالیاتى، جهاد کشاورزى و... براى 

فعاالن اقتصادى ارائه و اجرایى شده است.
حســن قاضى عســگر هدف از ارائه بســته حمایتى 
دستگاه هاى اجرایى استان را تسهیل در روند کار فعاالن 
اقتصادى، کاهش مشکالت و تسریع در امور و به تولید 
رساندن و ارائه خدمات مطلوب خواند و گفت: ما در کار 
گروه رفع موانع تولید، مســائل و مشــکالت واحدهاى 
تولیدى-اقتصــادى را با حضــور مدیران و دســتگاه 
هاى اجرایــى و در اینگونه جلســات و کلینیک فعاالن 
اقتصادى که به صورت مســتمر هر یک شنبه با حضور 
استاندار برگزار مى شود بررسى و احصا مى کنیم و سعى 
مى شود با مصوباتى راهکار اجرایى ارائه شود. وى ادامه 
داد: در بسته حمایتى دســتگاه هاى اجرایى استان هم 
مشکالت احصا و در راستاى تحول ادارى و تغییر سیاست 

دستگاه ها اقدام مى شود.
معاون هماهنگــى امور اقتصادى اســتاندار اصفهان با 
قدردانى از تالش هاى مدیرکل گمرکات استان اصفهان 
که در دور جدید نگاهى نو به مسائل داشته و برخى موانع 
را رفع کرده اند، گفت: برخى از مشکالت گمرك هم نیاز 
به تصویب قانون دارد که این مشکالت از سوى مدیرکل 
گمرکات اســتان مکتوب و با امضاى استاندار اصفهان 
براى معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد ارسال شده 

که در پى تصویب آنها بوده تا مورد استفاده قرار گیرد.
قاضى عسگر مى گوید: متأسفانه در کشور به قیمت تمام 
شده فعالیت ها توجه نشده و هزینه تصمیمات بسیار زیاد 
است که در این راستا بسته حمایتى دستگاه ها در اصالح 

فرایندها بسیار مؤثر بوده است.
وى سیاست ســرکوب نرخ ارز، پرداخت یارانه کور، باال 

بودن نرخ بهره، چند نرخى بودن ارز و وابستگى به نفت 
را از عوامل مشکالت  اقتصادى  دانست و گفت: برخى 
از دارندگان  امضاى طالیى در ادارات و دســتگاه هاى 
اجرایى اســتان در کار مردم گره مى اندازند، که ما آنها 
را شناســایى و نصیحت کرده و ســپس با آنان برخورد 
مى کنیم که در این راستا در استان اصفهان تا کنون هفت 
هشت پرونده  قضایى تشــکیل شده است. این در حالى 
است که تا زمانى که این سیاست ها اصالح نشود رشدى 
براى اقتصاد نمى توان متصور شد چرا که منابع از دست 

رفته و تولید متوقف و کشور دچار عارضه شده است.
در ادامه مدیر کل گمرکات استان اصفهان با اشاره به سال 
رونق تولید گفت: یکى از راه هاى تحریم زدایى رهایى 
کشور از وابســتگى به درآمدهاى نفتى و هدف گذارى 

رونق تولید و صادرات است.
رسول کوهســتانى از دو التزام متضاد در گمرك گفت 
و اینکه در گمرك بایــد دائمًا وظیفه اعمــال کنترل و 
محدودیت هاى قانونى را داشــته و بیش از 50 قانون را 
تجربه کنیم که همه نیازمند کنترل  اســت و از ســوى 
دیگر وظیفه ایجاد تسهیالت قانونى و تسریع و ترخیص 

کاالها را داریم.
وى از راه اندازى و استقرار سامانه جامع گمرکى و پنجره 
واحد تجارت فرامرزى خبر داد و گفت: با اســتقرار این 
سامانه فرایندها تسهیل شــده و زمان ترخیص کاال از 
هفت روز به یک روز کاهش یافته و حذف پروانه کاغذى، 
حذف مراحل زاید ادارى، ارائــه آمار صادرات به صورت 
لحظه اى و... صورت پذیرفته اســت و در حقیقت بیش 

از 90 درصد فعالیت هاى تجــارى گمرك از طریق این 
سامانه انجام مى شود.

مدیر کل گمرکات استان با بر شــمردن بندهاى  بسته 
حمایتى  گمرك مى گوید: از ابتداى سال جارى تا کنون 
گمرك استان اصفهان 20 میلیارد و 732 میلیون تومان 

استرداد حقوق ورودى داشته است.
کوهســتانى با اشــاره به فعاالن اقتصادى مجاز اظهار 
کرد: فعاالن اقتصــادى مجاز معمــوًال واردکنندگان یا 
صادرکنندگانى  هســتند که گمرك براى آنها شرایط و 
تســهیالت ویژه اى از جمله مسیر سبز، ترخیص سریع، 
ارزیابى در محل و... را قائل اســت. وى با بیان اینکه در 
کشور 240 شــرکت فعال اقتصادى مجاز شناخته شده 
که 14 شرکت معتبر از اصفهان در زمره آنهاست، گفت: 

در بسته حمایتى و در بند تســهیالت، چندین بند براى 
شرکت هاى فعال اقتصادى مجاز در نظر گرفته شده است.

مدیر کل گمرکات استان اصفهان پیش بینى کرد تا پایان 
سال جارى تعداد این شرکت هاى فعال  مجاز در استان  

اصفهان به 25 شرکت برسد.
کوهســتانى در گزارش تحلیلى صادرات هم گفت: در 
هشــت ماه گذشــته میزان صادرات از گمرکات استان 
اصفهان به سایر کشورها یک میلیارد و 738 میلیون دالر 
بوده که از لحاظ وزنى44 درصد رشد و از نظر ارزشى 18 
درصد رشد نســبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و 
استان اصفهان پنجمین استان صادراتى کشور از لحاظ 

رتبه است.
وى با بیان اینکه 1073 قلم کاال از اســتان اصفهان به 
90 کشور صادر شده است، گفت: چدن و آهن و فوالد، 
فرآورده هاى نفتى، شــیمى آلى، محصوالت لبنى و... 
از اقالم صادراتى اســتان بوده و جالب اینکه 99 درصد 
صادرات استان اصفهان محصوالت فرآورى  شده بوده 
و نشان مى دهد استان اصفهان خام فروش نیست. این 
در حالى است که عمده هدف صادراتى استان اصفهان 
کشورهاى عراق، چین، افغانســتان، امارات، اندونزى، 

پاکستان، عمان، تایلند، هند، ترکیه و... است.
مدیر کل گمرکات اســتان اصفهان مــى گوید: میزان 
واردات به گمرکات اســتان اصفهان در هشت ماه  سال 
جارى 303 میلیون دالر بوده که از لحاظ وزنى 64 درصد 
افزایش و ارزشــى 43 درصد افزایش نســبت به مدت 
مشــابه دارد که عمده کاالهاى وارداتى شامل ماشین 
آالت مکانیکى، الیاف مصنوعى، محصوالت گوناگون 
شیمیایى، کاغذ و مقوا و... است که از چین، ایتالیا، ترکیه، 
آلمان، کره، مالزى، هند، امارات و روسیه به استان وارد 

شده است.
 کوهستانى افزود: در هشت ماه سال جارى 657  بسته 
امانتى پست از طریق گمرك استان وارد و 4096 بسته از 
کشور صادر شده است، همچنین 79 هزار و300 مسافر 
وارد و 81 هزار و 291 نفر خارج شــدند. وى از تشکیل 
723 پرونده قاچاق از سوى دستگاه ها در گمرك استان 
اصفهان خبر داد و گفت: ایــن 723 پرونده، 790 متهم 
داشته که نســبت به مدت مشــابه 19 درصد کاهش 

داشته است.

معاون استاندار در نشست رونمایى از بسته حمایتى گمرك:

دارندگان  امضاى طالیى در کار مردم گره مى اندازند
ساسان اکبرزاده

پیدا شدن کیک هاى آلوده
 در نطنز

آزادى 452 زندانى در استان اصفهان در پى سفر اخیر رئیس قوه قضاییه

اصفهان، دومین استان در تأمین درآمدهاى 
استانى بودجه 99 

به رغم بارندگى دوشنبه شب و بامداد سه شنبه در شهر اصفهان، 
ایستگاه هاى پایش دایم در چند نقطه شهر تا ظهر دیروز، همچنان 
شاخص کیفى هواى کالنشهر اصفهان را «ناسالم» تشخیص 
مى دادند. این در حالى اســت که بیشترین ساعات هفته جارى 
تا امروز، وضعیت هوا در شهر اصفهان نامناسب بوده است. روز 
گذشته مجتبى خالدى، سخنگوى سازمان اورژانس کشور درباره 
آخرین وضعیت مراجعان بیماران قلبى و تنفسى از تاریخ 23 تا 25 
آذر به دلیل افزایش آلودگى هوا به مراکز اورژانس توضیح داد: در 
استان هاى اصفهان، البرز، تهران و مرکزى، شاهد بیشترین آمار 
مراجعه کنندگان به مراکز اورژانس بوده ایم. وى افزود: به طور کلى 
7916 نفر به دلیل مشکالت تنفسى و قلبى با افزایش آلودگى هوا 
به این مراکز مراجعه کرده اند. سخنگوى سازمان اورژانس کشور 
ادامه داد: استان تهران با 6034 مراجعه در صدر این جدول قرار دارد 
و استان اصفهان نیز با  هزار مراجعه در رده بعدى قرار گرفته است.

معاون پیشگیرى اداره کل بهزیستى استان اصفهان با اعالم 
اینکه 9/3 درصد آمار اعتیاد استان اصفهان مربوط به زنان 
است، گفت: گرایش این قشــر به اعتیاد، الگوى متفاوتى 
نسبت به مردان دارد. سمیه کریمى اظهار کرد: بیشترین 
سن شــیوع به اعتیاد در زنان، به طور میانگین از 19 تا 35 
سال است. وى بابیان اینکه میانگین سنى شروع به مصرف 
مواد مخدر در جمعیت 15تا 64 سال است، تصریح کرد: این 
میانگین سنى در مردان، 24 سال و یک ماه و در زنان 26 
سال و دو ماه است.  وى بابیان اینکه میانگین مصرف مواد 
مخدر سنتى در بین زنان معتاد بیشتر از مواد مخدر صنعتى 
است، افزود: پایدارى در درمان زنان معتاد، به دلیل شرایط 
فیزیولوژیکى سخت تر از مردان است. کریمى با اشاره به 
فعالیت یک مرکز توانمندسازى زنان بهبودیافته در استان 
اصفهان، ادامه داد: با فعال شدن مرکز توانمندسازى زنان 
بهبود یافتــه، زنانى که احتیاج به شــغل و حمایت روانى 

اجتماعى دارند مى توانند در این مراکز اقامت کنند.

 آلودگى هوا کار 1000 نفر را 
به اورژانس کشاند

9 درصد آمار اعتیاد در اصفهان 
مربوط به زنان است

کالهبردارى به بهانه فعالسازى
 رمز دوم یک بار مصرف
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سرنوشت ساخت فصل دوم 
«حکایت هاى کمال» در هاله اى از ابهام

پوستر فیلم «آشفتگى» بدون تصویر مهناز افشار منتشر شد. بعد از «شاه کش» این دومین فیلمى از مهناز افشار 
است که دچار محدودیت هاى تبلیغاتى مى شود. به نظر مى رسد حضور مهناز افشار در یک برنامه استعدادیابى 
ماهواره اى، دلیل این اتفاق باشد. حذف مهناز افشار از پوستر «آشفتگى» درحالى که نقش اصلى زن فیلم هم 

بوده مى تواند شایعات درباره ممنوع الکارى شدن او در داخل کشور را تقویت کند!
افشار در واکنش به این اتفاق نوشت: اما من وجود دارم، نفس مى کشم و هنوز هستم...، من خودم را سانسور 

نمى کنم امیدوارم از دیدن فیلم سینمایى «آشفتگى»  لذت ببرید.
«آشفتگى» به کارگردانى فریدون جیرانى و با نقش آفرینى مهناز افشار، بهرام رادان، مهران احمدى، نسیم 
ادبى، نازنین صلح جو، احســان محمدى و دریا مشرقى ساخته شده اســت و از امروز چهارشنبه 27 آذر در 

سینماهاى سراسرکشور اکران مى شود.

به مناسبت شب یلداى 98، شبکه یک و 3 دو روز برنامه 
یلدایى و شبکه 2 سه روز ویژه برنامه تدارك دیده اند. 

در روزهاى ابتدایى اعالم تدارك تلویزیون براى شب 
یلداى امســال، اولین خبر از ویژه برنامه شبکه یک به 
گوش رسید. جایى که فضل ا... شریعت پناهى، مدیر 
گروه اجتماعى شبکه یک سیما از تهیه کنندگى و اجراى 
ســیدعلى ضیاء و ویژه برنامه شــدن «فرمول یک» 
خبر داد که با حضور چهره هاى مشــهور، خوانندگان، 
بازیگران و شخصیت هاى شناخته شده در همان شب 
یلدا به صورت زنده و به مدت دو ساعت و نیم روى آنتن 
خواهند بود. على ضیاء از دو روز ویژه برنامه «فرمول 
یک» براى شب یلداى امســال خبر داد. او تأکید کرد 
که جمعه 29 و شنبه 30 آذر ماه ساعت 22 به بعد روى 

آنتن خواهند رفت.
شبکه 2 «روشن ترین شب» را ســه شب روى آنتن 
خواهد برد؛ این برنامه به تهیه کنندگى احسان ارغوانى 
از روز پنج شــنبه 28 آذر ماه پخش خــودش را ویژه 
یلداى تلویزیون آغاز مى کند. پنج شــنبه و شنبه بعد از 
گفتگوى ویژه خبرى به آنتن مى رســند و جمعه شب 
(29 آذر ماه) بعد از خبر 20:30 این ویژه برنامه پخش 

مى شود.
 ارغوانى گفت: در مجموع بین شش تا هشت ساعت 
برنامه زنده با آیتم هاى متنوع و حضور شخصیت هاى 
فرهنگى و هنرى اجرا خواهیم کرد و «روشــن ترین 
شب» از پردیس تئاتر تهران به شبکه 2 سیما مى رسد. 

تقریباً مثل سال گذشته کنار مردمیم اما اتفاقات جدیدى 
هم در راه اســت. برخى از رسانه ها به نام ژیال صادقى 
براى اجراى این ویژه برنامه اشاره کرده اند که گویا قرار 
است ثریا بناکار از مجریان خود شبکه 2، «روشن ترین 

شب» را اجرا کند.
ویژه برنامه شبکه 3 نامش «شب آرام» است که رضا 
رشــیدپور بعد از مدت ها با آن به آنتن شــبکه 3 سیما 
برمى گردد. شب آرام دو شب روى آنتن مى رود و قرار 
اســت رشــیدپور به برنامه هاى روى آنتِن این شبکه 
تلویزیونى بپردازد و بــا عواملش گفتگو کند و حتى به 
این واسطه چند برنامه و سریال تلویزیونى هم معرفى 
شوند. تالش بر دعوت کم سلبریتى هاست و باید دید 
رشیدپور در مقایسه با ســال گذشته چه تغییراتى را در 
ویژه برنامه یلدایى اش خواهــد داد؛ آیا دوباره با همان 
ســلبریتى هاى تکرارى، مهمان خواننــده و بازیگر و 
یا اتفاقات جدیدى در راه ویژه برنامه شــبکه 3 است. 
«شب آرام» در شــب هاى جمعه و شنبه 29 و 30 آذر 
ماه پخش مى شــود. این برنامه از بعد از پخش سریال 
شبانگاهى شبکه 3 آغاز و تا پاسى از شب ادامه خواهد 

داشت.
شبکه 5 سال گذشته «شب نشین» را با اجراى حمید 
گودرزى به مدت ســه شــب روى آنتن برد و امسال 
دســت به ابتکار جدیدى زده و برنامه اى ورزشى را به 
عنوان ویژه برنامــه یلدایى اش انتخاب کرده اســت. 
برنامه «ورزشــگاه» پژمان ماندگارى با اجراى حافظ 

کاظم زاده شنبه 30 آذر ماه از ســاعت 20 روى آنتن 
شــبکه 5 ســیما خواهد رفت. مانــدگارى به حضور 
ورزشــکارها و توجه این برنامه به اتفاقات ورزشــى 
اشــاره کرد. شــاید این تنوع بتواند تلویزیون را از این 
همه تکرار در برنامه سازى مناسبتى نجات دهد؛ گویا 
در کنار مجرى ثابت «ورزشــگاه»، قرار است مجرى 
دیگرى قرار بگیرد؛ نام هایى همچون حمید گودرزى 
و على انصاریان مطرح شــده اند که احتماًال یک کدام 
در کنار کاظــم زاده، ویژه برنامه «ورزشــگاه» را اجرا 

مى کنند.
شــبکه نســیم یک مهمــان جــدى بــراى آنتن 
یلدایــى اش دارد؛ بعد از حرف و حدیث هاى بســیار، 
سیدمصطفى احمدى، تهیه کننده برنامه «دورهمى» 
چندى پیش بازگشــت یلدایى «دورهمــى» به آنتن 
تلویزیون را تأیید کرد؛ این برنامه احتماًال بنابر گذشته 
ســاعت 23 روى آنتن خواهد رفت و شــاید به علت 
ویژه برنامــه اى که در پیش دارند و زمان بیشــترى را 
بطلبد مهران مدیــرى با «دورهمــى» زودتر از این 
ساعت به آنتن برسند. این شبکه احتماًال بنابر زمانبندى 
کنداکتورى برنامه هــاى دیگرى چون «چهل تیکه» 
و یا «دســت فرمون»، با فضایى ویژه یلدا یک کدام از 
این برنامه ها هم روى آنتن بروند؛ شــاید به دلیل حال 
و هواى نزدیک تر بــه یلدا، «چهل تیکــه»  با اجراى 
محمدرضا علیمردانى هم دیگر برنامه شــب یلدایى 

شبکه نسیم باشد.

 بنفشه خواه سال هاســت در عرصه سریال هاى طنز 
فعالیت دارد و در مجموعه هاى مختلفى هم با سروش 
صحت همکارى داشته اســت. این بار اما در سه گانه 
«لیسانسه ها» بازى و توانمندى هایش بیشتر به چشم 
آمد و حتى خودش مى گوید مــردم او را که مى بینند 
دست هایشان را مثل نقش «دکتر مهاجر» باال مى آورند 
و مى گویند «سپاس. شاد و پیروز باشید» و تکیه کالم 
او را در این ســریال به کار مى برند. بنفشــه خواه که 
کمتر هم اهل گفتگوهاى صریح درباره فعالیت هاى 
تلویزیونى خود اســت، در این گفتگو که پس از پایان 
پخش «فوق لیسانسه ها» انجام شد، فراتر از بازى خود 
در این مجموعه حرف زد و دربــاره موضوعاتى چون 
جاى خالى امثال رضا عطاران و مهران مدیرى در حوزه 
سریال سازى طنز، درآمد هنرمندان و حواشى مربوط به 
معافیت مالیاتى، سخن گفت. بخش هایى از گفتگوى 

او با «مهر» را بخوانید.
کم شدن سریال هاى طنز براى شما 
به عنوان بازیگر این مجموعه چقدر 

اهمیت دارد؟
خیلى بد اســت. مردم نیاز دارند ساعت هایى بخندند 
شاد شوند و سرگرم شــوند. سال به ســال دارد بدتر 
مى شود و تلویزیون چندان کمدى نمى سازد، برخى از 
کمدى سازان را هم خودشان فرارى دادند مثل رضا 
عطاران یا مهران مدیرى به جاى اینکه سریال بسازد 
«دورهمى» را تولید مى کند. حیف نیست؟ مدیرى 

باید سریال بسازد.
حضور این کارگردانان چقدر براى 
بازیگران تضمین بــراى یک کار 

خوب و حرفه اى است؟
مدیــرى و عطاران یــا حتى ســعید آقاخانى، 
کارگردانانى هستند که مثل سروش صحت 

مى توانید بدون فیلمنامه با آنها قرارداد ببندید، 
من اگر در ســینما کار کنم و زندگى ام از 
لحاظ معیشــتى بچرخــد در تلویزیون 
کار نمى کنم. چــون اوضاعش خیلى 
خراب است همه بازیگران سریال ها از 
تلویزیون طلب دارند. من خودم بابت دو 

سریال هنوز طلب دارم.
و این برخالف تصورى 
اســت که برخــى فکر 
مى کنند همــه بازیگران 
وضعشان خوب است و 

پول زیاد هم مى گیرند!
همه جاى دنیا وضع بازیگرها بد نیست 

و دستمزدهاى باال مى گیرند ولى این 
براى همه صــدق نمى کند. من فکر 
نمى کنم بیش از حــدود هزار بازیگر 

حرفه اى داشته باشیم. از طرفى درصد 

خیلى کمى هستند که دائم کار مى کنند و دستمزدهاى 
باال هم مى گیرند. اکنون موجى به  عنوان ضدسلبریتى 
در تلویزیون راه افتاده که به برخى هنرمندان خائن هم 
مى گویند و نمى دانم قضیه چیست! یا قضیه مالیات به 
راه افتاده و کسانى که درباره مالیات هنرمندان حرف 
مى زنند، به این فکر نمى کنند که مــا فقط حدود 20 
سوپراستار سینما داریم که دستمزدهاى باال مى گیرند، 
باقى مثل کارگرها حقوق و دستمزد دریافت مى کنند. 
شاید حتى برخى از راننده ها در پروژه هاى سینمایى و 
تلویزیونى ماهى سه یا چهار میلیون تومان مى گیرند. 
تعداد بازیگرانى که 400 و 500 میلیون تومان به باال 
مى گیرند و یــا درصدى از فــروش دریافت مى کنند 
انگشت شمار است. حتى باید بازیگرى را که یک سال 
است در خانه بیکار است را هم به حساب بیاورند، خود 
من معموًال سرکار هستم ولى بازیگرى که چند سال 
اســت نه در تلویزیون است نه در ســینما باید در این 
مباحث نظر گرفته شود. حتى برخى از این بازیگران هم 
کارهاى تجارى دیگرى دارند و یا برخى از تهیه کننده ها 
مى خواهند از مالیات فرار یا پولشویى کنند و وارد سینما 
مى شوند و فیلم مى سازند که مالیات ندهند و بیشتر باید 

جلوى همین افراد را گرفت.

شب یلدا در تلویزیون چه خبر است

مهناز افشار درباره سانسور تصویرش چه گفت؟  خواننده تیتراژ «لیسانسه ها» بازیگر شد

ازیگر این مجموعه چقدر 
رد؟

نیاز دارند ساعت هایى بخندند 
ــوند. سال به ســال دارد بدتر 
برخى از  دان کمدى نمى سازد،
ودشان فرارى دادند مثل رضا 
ى به جاى اینکه سریال بسازد 
ى کند. حیف نیست؟ مدیرى 

ن کارگردانان چقدر براى 
تضمین بــراى یک کار 

رفه اى است؟
ـا حتى ســعید آقاخانى، 
ه مثل سروش صحت 
ه با آنها قرارداد ببندید،
ر کنم و زندگى ام از 
خــد در تلویزیون 
وضاعش خیلى 
ران سریال ها از 
من خودم بابت دو 

.
خالف تصورى 
ه برخــى فکر 
مــه بازیگران 
 خوب است و 

هم مى گیرند!
بد نیست  زیگرها

گیرند ولى این 
ى کند. من فکر 
ود هزار بازیگر 

. از طرفى درصد 

کارهاى تجارى دیگرى دارند و یا برخى از تهیه کننده ها
مى خواهند از مالیات فرار یا پولشویى کنند و وارد سینما
مى شوند و فیلم مى سازند که مالیات ندهند و بیشتر باید

جلوى همین افراد را گرفت.

بیژن بنفشه خواه:

عطاران و مدیرى را فرارى دادند

سرنوشت ساخت فصل دوم 
«حکایت هاى کمال» در هاله اى از ابهام تهیــه کننده ســریال «حکایت هاى 

کمال» به کارگردانى قدرت ا... صلح 
میرزایى درباره تولید فصل هاى بعدى 
این سریال گفت: هنوز معلوم نیست 
که این ســریال در فصل هاى بعدى 
تولید شود یا نه. خودمان بنا داریم ادامه 
سریال را بسازیم اما مشروط به خیلى 

مسائل است.
محسن شایانفر افزود: نگارش فصل  
دوم در حال انجام است اما خب هنوز 
خبر قطعى مبنى بر ایــن به ما اعالم 
نشده است. وى با اشــاره به اینکه 
توافق هاى اولیه صورت گرفته است، 
گفت: تاکنــون حرف هایى شــده و 
توافق هاى اولیه صورت گرفته است و با 
توجه به اینکه دکور و لباسمان از فصل 
قبلى آماده اســت، براى فصل جدید 
دیگر هزینه دکــور و لباس نخواهیم 

داشت و یک قدم جلوتر هستیم. 
این تهیه کننده در پایان عنوان کرد : کار 
بعدى ام یک فیلم سینمایى است که بنا 
دارم بعد از پایان پخش این سریال به 

طور جدى به آن بپردازم.

نوید محمدزاده با انتشار یک عکس و اســتیکر، به دروازه بان شدن بهرام افشارى در 
فصل ششم «پایتخت» واکنش نشان داد.

محمدزاده که در فیلم هایى همچون «عصبانى نیستم» و «النتورى» با بهرام افشارى 
بازیگر نقش «بهتاش فریبا» در سریال «پایتخت» همبازى بوده است، نسبت به دروازه 

بان شدن او در فصل جدید این سریال واکنش نشان داد.
در این هفته سیروس مقدم در یک گفتگو از سوداى «بهتاش» براى «پیتر چک» شدن و 
بازى براى تیم نساجى به عنوان دروازه بان در سرى جدید سریال «پایتخت» خبر داد که 
این موضوع اشتیاق مخاطبان را براى تماشاى این مجموعه طنز دو چندان کرده است.
پس از انتشار این خبر نوید محمدزاده نیز با انتشار عکس بهرام افشارى، خبر دروازه بانى 

او را با استیکر خنده و عبارت «به به» تأیید کرد.
البته بهرام افشارى هم به دنبال این خبر، تصویرى از  «پیتر چک» را در صفحه شخصى 
خود به اشتراك گذاشت که نشــان مى دهد این بازیگر طناز نقشه هاى خوبى را براى 

خنداندن مخاطبان در قالب «پیتر چک» دارد.
گفتنى اســت ششــمین فصل ســریال «پایتخت» به تهیه کنندگى الهام غفورى و 
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آماده مى شود.

واکنش نوید محمدزاده به
دروازه بان شدن بازیگر سریال «پایتخت»

بازیگر ســینما، تئاتــر و تلویزیــون درباره 
فعالیت هاى خود در عرصــه بازیگرى گفت: 
در حال حاضر بازى در هیچ پروژه اى را قبول 
نکرده ام، نه اینکه پیشــنهادى نباشــد، بلکه 
پیشنهادات نسبتًا خوبى دارم اما هیچکدام از 
آنها را براى بازى نپسندیده ام. به همین دلیل 

فعًال در هیچ کارى بازى نمى کنم.
الهام پاوه نــژاد درباره فعالیت هــاى خود در 
عرصه نمایش اضافه کــرد: به تازگى نمایش 
«کافه پولشــرى» را بــه پایان رســانده ام، 
این نمایش در چند شــهر ایران اجرا شــد و 
خوشبختانه بازخوردهاى خوبى داشت، در قبال 
اجراى صحنه اى آخرین کارم به ایفاى نقش در 
نمایش «شاه لیر» به کارگردانى مسعود دلخواه 
بر مى گردد. وى در همین زمینه ادامه داد: بعد 
از نمایش «شــاه لیر» درگیر تور نمایش کافه 
پولشرى و ضبط ســریال «مانکن» شدم، در 
کل بازیگرى نیستم که همزمان سر پنج کار 
باشم و ترجیح مى دهم گزیده کار بوده و بیشتر 

بر کیفیت نقشى که ارائه مى دهم تمرکز کنم.
بازیگر سریال شبکه نمایش خانگى  «مانکن» 
درباره بازخورد حضورش در این سریال اضافه 
کرد: واقعیت امر ترجیح مى دهم در حال حاضر 
درباره سریال «مانکن» هیچ حرفى نزنم. فعًال 
پخش این ســریال را دارم و به غیر از آن در 

سینما هم کار خاصى را ندارم. 
بازیگر نمایش «شــاه لیر» دربــاره وضعیت 
کنونى تئاتر تأکید کرد: تئاتر کار کردن نسبت 
به گذشته به شدت سخت شده است، از طرفى 
هزینه هاى تولید تئاتر باال رفته و فشار مالى 
باعث شده تا مخاطبان تئاتر افت محسوسى 
داشته باشند، بدون شــک اکثریت خانواده ها 
با وجود فشارهاى مالى در نخستین قدم بلیت 
تئاتر را از ســبد کاالیى خانــواده خود حذف 

مى کنند و این امر هم طبیعى است.

مارال فرجاد به جمع بازیگران ســریال «شام 
ایرانى» به تهیه کنندگى و کارگردانى ســعید 

ابوطالب پیوست.
پیش از این اعالم شــده بود شبنم قلى خانى، 
سیما تیرانداز و نگین معتضدى بازیگران سرى 
جدید این سریال هســتند و به تازگى مارال 

فرجاد نیز به پروژه پیوسته است.
قرار است چهره هاى بین المللى به پروژه بیایند 
که از بین بازیگران بین المللى، حضور ســه 
بازیگر از آذربایجان، ترکیه و لبنان در «شــام 
ایرانى» قطعى شده اســت. این مجموعه به 
دنبال تجربه هایى چون «هفت شهر عشق» و 
«هفت روز و هفت ساعت» ابوطالب، با حضور 

بازیگران داخلى و خارجى ساخته مى شود.
در این فصل جدید، از چهــره هاى جدیدى 
که در فصل هاى گذشــته حضور نداشته اند 
استفاده مى شود. «شــام ایرانى» تفاوت ها 
و شــباهت هاى فرهنگى مهمــان پذیرى و 
پذیرایــى از مهمان خوانــده و ناخوانده را در 
ایران و کشــورهاى منطقه مقایسه مى کند و 
هر بازیگر به عنوان میزبــان، ضمن پذیرایى 
از مهمان هایــش براى آنها یک ســور پرایز 

(شگفتانه) خواهد داشت.

الهام پاوه نژاد: 
بازیگرى نیستم که همزمان 

در 5 کار بازى کنم

مارال فرجاد هم 
به جمع میزبانان 

فیلمبردارى فیلم سینمایى «دست انداز» به کارگردانى کمال تبریزى و تهیه کنندگى «شام ایرانى» پیوست
محمد آفریده همچنان ادامه دارد و امید نعمتى خواننده تیتراژ «لیسانســه ها» براى 

اولین بار به عنوان بازیگر یک فیلم سینمایى جلوى دوربین رفته است.
امید نعمتى به عنوان نوازنده و خواننده با گروه هاى موسیقى «پالت» و «دنگ شو» 
همکارى کرده است. عالوه بر امید نعمتى تاکنون هدى زین العابدین، رؤیا نونهالى، 

رضا کیانیان، همایون ارشادى، در این فیلم جلوى دوربین رفته اند.
همچنین تدوین همزمان فیلم نیز توسط سپیده عبدالوهاب در حال انجام است. اولین 
 نمایش فیلم «دست انداز» در سى و هشــتمین دوره جشنواره ملى فیلم فجر خواهد 

بود.

به تازگى شــرکت «ســونى پیکچرز» با 
«پیــرس برازنان»، بازیگر ســابق نقش 
«جیمــز باند»، بــراى حضــور در فیلم 
«ســیندرال» به توافق رســیده و قرارداد 
همکارى امضا کرده است. برازنان نقش 
شخصیت شاه و پدر «شــاهزاده رابرت» 

را بر عهده دارد.
فیلم «سیندرال» یک فیلم کمدى موزیکال 
اســت که قرار اســت روایت جدیدى از 
داستان «سیندرال» را ارائه دهد که در این 
داستان، قهرمان داستان یک زن جوان و 
بلندپرواز و جاه  طلب اســت که رؤیاهاى 
او بزرگ تر از جهانى اســت که به او اجازه 

تحقق آن را دهد. 

«جیمزباند» 
سابق در فیلم جدید 

«سیندرال»
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بــازى هــاى تیم 
ملى در تعطیالت نوروز 

پیش رو برگزار مى شــود. با 
توجه به فرصت کافى که تا فرا رسیدن 

این تاریخ وجود دارد، فدراســیون فوتبال مى خواهد 
پروسه انتخاب سرمربى جدید تیم ملى را در آرامش پیش ببرد.

در نشســت هاى تخصصى که در این باره در فدراسیون فوتبال 
برگزار شده اعضا به این نتیجه مهم رسیدند؛ در این برهه از زمان 
و با توجه به بازى هاى مهمى که پیــش روى تیم ملى قرار دارد 
اگر قرار است مربى خارجى هدایت تیم ملى را برعهده گیرد باید 
مربى اى باشــد که از فوتبال ایران و مهره هایش شناخت کافى 
داشته باشد. چون مربى جدید خارجى غیر از این، اگر وارد تهران 
شود ممکن است به ماه ها و یا سال ها زمان نیاز داشته باشد تا تیم 
ملى و فوتبال ایران را بشناسد و اگر در این مسیر در یکى از بازى ها 
شکست بخورد تیم ملى فوتبال ایران شانس حضور در جام جهانى 

آتى را از دست خواهد داد.
تنها گزینه خارجى که چنین شرایطى دارد و مى تواند هدایت تیم 
ملى را بر عهده بگیرد برانکو است که مهدى تاج در حاشیه نشست 
مجمع عمومى هیئت فوتبال استان کردستان مذاکره با او را تأیید 
کرد. البته رئیس فدراســیون فوتبال بر این نکته هم تأکید داشت 
که همزمان با چند گزینه دیگر هم در حال مذاکره هستند. برانکو 
موافقان زیادى در کمیته فنى فدراسیون فوتبال دارد به این دلیل 
که او فصل گذشته مربى پرســپولیس بوده و به خوبى بازیکنان 
داخلى و لژیونرها را مى شناسد و زمانى که در تیم ملى استارت بزند 
نیاز به زمان براى شناخت از بازیکنان ایرانى و فوتبال ایران نخواهد 
داشت و طبیعتًا با آمادگى در انتظار حریفان بعدى تیم ملى خواهد 

بود.
در روزهاى اخیر به 
دفعات بحث حضور مربى 
ایرانى نیز در تیم ملى مطرح شــده 
است. حتى تابش، رئیس کمیسیون ورزش مجلس 
شوراى اسالمى این سئوال را مطرح کرده که چرا فدراسیون فوتبال 
باید با این حجم از مشکالت مالى میلیون ها دالر به مربى خارجى 
بدهد در حالى که در بین گزینه هاى داخلى هم مربیانى شایسته 
هدایت تیم ملى هستند. فدراسیون فوتبال در عدم گزینش مربى 
ایرانى خیلى مقصر به نظر نمى رسد چرا که شرایط فوتبال ایران 
در یکى دو دهــه اخیر به گونه اى پیش رفتــه که هر مدیرى هم 
جاى مهدى تاج بود به خصــوص بعد از رفتن کارلوس کى روش، 
مربى خارجى انتخاب مى کرد. با وجود حاکم شــدن این فرهنگ 
بر فوتبال ایران، حضور مربى ایرانــى در رأس کادر فنى تیم ملى 
زمانى محتمل به نظر مى رســد که فدراسیون فوتبال با برانکو به 
ت وافق نهایى دســت پیدا نکند. در این صورت یکى از گزینه هاى 
داخلى سرمربى تیم ملى مى شود، که شانس یحیى گل محمدى 
بیشتر از سایر نفرات است. ممکن اســت به خاطر انتخاب مربى 
ایرانى براى تیم ملى به فدراســیون فوتبال هجمه وارد شــود اما 
این هجمه تا زمانى خواهد بود کــه تیم ملى با مربى جدید خود به 

میدان برود. در صورت نتیجه گیرى همــه آنهایى که در صف 
انتقاد از تیم ملى بودند حامــى تیم ملى و مربى ایرانى خواهند

 شد.
 برانکو یا یحیى گل محمدى؛ در روزها یا شــاید هفته هاى 
آتى یکى از این دو مربى تیم ملى خواهند شد که طبیعى است 

شانس برانکو بیشتر باشد. 

یا برانکو یا یحیى

«پشت هر مرد موفقى یک زن ایستاده است». این جمله معروف 
را همه شنیده اید. براى اینکه بهتر این گفته حکیمانه را درك کنید 
برایتان مصداق بارزى از آن را نقل مى کنیم؛ ماجراى فروغ دوباره 

یک ستاره افول کرده در فوتبال، آن هم درست پس از ازدواجش.
«باشو کوچک» را مى گوییم؛ مهاجم ریزنقش آبى هاى پایتخت. 
همو که در لیگ هفدهم و پس از پدیده شدن در لیگ یک به جمع 
استقاللى ها پیوســت و در هفته دوم رقابت هاى همان فصل با 
درخشش مقابل استقالل خوزستان جاى خودش را در دل هواداران 

استقالل تهران بازکرد و «باشو کوچک» آنها شد.
اما هرچه زمان پیش مى رفت از فروغ این ستاره بوشهرى در تهران 
هم کاسته مى شد تا جایى که پس از آن تصادف کذایى که منجر 

به مصدومیت او و کشته شــدن یکى از رفقاى جوانش شد، کمتر 
کســى باور مى کرد که این بازیکن دوباره به میدان بازگردد، چه 
رســد به اینکه پس از مدتى بتواند با تأللؤى دوباره، چشم ها را به 

خود خیره کند. 
اما مهدى قائدى که همین دو هفته پیش شمع تولد 21 سالگى اش
را فوت کرده ایــن روزها طورى براى تیمش گلســازى و گلزنى 
مى کند که همگان را محو تماشــاى بازى خود کرده است. او در 
انتهاى نیم فصل نخست با هشت گل زده در صدر جدول گلزنان 
لیگ قــرار گرفت، ضمن اینکه بــا پنج پاس گلى کــه براى هم 
تیمى هایش ارسال کرده فعًال عنوان برترین پاسور لیگ را نیز از 

آن خود کرده است.
اینکه چه اتفاقى افتــاد که قائدى متحول شــد و تصمیم گرفت 

به روزهاى اوجش بازگــردد را هیچکس دقیقًا نمــى داند. اما پر 
بیراه نیســت اگر بگوییم آن «زن» که در آغاز این مطلب سخن 
از ایستادنش پشت سر «مرد موفق» بود، در کامیابى این روزهاى 
وینگر جوان اســتقاللى ها بى تأثیر نبوده است. به نوعى مى توان 
مدعى شد همسر قائدى تا بدینجا ستاره بخت او بوده. همان کسى 
که مهاجم جنوبى آبى ها در هفته ششــم لیگ برتر،  گلى که وارد 
دروازه حریف کرد را براى تقدیر بــه او و همچنین مادرش تقدیم 
کرد. او بدین صورت خبر از ورود این زن به زندگى پرفراز و نشیبش 
داد. زنى که به گفته قائدى خیلى اهل فوتبال نیست ولى حضورش 
در زندگى این بازیکن نقش پررنگى در رویش دوباره استعدادهاى 
او داشــته چرا که ملى پوش تیم امیــد را از حواشــى دور کرده 

است.

 واسه
 ازدواج 

 به موقع ات 
مرسى!

مرضیه غفاریان

قائم مقام باشگاه نســاجى گفت: مهاجرى 
فهرســتى از بازیکنان مدنظــرش در اختیار 
باشــگاه قــرار داده و احتمــال جدایى او و 

پیوستنش به ذوب آهن صفر درصد است.
ایزد سیف ا... پور در گفتگویى در مورد شایعه 
مذاکره رضا مهاجرى با باشــگاه ذوب آهن 
اصفهان اظهار کرد: احتمال جدایى مهاجرى 
از تیم نساجى و پیوســتن به ذوب آهن صفر 
درصد است. تا االن نشنیدم خودش در این 
مورد صحبتى کرده باشــد. ایــن مربى با ما 
قرارداد و مردم قائمشــهر را دوست دارد. از 
این رو عالقه اى به ترك نســاجى ندارد. ما 
براساس تعهداتمان به او پول پرداخت کردیم. 

مهاجرى اهل بهانه گیرى نیســت چراکه او 
زمانى در این تیم کار کرد که امکاناتى نبود.

وى با رد این موضوع کــه فرهاد صنیعى فر 

تمام اختیارات باشگاه نساجى از جمله مسائل 
مالى را به او سپرده اســت، تأکید کرد: مگر 
من بانک هستم که چنین مسئولیتى به من 
بدهــد؟ کارت بازى بازیکنان را به واســطه 
رابطه خوبى که با فدراسیون داشتم، گرفتم. 
فدراســیون هیچ بدهى به من نداشــت که 
من آن را بخشیده باشم! اصًال چنین چیزى 
نیســت و اگر این موضوعات را رســانه اى 
مطرح کن ــد از آنها شــکایت مى کنم. ما به 
فدراســیون رفتیم، یک ســوم بدهى هاى 
باشگاه را پرداخت کردیم و در ازاى پرداخت 
بدهى هــا توانســتیم کارت بازیکنــان را 

بگیریم.

 دیدار اســتقالل – ســپاهان در مرحله یک 
چهارم نهایى جام حذفــى به قوت خود باقى 
اســت و با وجود همه حرف و حدیث ها دوم 

دى برگزار مى شود.
 دو تیم تأکید دارند که در ایــن بازى باید از 
ملى پوشــان امید بهره ببرند. اســتقالل و 
ســپاهان بازیکنان تأثیرگــذارى در اردوى 
امید دارند و ظاهراً بر اساس هماهنگى هاى 
سازمان لیگ قرار شده در این بازى هر دو تیم 
از بازیکنان امید خود بهــره ببرند. امیدهاى 
این دو تیم به همین بهانه دیرتر به اردوى تیم 

امید ملحق مى شوند.
غالمرضا بهروان، مشــاور سازمان لیگ در 
این باره مى گوید: استقالل و سپاهان یکى 

دو بازیکن تأثیرگذار دارند که این بازیکنان 
مى توانند در جام حذفى براى باشــگاه خود 
بازى کنند و یکى دو روز دیرتر به اردوى تیم 
امید اضافه شوند و مشکلى هم پیش نمى آید. 
همه ما بر حمایت از تیم ملى و تیم امید تأکید 
داریم. بهاروند، رئیس محترم سازمان لیگ 
هم بر این مســئله تأکید دارد امــا باید حق 

باشگاه ها هم داده شود.
گفتنى است ملى پوشــان امید دیروز هم با 
ترك اردوى تیم امید به اردوى تیم باشگاهى 
ملحق شدند تا در هفته شانزدهم بازى هاى 
لیگ برتر در ترکیب تیم خود به میدان بروند.

مهدى رحمتى در اســتورى اینستاگرامش از 
بدهى مالیاتى خبر داد که باید توسط باشگاه 
استقالل پرداخت مى شد، اما پرداخت نشده 
اســت. رحمتى که در حال حاضر دروازه بان 
شــهر خودرو اســت، تصویرى از نامه اداره 
مالیات را منتشــر کرده که در آن نوشته شده 
اگر او بدهى مالیاتــى اش را پرداخت نکند، 
اموالش توســط اداره مالیات توقیف مى شود. 
او البته آن بخش از نامه که رقم دقیق مالیات 
را نوشته، مخدوش کرده تا کسى متوجه رقم 
بدهى مالیاتى که احتماًال رقم قابل توجهى هم 
هست، نشود. در ظاهر اینطور به نظر مى رسد 
که باشگاه استقالل به تعهد خود عمل نکرده 
و مالیات رحمتى را پرداخت نکرده است، اما 
ســئوال مهمى که اینجا به ذهن مى رسد 
این است که اصًال چرا باشگاه استقالل باید 

مالیات رحمتى را بدهد؟
رقمى که اداره مالیــات براى رحمتى در 

نظر گرفته، اصوًال بخشى از دستمزد رحمتى 
بابت بازى کردن در اســتقالل اســت؛ یعنى 
درصدى از حقوق او. درست مثل هر شهروند 
دیگرى، رحمتى هم باید بخشــى از دستمزد 
خود را بابــت مالیات پرداخــت کند. مثل هر 
کارمند و کارگرى، مثل هر کاسب و شاغلى، 
رحمتى هم باید مالیات درآمدش را، خودش 
پرداخت کنــد و اینکه چرا ایــن مالیات باید 
توسط باشگاه اســتقالل پرداخت شود جاى 

سئوال دارد.
اینکه رحمتى در اینستاگرامش حق به جانب 
و مدعى ظاهر شــده جاى خود، اما نکته مهم 
این اســت که احتماًال قرارداد 
او طورى تنظیم شــده که 
پرداخــت مالیــات را به 
گردن باشــگاه انداخته 
است. به عبارتى باشگاه 
در زمان عقــد قرارداد، 

بدون اینکــه عواقب این موضــوع را در نظر 
بگیرد، تعهــد داده که عالوه بــر پولى که به 
رحمتى مى دهد، مالیات ایــن بازیکن را هم 
پرداخت کند. فعالً  مشــخص نیست که این 
موضوع مربوط بــه دوره کــدام مدیرعامل 
استقالل است و چه کسى حاضر شده چنین 
تعهدى به رحمتى بدهد که مالیات این بازیکن 
را باشگاه پرداخت کند، اما این موضوع کار هر 
کســى که بوده، چیزى جز بى سر و سامانى 

باشگاه استقالل را نشان نمى دهد.
طبیعى اســت بازیکنى که پــول میلیاردى 
مى گیرد، عالقه اى هم بــه پرداخت مالیات 
نداشته باشــد و ترجیح بدهد باشگاه مالیاتش 
را بپردازد، اما باشگاه نباید زیر بار این قرارداد 
ترکمنچاى مى رفت. بیراه نیست اگر بگوییم 
مدیرى که چنین قــراردادى با رحمتى امضا 
کرده، صالحیت مدیرعاملى باشــگاه بزرگى 

چون استقالل را نداشته است.

باشگاه ذوب آهن در ادامه سونامى خود در فهرست بازیکنان، سرانجام قرارداد 
دو خرید خارجى تابستانى را فسخ کرد.

به گزارش «خبرورزشى» ، باشگاه ذوب آهن در هفته هاى گذشته تحت الشعاع 
اتفاقات و تصمیم گیرى هاى زیادى قرار گرفته اســت که مهمترین آن کنار 
گذاشتن مجموعه اى از بازیکنان این تیم از فهرست اصلى بود. قطع همکارى 
با نفراتى همچون محمدباقر صادقى و زبیر نیک نفس، اولین گام از این اتفاقات 

مهم در راستاى بازسازى بود که منصوریان وعده آن را داده بود.
در همان مقطع شایعاتى هم در خصوص فسخ قرارداد با دو بازیکن خارجى به 
گوش مى رسید که با چند هفته وقفه سرانجام این شایعات دیروز رنگ واقعیت 
به خود گرفت تا باکر و کریســانتوس هم به سرنوشت صادقى و نیک نفس در 
ذوب آهن دچار و با جمع کردن چمدان هاى خود از نصف جهان اخراج شوند. 
این دو خرید تابستانى که با تأیید خود منصوریان و در دوران مدیریت قبلى با 
باشگاه اصفهانى قرارداد بسته بودند بر اساس توافقى دو طرفه به این همکارى 

پایان دادند.
منصوریان کــه تمایلى بــراى ادامه همکارى بــا ابیابووى باکــر و ماکالى 
کریســانتوس نشــان نداده بود دیروز در شــرایطى جمع نفرات اخراجى در 
هفته هاى گذشته را به عدد چهار رساند که هنوز مشخص نیست با ناکامى در 
کسب 10 امتیاز از پنج بازى تا انتهاى نیم فصل، هیئت مدیره باشگاه در قبال 

آینده او چه تصمیمى اتخاذ خواهد کرد.

حدوداً شش ماه پیش بود که احمد سعادتمند از ریاست هیئت 
مدیره باشگاه استقالل استعفا کرد. سعادتمند در همان زمان 
گفت 18 دلیل براى جدایى از استقالل داشته که مهمترین آن 
عدم صداقت یا راستگویى مدیران باشگاه خصوصاً مدیرعامل 
(امیرحسین فتحى) بوده است. این روز ها هم در شرایطى گفته 
مى شود سعادتمند یکى از گزینه هاى مدیرعاملى استقالل 
اســت که پیش از این اعضاى هیئت مدیره استقالل گفته 
بودند او به حرف آنها گوش نمى کند و کار خودش را انجام 

مى دهد!
حاال این سئوال پیش مى آید که شــاید اگر در همان زمان 
مســئوالن وزارت ورزش به حرف هاى ســعادتمند گوش 
مى دادند االن وضعیت اســتقالل این نبود. با شایعاتى که 
در مورد آینده مدیریت باشگاه استقالل شنیده مى شود این 
انتظار وجود دارد که این باشگاه عمالً  بازگشت به عقب داشته 
باشد، همین مسئله یعنى روزهاى سختى در آینده در انتظار 
استقالل است. مسئله اصلى این است که شرایط به گونه اى 
شده که مدیرانى که سالم هستند نمى توانند در ورزش کار 
کنند و خیلى از این مدیران عطاى کار در ورزش را به لقایش 
مى بخشند. این نکته باید مدنظر باشــد تا زمانى که برخى 
تصمیمات وزارت ورزش و جوانان با مصلحت اندیشى گرفته 

مى شود اوضاع به همین شکل است.

پیوستن مهاجرى به ذوب آهن؟ احتمالش صفر درصده

زور سازمان لیگ چربید

چرا زیر بار ترکمنچاى رفتید؟

باکر و کریسانتوس از
 نصف جهان اخراج شدند

چه خبر از آن 18 دلیل؟

ســایت «باشــگاه خبرنگاران 
جوان» مدعى شــد که سپاهان 
امید عالیشاه را براى جذب در نیم 

فصل دوم زیر نظر دارد.
 به احتمال فراوان امید عالیشــاه در نیــم فصل، حال 
یا به صــورت قرضى و یــا دائمى از پرســپولیس جدا

 مى شود.
از سوى دیگر مسئوالن تیم فوتبال سپاهان قصد دارند 
که تیم خود را در نیم فصل دوم تقویت کنند، در همین 
راســتا برخى منابع نزدیک به باشــگاه سپاهان عنوان 
کرده اند که امید عالیشــاه بازیکن پرسپولیس یکى از 

گزینه هاى مدنظر زردپوشان اصفهانى است.
یکى از مدیران ســپاهان درباره مذاکره با امید عالیشاه 
بازیکن پرسپولیس در گفتگویى اظهار کرد: «عالیشاه 
بازیکن خوبى اســت و قطعــًا مورد نظر بســیارى از 
باشــگاه ها (از جمله سپاهان) اســت، البته قلعه نویى 
هنوز به صورت رسمى لیســت مدنظرش را به باشگاه 
نداده است. ما بعد از پایان نیم فصل اول فعالیت نقل و 

انتقاالتى خود را شروع مى کنیم.
باید منتظر ماند و دید عاقبت امید عالیشاه در نیم فصل 
دوم به کجا خواهد انجامید ، همچنان در تیم کالدرون و 

یا همراهى با دیگر شاگردان قلعه نویى. رجى
یسته 
 مربى 
 یران 
ى هم 
وش، 
هنگ

ملى  م
کو به 
هاى 
مدى
 مربى

اما  ود
خود به 
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د

ت

یا همراهى با دیگر شاگردان قلعه نویى.

سپاهان 
امید عالیشاه را 
زیر نظر دارد

وقتى که بازیکن سال فوتبال ایران، نامزد مرد سال 
فوتبال آســیا 2019 و لیدر کاروان کمک به سیل 
 زدگان، به علت یک سلفى از صفت همگانى کالغ 
استفاده مى کند، به هوادار حق بدهید که دیگر به 
شما برچسب عقاب آســیا نزند. حق بدهید که با 
نامتان در ورزشــگاه پاى کوبى نکند. حق 
بدهید که وسط معرکه صدر جدول 
در آزادى، تنهاى تان بگذارد. این 
وسط شمایید که حق ندارید از 
نبودشان بنالید. آنها براى شما 

همه کار کردند.
 دربى را باختید و تشــویق 
کردند، نایب قهرمان آســیا 
شدید و با گریه تحسینتان 
کردند! برابر الهالل تحقیر 
شــدید اما همان شب تا 
خود هتــل  دلداریتان 
دادنــد. صــاف تــو 

روى دوربین ایستادید و حســرت ده ساله قهرمانى 
پرسپولیس را به رخشان کشیدید. چقدر زود فراموش 

مى کنیم.
علیرضا بیرانونــد رخ در رخ دوربین مى گوید که اگر 
الزم باشــد دالرهایم را به کالدرون مى دهم. خدا 
خیرش بدهد؛ در انبوه مشــکالت دالرى استقالل 
و پرسپولیس چنین کارى تحســین برانگیز است. 
اما گفتن چنیــن جمله اى چه ضرورتــى دارد؟ اگر 
مى خواهید با این ســخنان کمى تعصب بخرید چه 
فایده که با یک جمله همه را نقش بر آب مى کنید. 
اى کاش بدانیــم که هواداران پرســپولیس بیرون 
از زمین هم شــماره یک خود را مى خواهند. با یک 
سلفى و شاید لبخندى هر چند تصنعى! دالرهاى تان 

پیشکش!
پرسپولیس با روزهاى کم فروغ بیگانه نیست. یک 
زمان ســرخ ها مثل االنشــان جام درو نمى کردند 
اما همچنان روى ســکوها محبــوب بودند. چیزى 
بیشتر از یک قهرمان. چیزى شــاید بیشتر از یک 
عشق. مجتبى محرمى قید جوانى مجللش را زد تا با 

پرسپولیس پیر شود. هوادار با اینها زمستانش را سر 
مى کرد آقاى بیرانوند! یک زمان طرفدار به آزادى 
مى آمد تا فقط باقرى ها، مهدوى کیاها و کریمى ها 
را ببیند و حظ کند. فارغ از اینکه شــلیک هاى کریم 
باقرى به کنج دروازه بنشــیند یا على کریمى رقص 
دریبــل راه بیاندازد. بیهوده نیســت بگوییم که آن 
شىء دایره اى شکل و مستطیل سبزش در اولویت 
نبودند. آن ستاره هاى قرمزپوش هیچ وقت فراموش 
نمى شوند، با اینکه پنالتى کریس را نگرفته بودند و 

فن پیجى هم نداشتند.
بیرانوند هرگــز منفور نبوده و نیســت. خالق یکى 
از ناب ترین صحنه هاى ملــى فوتبالمان و عامل 
یورش پرسپولیس به قله آســیا بارها تالش کرده 
اســت که بیرون زمین هم مانند داخلش بدرخشد. 
اما چه کنیــم که انســان هم جایز الخطاســت و 
هوادار هــم مظلوم! به بیرانوند بگویید، شــاید یک 
روز، همان کالغ ها بال بگیرنــد و تنهایت بگذارند. 
برونــد جــاى دور؛ خیلــى دور! پس  بال شــان را 

نشکن.
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 زدگان، به علت یک سلفى از صفت همگانى کالغ 
استفاده مى کند، به هوادار حق بدهید که دیگر به 
شما برچسب عقاب آســیا نزند. حق بدهید که با 
نامتان در ورزشــگاه پاى کوبى نکند. حق 
بدهید که وسط معرکه صدر جدول 
در آزادى، تنهاى تان بگذارد. این 
وسط شمایید که حق ندارید از 
نبودشان بنالید. آنها براى شما 

همه کار کردند.
تشــویق را باختید و  دربى

کردند، نایب قهرمان آســیا 
شدید و با گریه تحسینتان 
کردند! برابر الهالل تحقیر 
شــدید اما همان شب تا 
خود هتــل  دلداریتان 
دادنــد. صــاف تــو 

وقتى تنها شدى دیگر ناله نکن
حسین رضایى
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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.برابر راى شماره 139860302177000634 مورخه 1398/08/11هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حسین 
صادقى علویجه  فرزند میرزا بابا بشماره شناسنامه 40نجف آباد و شماره ملى 1092023429 
در ششدانگ یکباب مغازه قسمتى از پالك 3281 فرعى واقع درعلویجه 1اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مســاحت 80/90 مترمربع انتقالى از مالکین رسمى  خانم بیگم الحسینى 

الموسوى و آقاى مسیب پور جم علویجه محرز گردیده است.
2. برابر راى شماره 139860302177000636 مورخه 1398/08/11هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فرشته 
سلیمانى نیا فرزند حسن بشماره شناسنامه 1826نجف آباد و شماره ملى 1091368937 
در ششدانگ یکبابخانه  قسمتى از پالك 4708 فرعى واقع درعلویجه 1اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مســاحت 103/8 مترمربع انتقالى از مالک رسمى  آقاى احمد رضا باقرى 

علویجه محرز گردیده است.
3. برابر راى شماره 139860302177000635 مورخه 1398/08/11هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى ابراهیم 
ابراهیمى علویجه فرزند احمد بشماره شناسنامه 2 نجف آباد و شماره ملى 1091940071 
در ششدانگ یکبابخانه  قســمتى از پالك 513 فرعى واقع درعلویجه 1اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 418/05مترمربع انتقالى از مالک رسمى  خانم معصومه عزیزیان 
اصفهانى و حســین کریمى علویجه و احمد ابراهیمى علویجه و خانم خورشید ابراهیمى 

علویجه و خانم کلثوم ابراهیمى علویجه 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 سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: دو شنبه 
1398/09/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: چهار شنبه 1398/09/27- 667924/م الف سید 
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شــماره آگهى: 9810466881100006 تاریــخ تنظیم: 1398/09/07 شــماره پرونده: 
8309980356900242 شــماره بایگانى پرونده: 980302 اجراى احکام حقوقى شعبه 
یازدهم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 980302 
ج/11 له خانم زهره اعظمى و علیه مجتبى شاه پرى مبنى بر مطالبه مبلغ 8472276060 
ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 1398/10/17 
ســاعت 9:30 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 
جهت فروش 94/763 سهم مشاع از 151 سهم شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 7 
فرعى از 13900 اصلى بخش 5 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال 
درج شده است ملکى آقاى مجتبى شاهپرى و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه مى 
باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد 
بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى 
اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال 
ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: واقع در اصفهان 
خیابان کاوه کوچه شمس اباد چهارراه شریعتى روبروى یخچال سازى عارف پالك شمالى 
(پالك چارهم چهارراه) نبش کوچه با کدپستى 8138981389. پالك مذکور داراى سند 
مالکیت مشاعى دفترچه اى به شماره ملک 13900/7 و شماره ثبت 68256/س در دفتر 
392 صفحه 200 بخش 5 ثبت اصفهان که بصورت 151 ســهم مشاع از 641 سهم یک 
دانگ مشاع از ششــدانگ قطعه زمین پالك 7 فرعى از 13900 اصلى واقع در شمس اباد 
اهنگران بخش 5 ثبت اصفهان. سهم عرصه فوق به مقدار 151 مترمربع با مالکیت اقاى 
مجتبى شاهپرى فرزند اســماعیل با شــماره مالکیت 897958 الف 16  88 ثبت گردیده 
اســت. ملک مذکور معادل 151 مترمربع به عنوان معوض توسط شهردارى اصفهان طى 
سند مالکیت 2/746567 ثبت 45520 دفتر 60 خروجى صفحه 514 ثبت. صادر و به اقاى 
مجتبى شاهپرى واگذار شده است. ملک داراى پروانه ساختمانى به شماره 8/89/15763 
مورخ 1389/11/23 از شهردارى منطقه 8 و مالکیت ان به نام اقاى مجتبى شاهپرى فرزند 
اسماعیل به شش 117 اعالم شده اســت متراژ غرصه پس از رعایت بر اصالحى به مقدار 
151 مترمربع و مساحت اعیانى شامل طبقات همکف اول و دوم به مقدار 335/5 مترمربع 
است. طبقه همکف با کاربرى پارکینگ و طبقات اول و دوم با کاربرى مسکونى اعالم شده 
است ملک مذکور سه طبقه مسکونى شمالى بتن ارمه ســقف ترچه بلوك دیوارها اجرى 
نماى اج 5 ســانتى و پنجره هاى الومینیومى کف سرامیک سرویس ها کاشى. درب هاى 
واحد و کابینت اشپزخانه و تاسیسات واحد نصب نشده است. اشتراکات ملک شامل کنتور 
برق تک فاز یک کنتور اب و کنتور گاز است*** نتیجه کارشناسى ارزش ملک مورد نظر 
بطور کامل شامل عرصه به متراژ 151 مترمربع و اعیانى مربوطه با اشتراکات و تاسیسات 
ذکر شده و با توجه به موقعیت شــهرى و محلى متراژ بر و عرض گذر مجاور  دسترسى و 
نوع کاربرى و کیفیت مصالح، جهت ملک (مسدود شــدن بخشى از فضاى جنوبى پس از 
تفکیک زمین ضلع جنوب شرقى ذکر شده در فوق) و در نظر گرفتن مغایرت کاربرى همکف 

با پروانه و کسر یک واحد پارکینگ و نوع سند مالکیت و سایر موارد تاثیرگذار از قرار مبلغ 
13/500/000/000 ریال معادل یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون تومان براورده شده 
است. ** در نتیجه ارزش 94/763 سهم مشــاع ان به مبلغ 8472276060 ریال ارزیابى 
میگردد.** آدرس: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- 200 متر پایین تر از 
ساختمان مرکزى به سمت شیخ صدوق- ساختمان اجراى احکام حقوقى. م الف: 677410 
مدیر و دادورز شعبه یازدهم اجراى احکام مدنى شهرستان اصفهان (مجتمع قضائى شماره 
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اجراى احکام حقوقى شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 971457 ج/6 له خانم معصومه معصمى و علیه آقاى علیرضا سرجوئى 
مبنى بر مطالبه مبلغ 2335655179 ریال بابت محکوم بــه و هزینه هاى اجرایى و حق 
االجراى دولتى در تاریخ 98/10/15 یکشــنبه ســاعت 12 صبح در محل اجراى احکام 
دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 13/333 حبه مشاع از 72 حبه 
شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 3/1168 بخش 14 اصفهان با مشخصات مندرج در 
نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى مرحوم اصغر سرجوئى و اکنون در تصرف 
مالکانه ورثه مى باشــد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شــرح ذیل ارزیابى شده و 
نظریه وى مصون از تعــرض طرفین واقع گردیده برگزار نمایــد. طالبین خرید مى توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با 
همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى 
احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. 
هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد و مابقى ثمن ظــرف حداکثر یکماه 
پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: 
آدرس: اصفهان خیابان آتشــگاه کوچه برلیان شــمامره 10 کوچه ساغر و پامچال پالك 
114 در موقعیــت جغرافیائــى Y =3613144 -X =559821 ،UTM بازدید نموده و 
اسناد مالکیت بررسى و با محل تطبیق داده شــد که تطبیق دارد: یک دانگ مشاع به نام 
مهرى دهائى فرزند حســین، پنج دانگ مشاع به نام اصغر ســرجوئى فرزند محمود، الف: 
ملک موردنظر در صفحات 151 و دفاتر336 ذیل ثبت 28998 به نام نامبردگان فوق ثبت

و داراى اســناد مالکیت جلدى شــماره هــاى 852338/2 واقع در بخــش 14 اصفهان 
مى باشد و سایر اسناد به شرح زیر اســت. ب: ملک مورد نظر به صورت یک باب خانه دو 
طبقه در دو ســقف و داراى دو ســقف از نوع آهن و آجر به صورت ویالئى قدیمى با نماى 
آجر 3 سانتى مترى مى باشد با در نظر گرفتن کلیه خدمات اشــتراکى اعم از آب و برق و 
گاز و خدمات شهرى که در محل منصوب اســت، ارزش هر مترمربع آن به نظر اینجانب 
30/000/000 ریال برآورد مى گردد: با توجه به اینکه مساحت ملک مورد تقاضا طبق نقشه 
کاداستر 252 مترمربع مى باشد لذا به شــرح زیر ارزیابى مى گردد. هفت میلیارد و پانصد و 
شصت میلیون 7/560/000/000= 3/000/000 تومان × 252= عرصه و اعیان ریال جمع 
کل ششدانگ که یک دانگ به نام مهرى رهائى و پنج دانگ آن به نام اصغر سرجوئى مى 
باشد. ضلع شــمال کوچه عمومى به طول 11 متر ضلع جنوب کوچه 3 مترى به طول 12 
متر محل با پالك 3/1168 بخش 14 اصفهان مطابقت دارد که داراى یک فقره بازداشتى 
از طرف آن شعبه محترم مى باشد ضلع شرق به طول 2 متر به مجاور 3/1176 ضلع غرب 
به طولهاى 11/58 متر و 11 متر به پالکهاى مجاور شماره 3/1197 و 3/1564 مى باشد. 
حقوق ارتفاقى ندارد. احترامًا پیرو گزارش 77- 98/6/30 به استحضار میرساند با توجه به 
اینکه طبق گواهى حصر وراثت شماره 1205- 91/4/4 شوراى دهم حل اختالف اصفهان 
اصغر سرجوئى مالک 5 دانگ پالك 3/1168 بخش 14 اصفهان فوت نموده است و داراى 
یک عیال دائم به نام مهرى رهائى و یک دختر و چهار پسر مى باشد بنابراین اموال ایشان 
به 9 سهم مساوى تقسیم و سهم هر پســر دو برابر دختر است با توجه به اینکه کل پالك 
فوق 756/000/000 تومان ارزیابى شده اســت لذا 126/000/000 تومان سهم مهرى 
رهائى جهت یک دانگ و مابقى به 9 سهم مساوى تقسیم مى شود لذا از 630/000/000 
تومان ســهم دختر 70/000/000 تومان و ســهم هر پســر 140/000/000 تومان مى 
باشد که 17/500/000 سهم هر پســر به عنوان بها ثمنیه اعیانى سهم مهرى رهائى مى 
باشد که 122/500/000  تومان سهم هر پسر مى باشــد از سهم علیرضا سرجوئى معادل 
122/500/000 تومان مى باشد معادل یک میلیارد و دویست و بیست و پنج میلیون ریال 
تمام. در نتیجه ارزش 13/333 حبه مشاع به اســتثناى بهاى ثمنیه سهم زوجه متوفى به 
مبلغ 1/225/000/000 ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 683611 مدیر اجراى احکام مدنى 

دادگسترى اصفهان/9/363
ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهدى همتى ها دادخواستى به خواسته الزام خوانده (موضوع مطالبه) به طرفیت 
خوانده 1) شرکت سورین اطلس ایرانیان 2) فرید قاسم زاده به شوراى حل اختالف شعبه 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 707/98 ح ش 3 ثبت گردیده  
و وقت دادرســى به تاریخ 98/11/12 ســاعت 3 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى کثیر االنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد از تاریخ نشر آگهى ظرف م دت یک ماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است در صورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمودچنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوبت درج خواهد شــد. م الف: 697710 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد /9/471
ابالغ راى

کالسه پرونده 170/91 ش ح 36 شماره دادنامه 1221 تاریخ رسیدگى 91/12/26 مرجع 
رسیدگى: شعبه 36 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: ورثه مرحوم محمدعلى رضازاده 
1-امیر 2-یوسف 3-هادى 4-زهرا 5-اعظم 6-حمیدرضا 7-علیرضا 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 

7 همگى رضازاده دشتى و 4 باقرى. خواندگان: آقایان 1-فریدون 2-هوشنگ 3-جمشید 
همگى مشیرفاطمى فرزندان کاظم به آدرس اصفهان خ آبشــار دوم مقابل میدان فیض 
پالك 352 طبقه ششم. خواســته الزام خواندگان به انتقال 24 جریب از امالك 2188/1 
بخش 6 حسب السهم. گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شــورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: "راى قاضى شورا" (تصحیحى) در 
خصوص دعوى خواهان ها بطرفیت خواندگان یاد شــده فوق بخواسته الزام خواندگان به 
انتقال 24 جریب از امالك 2188/1  بخش 6 حســب السهم، با توجه به محتویات پرونده 
و نظر به اینکه خوانده ردیف اول الیحه شماره 106 مورخ 91/5/14 را ارسال نموده است 
مبنى بر اینکه مورد معامله را تایید نموده اســت و اعالم نموده که حاضر به انتقال آن مى 
باشــد در صورتیکه خواهان هزینه نقل و انتقال آن را پرداخت نمایــد و در ضمن خوانده 
ردیف اول با وکالت از طرف خانم بهجت فاطمى زمین مورد دعوى را به خواهان فروخته 
است و خواندگان ردیف دوم وسوم دخالتى در معامله نداشــته اند، دعوى خواهان را ثابت 
تشــخیص داده و به اســتناد ماده 198 ق آ د م حکم بر محکومیت خوانــده ردیف اول 
به انتقال رســمى 24 جریب از زمین زراعتى واقع در قریه کاظم آباد دشــتى به شــماره 
ثبت 2188/1 باقیمانده واقع شــده در شمال دشــتى در کنار مادى گار بخش 6 اصفهان 
در حق خواهان ها صادر و اعالم مــى دارد. راى صادره حضــورى و ظرف مدت 20 روز 
پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم عمومى اصفهان خواهــد بود ضمناً د عوى خواهان 
ها نسبت به خواندگان ردیف دوم و سوم به اســتناد بند 4 ماده 84 ق آ د م و ماده 89 ق آ د 
م نظر به اینکه دعوى متوجه آنها نمى باشــد قرار رد دعوى خواهان ها صادر و اعالم مى 
گردد. م الف:697515 شعبه 36 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

سه) / 9/472
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم مصطفى اکبرى دادخواستى 
به انتقال سند بطرفیت  عباس شریعتى که اعالم شــده مجهول المکان است تقدیم و به 
کالسه 1379/98 در شعبه چهارم حقوقى  شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به 
علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى  از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت میشود در روز مورخ 98/11/7 ساعت 8:30 در جلسه 
شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و شورا غیابا رسیدگى و 
اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف :697568  شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان /9/473
مزایده (نوبت دوم)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 972104 جلسه 
مزایده اى در روز دوشنبه مورخ 1398/10/23 از ساعت 9 لغایت 10:30 صبح و به منظور 
وصول محکوم بــه در حق محکوم له و بــه جهت فروش امتیاز شــش  دانگ یک واحد 
آپارتمان با کاربرى مسکونى مســاحت 80 متر مربع و داراى پارکینگ و انبارى و اشتراك

 برق مجزا و آب مشــترك و فاقد اشــتراك گاز ( اشتراك گاز مى بایســتى توسط برنده 
مزایده خریدارى شــود) فاقد کابینت و پکیج و رادیاتور و متعارفــا آپارتمان مذکور لخت 
است. واقع در فوالدشهر مســکن مهر محله  F۱  جنب بلوار عالى شهر بلوك 47 شمالى 
طبقه 4واحد 3 به مالکیت مرحوم نیما پیک که توســط کارشــناس رسمى دادگسترى به
 مبلــغ 800/000/000 ریــال ارزیابــى گردیده اســت، در محل اجراى احــکام مدنى 
دادگســترى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید میتوانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده 
از ملک مورد نظر دیدن نموده و ســپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند 
. مزایده از قیمت کارشناسى شــروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین
 قیمت را پیشــنهاد نمایند. کســانى میتوانند در جلســه مزایده شــرکت نمایند که 10 
درصد قیمت کارشناســى را نقدا پرداخــت و در صورت  برنده شــدن الباقــى را ظرف 
مــدت 20 روز  پرداخــت نمایند. م الــف: 696408 اجــراى احکام مدنى دادگســترى

 لنجان /9/474
حصروراثت 

زهرا بهرامیان نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 1080348093 به شرح دادخواست 
به کالسه 1451/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عصمت احمدى بشناسنامه 2 در تاریخ 1387/4/9 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مریم بهرامیان نجف 
آبادى ش ش 1080019189 ، 2. زهرا بهرامیان نجــف آبادى ش ش 1080348093 ، 
(فرزندان متوفى)، 3. ابوالقاســم بهرامیان نجف آبادى ش ش 14998 (همســر متوفى)، 
4. کشــور محمدى جوزدانى ش ش 945 ( مــادر متوفى ) متوفى به غیــر از نامبردگان

 ورثه دیگرى نــدارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبــور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضــى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر آگهى ظرف یــک ماه به شــورا تقدیــم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 
693854/م  الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــى دادگاه شــوراى حــل اختــالف 

نجف آباد 9/475
 ابالغ وقت دادرسى

 خواهان فاطمه جعفرى دادخواستى به خواســته مطالبه به طرفیت خواندگان آریا یوسفى 
به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 825/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/11/2 ساعت 10صبح تعیین 
گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى 
رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه  از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت 

عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 697425/ م الف شعبه پنجم 

شوراى حل اختالف نجف آباد 9/476
 حصروراثت

 احســان محمدى داراى شناســنامه شــماره 1091368589 به شــرح دادخواســت 
به کالســه 1476/98 از این دادگاه درخواســت گواهــى حصروراثت نمــوده و چنین 
توضیح داده که شادروان امان اله محمدى انورى بشناســنامه 2063 در تاریخ 98/9/14 
اقامتگاه دائمــى خود را بــدرود زندگى گفتــه ورثه حیــن الفوت آن مرحــوم منحصر 
است به : 1. محســن محمدى ش ش 2599 ، 2. هاجر محمدى انورى ش ش 137 ، 3. 
احســان محمدى ش ش 1091368589 ، 4. شــقایق محمدى ش ش 1080177183 
، (فرزنــدان متوفــى)، 5. مهین زمانیــان نجف آبــادى ش ش 290 (همســر متوفى)، 
متوفى به غیــر از نامبردگان ورثــه دیگرى ندارد. اینــک با انجام تشــریفات مقدماتى

 درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شــد. 698710/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد 9/477
 حصروراثت

 ســید علیرضا قدیمــى نهــر خلجــى داراى شناســنامه شــماره 1080437460 به 
شرح دادخواست به کالسه 1471/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان سید ابوالقاســم قدیمى نهر خلجى بشناسنامه 1891 در 
تاریخ 98/9/18 اقامتــگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1. شراره ســادات قدیمى نهر خلجى ش ش 1080188381 ، 2. سید 
علیرضا قدیمى نهر خلجى ش ش 1080437460 ، 3. فاطمه ســادات قدیمى نهر خلجى 
ش ش 1080520112 ، (فرزندان متوفى)، 4. بدرى تیمورى جروکانى ش ش 15 (همسر 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه

 از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 698209/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف 

آباد 9/478
ابالغ رأى

 رأى شــورا - در وقت فوق العاده جلســه دادرسى شعبه 2 حقوقى شــوراى حل اختالف 
شهرستان فالورجان به تصدى امضاء کنندگان ذیل تشــکیل و پرونده کالسه 997/98 
از دفتر واصل و تحت نظر اســت . دادگاه با بررســى محتویات پرونده ، ختم دادرســى را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید .در خصوص دعوى مریم بخشى  به 
طرفیت1سعید بدیعى فرد به خواسته مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال بابت وجه یک فقره 
رسید که به امضاى خوانده رسیده است به همراه مطلق خسارات دادرسى و خسارت تأخیر 
تأدیه با توجه به تصویر مصدق یک فقره رسید و با توجه به آنکه خوانده با وصف ابالغ قانونى  
در جلسه شورا حاضر نشده و الیحه اى نیز از طرف وى واصل نشده و دلیلى بر پرداخت دین  
ارائه نشده ، دعواى خواهان را وارد تشخیص ، مستندا به مواد قانون و مواد198و522و519 
قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواســته و از باب تقصیر خوانده در عدم 
پرداخت طلب خواهان که منتهى به طرح دعوا و تحمیل هزینه دادرسى به وى شده است 
به پرداخت مبلغ دویست و هشــتاد هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ 98/05/23 (تقدیم دادخواســت) تا زمان اجراى حکم مطابق شاخص تورم 
صادر مینماید. رأى صادره شده غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شورا و ظرف مدت  بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومى حقوقى 
شهرســتان فالورجان اســت. م الف/699057  قاضى شعبه دوم شــوراى حل اختالف 

شهرستان فالورجان- زهرا قاسمى /9/479 
فقدان سند مالکیت

شــماره نامه : 139885602007003502 – تاریــخ 1398/09/11 – خانم فاطمه نصر 
اصفهانى فرزند غالمرضا به  استناد 2 برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاى شهود 
رســما گواهى گردیده مدعى هستند که یک ســند مالکیت پنج دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك ثبتى 1/1129 واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان به شماره سریال 931374 
ب 97 الف 91 به نام نامبرده ثبت و ســند مالکیت صادر و تســلیم و سپس مفقود گردیده 
است بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که  هرکس مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور و یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشــد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند

 معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت جلســه و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد . 
و در صورت انقضــاى مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض و یا وصــول اعتراض بدون 
ارائه ســند مالکیت المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد .

 – م/الف 697252- تاریخ انتشار اولین شماره ممکن اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
فالورجان/9/480 

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به 1- صدیقه جالئى 2 – ســید حسام الدین فرزانه 
دادخواستى به خواســته الزام خواندگان به تنظیم و انتقال ســند  به طرفیت آقاى فرزین 
کریمى به این شورا تقدیم نموده و به کالســه 98 / 474 ش 9 ح ثبت و وقت رسیدگى به 
تاریخ 30 / 10 / 98 ساعت 5 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق 
مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد 698063 /م الف. مدیر دفتر شعبه 9حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر 9/481 

80226
408206

آگهى تغییرات
شرکت پویا طرح بختیارى ســهامى خاص به شماره ثبت 
16368 و شناســه ملــى 10260373061 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1398/08/28 داریوش جالل الدین صالحى به شماره ملى 
5759488104 به سمت بازرس اصلى و اسماعیل مهرابى 
به شماره ملى 1229677356 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند . ترازنامه و حساب 
سود و زیان شرکت منتهى به سال 1397 تصویب شد . اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (697353)

آگهى تاسیس
شرکت سهامى خاص آستانه صنعت سپاهان درتاریخ 1398/03/08 به شماره ثبت 62473 به شناسه ملى 14008363370 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمى باشــد. انجام کلیه فعالیت هاى بازرگانى از قبیل تولید ، خرید و فروش تهیه و توزیع و واردات- گشایش حساب-اعتبار اسنادى- 
تسهیالت اعتبارات ریالى و ارزى و ضمانت نامه ها و حواله جات نزد بانک ها صرفا جهت تحقق اهداف شرکت- انتقال تکنولوژى از خارج به داخل 
کشور- طراحى مهندسى، خریدواجراى تاسیسات ساختمانى و ابنیه- امکان سنجى و محاسبات فنى و مهندسى- اقتصادى و اجراى پروژه هاى 
پایین دستى ابنیه- ارائه خدمات فنى و مدیریت پروژه هاى مهندسى- خرید ساخت و نصب تدارکات و تامین تجهیزات مهندسى و پترو شیمى 
خارج از کشور-شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات خصوصى و دولتى در داخل کشور- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى در کلیه زمینه 
فعالیت شرکت مى باشد- عقد قرارداد با سازمان ها و شرکت ها- نهادها و اشخاص حقیقى و حقوقى و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و 
غیر دولتى- فعالیت در زمینه نفت و گاز و پتروشیمى به جز استخراج و اکتشاف و بهره بردارى- پاالیشگاه- فوالد- سیمان- خودروسازى- آب و 
فاضالب و ابزار دقیق مکانیک- اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکت هاى دولتى و خصوصى انجام کلیه امور خدماتى از قبیل طراحى در زمینه رایانه 
سخت افزارى و نرم افزارى باستثناى نرم افزارهاى فرهنگى با کسب مجوز از مراجع ذیصالح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، شهرك 
ولیعصر ، کوچه (فضاى سبز 1 ) ، کوچه فرعى دوازدهم [12] ، پالك- A ،323 ، طبقه دوم کدپستى 8174796893 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شماره 0112847642000 مورخ 1398/02/03 نزد بانک صادرات اصفهان شعبه سه راه سیمین با کد 3301 
پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى صادق رشیدى فارسانى به شماره ملى 4670114298و 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى کرمعلى رشیدى فارسانى به شماره ملى 4678987495و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال خانم شهناز رشیدى فارسانى به شماره ملى 4679413395و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه 
هاى عادى و ادارى با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم زهره فضل اللهى 
فارسانى به شماره ملى 4670102575 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم الهام امیدى به شماره ملى 4679012277 به 
سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. شماره گواهى بانک3301/4 صحیح مى باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (698966)

آگهى تغییرات
شرکت پویا طرح بختیارى سهامى خاص به شماره 
ثبت 16368 و شناســه ملى 10260373061 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/09/02 
سرمایه تعهدى شرکت به مبلغ 650000 ریال طى 
گواهى بانکى شماره 385717 مورخ 1398/9/2 
بانک صادرات شعبه پانزده خرداد پرداخت گردید 
. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(697354)

آگهى تغییرات
شرکت پویا طرح بختیارى ســهامى خاص به شماره ثبت 
16368 و شناســه ملــى 10260373061 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/09/03 
ســرمایه شــرکت از مبلــغ 1000000 ریال بــه مبلغ 
5000000000 ریال از محل مطالبات نقدى حال شده و 
صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه به 
شرح زیراصالح گردید : ســرمایه شرکت پس از افزایش 
به مبلغ 5000000000 ریال(پنج میلیارد ریال) منقسم به 
500000 سهم 10000 ریالى با نام و عادى تقسیم شده 
است که تماما پرداخت گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (697356)

آگهى انحالل
شــرکت وحدت روران شرکت ســهامى خاص به شماره 
ثبــت 4487 و شناســه ملــى 10260256394 بــه 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1398/09/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : شرکت فوق 
منحل گردید حیدرعلى منصورى حبیب آبادى بشماره ملى 
6609728194 بعنوان مدیر تصفیه براى مدت دو ســال 
تعیین شد. نشانى اصفهان براآن شمالى روستاى کاروانچى 
خیابان حافظ پالك 158 کد پستى 8167165651 شماره 
تلفن 09132198402 بعنوان محل تصفیه تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (697362)

فقدان مدارك
ســند ثبتــى و ســند کمپانى 
خودرو ســوارى پژو تیپ 206 
مدل 1383 بنزینى به شــماره 
موتــور FSM 84705051  و 
شماره شاسى 83624365 به 
شــماره پالك 721/13ب77 
متعلق به عبدالرسول انصارى 
به شماره ملى 1288782111 
مفقــود  مهــدى  فرزنــد 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.
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شاید شما نیز شنیده باشید که در صورت بلعیدن 
آدامس، این محصول براى ســال ها در دستگاه 
گوارش شما باقى مى ماند. اگر فرزند دارید، بهتر 
اســت آرامش خود را حفظ کنید زیرا این باورى 
اشتباه اســت اما باید به این نکته اشاره داشت که 

آدامس پس از بلعیده شدن گوارش نمى شود.
 بلعیدن یــک آدامس به صــورت تصادفى نباید 
موجب بروز مسئله خاصى شود اما بلعیدن مزمن 

آدامس مى تواند مشکل ساز باشد.
اگر نتوانید ماده اى را بــا جویدن خرد کنید، قطعًا 
نمى توانید آن را با مقدارى اســید گوارشى و به 
هم فشرده شدن در معده تجزیه کنید. در صورت 
بلعیــدن آدامس این محصول از ابتــدا تا انتهاى 
ســفر خود در دســتگاه گوارش تغییر چندانى را 
تجربه نخواهد کرد. در صــورت بلعیدن اتفاقى 
یک آدامس مشکلى براى شما پیش نخواهد آمد، 
اما داستان بلعیدن مقدار زیادى آدامس مى تواند 

متفاوت باشد.
دستگاه گوارش از بخش هاى مختلفى تشکیل 
شــده که از لب ها آغاز شــده و به مقعد منتهى 
مى شود. این سفرى است که آدامس در صورت 

بلعیده شدن پشت سر مى گذارد. 
به طور معمول، غذا با ورود به دســتگاه گوارش 

تجزیه مى شود و این دستگاه براى انجام این کار 
شکل گرفته است. مرى چیزى را جذب نمى کند و 
در واقع لوله اى است که انتقال آنچه بلعیده شده را 
به معده بر عهده دارد. معده انجام بخشى از کارهاى 
سخت دســتگاه گوارش را بر عهده دارد. غذا در 
معده با اسیدها ترکیب مى شود و تحت فشار قرار 
مى گیرد تا زمانى که غــذا به ترکیبى نرم و آبکى 
تبدیل مى شود. این ترکیب به کمک باکترى هاى 
روده روند تجزیه را دنبال مــى کند. مواد مغذى 
مختلف از طریق روده کوچک جذب مى شوند، اما 
بیشتر محتواى آب غذاى گوارش شده در آن باقى 
مى ماند تا حرکت آن در دستگاه گوارش راحت تر 

صورت بگیرد.
در انتهاى روده کوچک، آنچه باقى مانده است و در 
این نقطه به آن مدفوع مى گوییم وارد روده بزرگ 
مى شود که به نام کولون نیز شناخته مى شود. آب 
از طریق دیواره هاى روده بزرگ جذب مى شود تا 
زمانى که مدفوع به قوام مناسب براى دفع برسد. 

در انتها نیز مدفوع از بدن دفع مى شود.
آدامس شرایطى مشــابه با غذاى گوارش شده را 
تجربه نمى کند. آدامس تجزیه نمى شود و آنچه 
وارد روده مى شود دقیقًا از قوامى مشابه با آنچه از 

مرى عبور کرده برخوردار است.

شواهد بسیارى وجود ندارند که نشان دهند بلعیدن 
چه میزان آدامس بیش از حد محسوب مى شود، اما 
مطالعات موردى نشان مى دهند که بلعیدن مزمن 

آدامس مى تواند به بروز مشکل منجر شود.
در مقاله اى که در ســال 1998 منتشــر شــد، 
متخصصان کودکان ســه مورد از کودکانى که 
آدامس بلعیده بوده و به انســدادهاى روده مبتال 
شــده بودند را معرفى کردند. هر ســه کودك به 
آدامس جویدن عادت داشتند. کوچک ترین آنها 
دخترى یک و نیم ســاله بود. این کودك نه تنها 
آدامس مــى بلعید، بلکه آدامس مســئول به هم 
چسبیدن چهار ســکه اى بود که وى بلعیده بود. 
این ترکیب مخرب در مرى وى گرفتار شــده و 

پایین تر نرفته بود.
دو کودك دیگر چهار و نیم سال سن داشتند و به 
طور منظم آدامس مى بلعیدنــد. در هر دو مورد، 
آدامس ها به همدیگر چســبیده و موجب انسداد 
روده شده بودند. پزشکان یکى از این انسدادها را 

به عنوان ترکیبى چند رنگ توصیف کرده بودند.
بنابر برخى باورهاى عامه، آدامس بلعیده شــده 
براى هفت ســال در دســتگاه گوارش فرد باقى 
مى ماند اما این درســت نیست. هر فردى ممکن 
است در زندگى خود بلعیدن آدامس را تجربه کرده 

باشــد و اگر این محصول چنین قدرت باالیى در 
باقى ماندن در دستگاه گوارش را داشت، پزشکان 
باید در دستگاه گوارش بیشتر افراد آدامس پیدا مى 
کردند. آدامس بلعیده شده معموًال طى کمتر از یک 
هفته از بدن دفع مى شود. در شرایطى که عطر و 
طعم، رنگ و قند آدامس ممکن است از بین رفته 

باشد اما پایه آدامس دست نخورده خواهد بود.
آدامس جویدن مى تواند آثار منفى دیگرى نیز به 
همراه داشته باشد. همان گونه که عمل جویدن 
آدامس به تولید بزاق بیشتر منجر مى شود، هواى 
بیشترى نیز مى تواند وارد بدن شود. این شرایط 
ممکن است بر تولید گاز و نفخ در بدن تأثیرگذار 

باشد.
از سوى دیگر، آدامس جویدن ممکن است پس 
از عمل جراحــى روده به تســریع روند بهبودى 
کمک کند. نتایج پژوهش ها در این زمینه مخلوط 
هســتند، اما حتى مطالعاتى که فایده اى در این 
زمینه نیافته اند نیز به این نکته اشــاره دارند که 
آدامس جویــدن پس از عمــل جراحى خطرى 

ایجاد نمى کند.
پس اگر به آدامس جویدن عالقه دارید، همچنان 
مى توانید از این کار لذت ببرید، اما در انتها آدامس 

را قورت ندهید و در سطل زباله بیاندازید.  

آیا بلعیدن آدامس مسئله ساز است؟
گردن درد، چه به دلیل بد خوابیدن باشد چه وضعیت و شکل بد 
بدن و چرخش و حرکت ناگهانى گردن یا استرس زیاد، یکى 
از  شکایت هاى همیشگى است. تحقیقات نشان مى دهد که 
براى جلوگیرى از گردن درد، تمرین هاى  تقویت کننده گردن 
بسیار مهمتر از حرکات کششى است. تقویت عضالت سرشانه 
نه تنها از خشکى و درد شانه ها جلوگیرى بلکه از مفاصل آرنج 
هم مراقبت مــى کند. دلیل آن این اســت که ضعیف بودن  

شانه ها، فشار دو چندان  به آرنج و مچ وارد مى شود.
براى کاهش گــردن درد هر زمان در محل کار احســاس 
خستگى و عصبانیت کردید، پیشانى تان را به کف دستتان 
فشار دهید. خیلى از ما وقتى استرس داریم، عضالت گردنمان 
را سفت مى کنیم که به مرور زمان ممکن است موجب درد 
گردن و خشکى آن  شود. مى توانید با این حرکت ساده، هم 
فشــار وارد بر گردن را کاهش دهید و هــم عضالت آن را 

تقویت کنید.
 پشت میزتان بنشــینید، کمى به ســمت جلو خم شوید و 
آرنج هایتان را روى میز بگذارید. ســرتان را صاف در مرکز 
شانه ها قرار داده و پیشانى تان را به کف دستتان فشار دهید؛ 
از کف دست براى مقاومت در برابر فشار سرتان استفاده کنید. 
35 ثانیه در این حالت بمانید، رها کنید و پنج مرتبه دیگر آن 
حرکت تکرار شود. صاف بایســتید و دست هایتان را پشت 
سرتان قرار دهید، طورى که آرنج هایتان رو به جانب باشد. 
سرتان را به عقب و به سمت کف دست ها فشار دهید و از کف 
دست ها براى مقاومت دربرابر فشــار سرتان استفاده کنید. 
35 ثانیه در این حالت بمانید، رها کنید و پنج مرتبه دیگر آن 
حرکت تکرار شود. براى پیشگیرى از گردن درد موقع تماشاى 
تلویزیون، شانه هایتان را عقب بکشید. روى لبه صندلى تان 
بنشینید و ستون فقرات تان را بکشید، انگار مى خواهید قدتان 

را بلندتر کنید.
دســت هایتان را جلوى بدن روى لباســتان قــرار دهید. 
شــانه هایتان را تا مى توانیــد عقب بکشــید، طورى که 
کتف هایتان از پشت جمع شود. کل یک تبلیغ تلویزیونى خود 

را در این حالت نگه دارید. سپس شانه ها را آزاد کنید.

محمد رضوانى، متخصص پوســت، مــو، زیبایى درباره 
خارش کف پا گفت: خارش کف پا دالیل گوناگونى دارد اما 
مهمترین عوامل آن وجود بیمارى هاى پوستى مانند اگزما، 
پسوریازیس و درگیرى قارچ کف پاســت که تمام افراد 

مى توانند به آن مبتال شوند.
او افزود: شــایع ترین قارچ کف پا در ناحیه الى انگشتان 
پا یعنى بین انگشــت چهار و پنج ایجاد مى شود ولى در 
مناطق دیگر پا هم اتفاق مى توانیم شــاهد بیمارى هاى 

قارچى باشیم.
این متخصص پوست، مو، زیبایى با اشاره به بیمارى هاى 
قارچى اظهار کرد: یکى از شــرایط ایده آل براى پرورش 
قارچ ها رطوبت است و ماندن پاها در آب یا فضاى بسته 
مانند کفش مى توند عامل مؤثرى در جهت رشد قارچ ها 

در نواحى پاها باشد.
رضوانى درباره عالیم بیمارى هاى قارچى گفت: بیمارى 
قارچى با عالمت خارش کف پا یا الى انگشتان، ترکیدن 
تاول هاى ریز در پا و پوســته پوسته شدن، بوى نامطبوع 
الى انگشتان پا و ضخیم شــدن پوست دیده مى شود و 
افراد مبتال به بیمارى دیابت شــانس بیشترى در ابتال به 

قارچ دارند.
این متخصص پوســت، مو و زیبایى اظهــار کرد: پس از 
مراجعه به پزشک و تشخیص آن در صورت بیمارى قارچ 
شناسى با مشورت پزشــک متخصص مى توان به انجام 
یک آزمایش مستقیم و ســریع در خصوص ثابت کردن 

بروز بیمارى قارچ پرداخت.
رضوانى تصریح کرد: متخصصان در صورت بروز بیمارى 
قارچ ها در الى انگشــتان پا به توصیــه و تجویز درمان 
هاى خوراکى و موضعى شوینده هاى ضد باکترى مانند 
صابون هاى حاوى گوگرد براى شستشو به بیماران خود 

تأکید مى کنند.
رضوانى درباره انتقال بیمــارى قارچى به دیگران گفت: 
فضاهایى مانند استخر، استفاده از حمام یا دمپایى مشترك 
و اســتفاده از جوراب دیگران باعث نفــوذ باکترى ها به 
الى انگشــتان پا و بروز قارچ در این نواحى یا سرایت به 

بخش هاى دیگر مانند کشاله ران پا مى شود.
این متخصص پوست، مو و زیبایى با اشاره به روش درمان 
بیمارى قارچى اظهار کرد: بیمــاران باید بالفاصله بعد از 
مشــاهده عالیم قارچ به یک متخصص مراجعه کنند و 
با مشورت پزشــک روند درمان خود را با دارو یا پمادهاى 

مخصوص شروع کنند.

خارش کف پا 
نشانه کدام بیمارى است؟

غدد درون ریز اختالل ایجاد مى کند و باعث ایجاد مشــکالت بارورى، ســرطان هاى مختلف، تأثیر بگذارد، بلکه مى تواند یک خطر جدى براى سالمتى به وجود آورد. به طور مثال براى سیستم گرماى زیاد قرار مى گیرند، به داخل مایعات نفوذ مى کنند. این موضوع نه تنها مى تواند بر طعم آب و لبنیات تاریخ انقضا دارند به این ترتیب که مواد سمى موجود در پالستیک هنگامى که در معرض شاید تا امروز این را نمى دانستید که بطرى هاى آب معدنى هم مانند بقیه مواد غذایى مثل گوشت 
متخصصان معتقدند کیفیت آب مى تواند به چندین عامل مختلف بستگى بیشتر  است؛ از این رو متخصصان تاریخ انقضاى این بطرى ها را دو سال مى دانند.در گردش باشد، احتمال اینکه در معرض گرما قرار داشته باشد یا به طور کلى شروع به تخریب کند، زمانى که آب موجود در بطرى دیگر براى آشامیدن مناسب نیست وجود ندارد اما هرچه بطرى بیشتر اما چگونه تاریخ انقضا شما را از این موضوع مصون نگه مى دارند؟ هیچ روشى براى پیش بینى دقیق مشکالت عصبى و آسیب رساندن به سیستم ایمنى بدن مى شوند.

داشته باشد. آنها مى گویند: حتى یک بطرى پالستیکى جدید 
که ساعت ها در یک کامیون تحویل گرم قرار دارد 
مى تواند ترکیبات مضر و ســمى را در آب داشته 
باشد. اما به طور کلى تا زمانى که، بالفاصله پس 
از خرید، آب را طوالنى مدت در معرض حرارت 
شدید قرار ندهید و یک بار آن را در فریزر قرار 

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانى گفت: مصرف مواد دهید، آب باید کامًال بى خطر باشد.
غذایى که سرشار از اگزاالت هستند به تشکیل سنگ هاى 

اگزاالت کلسیم در بدن کمک مى کند.
محمد تقى انوشه اظهار کرد: مواد غذایى حاوى اگزاالت 
زیاد شامل ریواس، تمشک، ســیب زمینى، چغندر، بادام 
هندى و پودر کاکائو اســت که اگر به مقدار زیاد مصرف 
شود به دلیل اسید اگزالیک زیادى که دارند باعث تشکیل 
سنگ هاى اگزاالت کلسیم در بدن مى شوند. او ادامه داد: 
مصرف طوالنى مدت نوشــیدنى هاى گازدار که حاوى 
شیرین کننده هاى مصنوعى هستند؛ مى تواند باعث تولید 
سنگ هاى کلیوى در افراد شود. همچنین این نوشیدنى ها 
شامل اسید فسفریک هستند که عالوه بر آسیب به میناى 
دندان و کاهش کلسیم بدن باعث ایجاد سنگ هاى کلیه 

در بدن نیز مى شود.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى اظهار کرد: بهترین 
جایگرین براى نوشیدنى هاى گازدار آب آشامیدنى است 
و هر فرد روزانه باید حداقل هشت لیوان آب تصفیه شده 
بنوشد. او تصریح کرد: مصرف زیاد قهوه و چاى پر رنگ 
که حاوى کافئین هستند مى توانند باعث ایجاد سنگ کلیه 
در افراد شود، زیرا کافئین سبب کاهش آب بدن مى شود 
و این امر فشار زیادى یه کلیه ها وارد مى کند و این خود از 

عوامل ایجاد سنگ کلیه در بدن است.
او بیان کرد: مصرف بیــش از اندازه نمک نیز باعث ایجاد 
سنگ کلیه دربدن مى شود، زیرا مصرف نمک باعث ایجاد 
احتباس آب و مایعات در بدن مى شود و بنابراین روند تولید 
دفع مواد داخل کلیه را با اختالل ایجاد مى کند که باعث 
بروز تجمع مواد ناسالم در کلیه و ایجاد سنگ هاى کلیوى 
مى شود. انوشه توصیه کرد: افرادى که در معرض سنگ 
 C کلیه هســتند از آب میوه هاى طبیعى حاوى ویتامین
مصرف نکنند و به جاى آن از دمنوش هاى گیاهى مانند 

خار مریم استفاده کنند.

خوراکى هایى که 
سنگ کلیه مى آورد

وانیـ
 جمع شود. کلی

گهدارید. سپس شانه ها را آ

معضل آلودگى هوا و ایجاد مشکالت تنفسى در افراد هر ساله با 
فرا رسیدن فصل زمستان به ویژه در شهرهاى بزرگ و صنعتى 
تشدید مى شود؛ یکى از راهکارهایى که هر فرد مى تواند براى 
محافظت در برابر خطرات ناشى از تنفس هواى آلوده به کار 

گیرد، استفاده از ماسک هاى تنفسى است.
پزشــکان معتقدند نداشــتن اطالعات کافى مردم درباره 
معیارهاى استفاده از ماسک هاى استاندارد، ممکن است خطر 
بیشترى به دنبال داشته باشد. از این رو، دانستن نکاتى درباره 

خرید ماسک مناسب و استاندارد مى تواند بسیار مؤثر باشد.
بر اساس گفته هاى کارشناسان سالمت استفاده از ماسک هاى 
پنبه اى ساده یا ماسک هایى که تمام صورت را نمى پوشانند 
یا حداقل منافذ ورود هواى ناســالم به دســتگاه تنفسى را 
نمى گیرند نه تنها مفید نیستند بلکه به دلیل ایجاد تصور ایمنى 
در فرد، مى تواند مضر هم باشد، چون با این تصور اشتباه، فرد 

با خیالى آسوده تر در محیط بیرون به سر مى برد.
مهمترین اصلى که درباره خرید ماسک باید مدنظر داشت، 
قرار گرفتن آن روى صورت است. فیلترى که در ماسک هاى 
فیلتردار مورد اســتفاده قرار مى گیرد تنها قطعه اى است که 
داخل بافت پنبه اى ماســک جاى مى گیرد و به اندازه کافى 
هوا به داخل ماسک رد و بدل مى شــود. مواد به کار رفته در 

این ماسک مى تواند کوچک ترین ذرات آلودگى را فیلتر کند.
ماسک هاى پنبه اى یا ماسک هاى جراحى براى جلوگیرى از 
ورود آلودگى به سیستم تنفسى مناسب نیستند. در روزهایى که 
هوا آلوده است تنها کارى که از پس این ماسک ها بر مى آید، 
جلوگیرى از ورود مواد معلق بزرگ هوا به دســتگاه تنفسى 
اســت، اما از ورود ذرات معلق کوچک جلوگیرى نمى کنند. 
ذرات کوچک به راحتى مى توانند وارد سیستم دستگاه تنفسى 

افراد شوند و مشکالت متعددى را به وجود آورند.
در واقع، براى ماســک هایى که به فروش مى رسند معموًال 
نوعى تأییدیه وجود دارد. این تأییدیه برحســب اندازه گیرى 

مقدار ماده خاصى است که قرار است فیلتر کند. 
اما فراموش نکنید که ماســک هاى مخصوص هم نیاز به 
تعویض دارند، به عنوان مثال اگر فردى هســتید که روزانه 
ساعات زیادى را در هواى آزاد ســپرى مى کنید، بهتر است 
ماسک خود را به طور روزانه تعویض کنید و از ماسک جدید 
اســتفاده کنید، اما اگر خانم خانه دارى هســتید و بیشترین 
ســاعتى که در بیرون از منزل ســپرى مى کنید حدود یک 
ساعت است، مى توانید هر دو روز یک بار ماسک فیلتردار خود 

را تعویض کنید.

روزهاى آلوده از چه ماسکى 
استفاده کنیم؟

خطر انقضاى بطرى آب معدنى را جدى بگیرید

آگهى تغییرات
شرکت شــبکیه اصفهان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 17869 و شناسه ملى 
10260387815 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1398/08/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرتضى افشار 
کد ملى 1286510236 بسمت رئیس 
هیأت مدیره و محمدامیر افشــارکدملى 
1291985281 بســمت نائب رئیس 
هیأت مدیره و مدیر عامل و مینا شیروانى 
کدملى 1287084826 بســمت عضو 
اصلى هیأت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شــدند. کلیه اوراق و اسناد مالى 
و بهــادار و بانکى وتعهدات شــرکت با 
امضاء مدیرعامل ورئیــس هیات مدیره 
و اوراق ادارى و عادى شــرکت با امضاء 
مدیرعامل یا رئیــس هیات مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(697338)

آیا در تعطیالت، میزبان خانواده هاى داراى بچه هستید؟ در این صورت حتما شوینده هاى خانگى را 
دور از دسترس کودکان قرار دهید.

هرچند آسیب هاى چشمى استفاده کنندگان از شوینده هاى خانگى کاهش یافته است اما هنوز این 
مواد شــیمیایى یکى از تهدیدات جدى براى بینایى کودکان به شمار مى رود. این مواد شیمیایى از 
عوامل مهم خطرآفرین است و اغلب به چشم ها آسیب مى زند. با اینکه آمار کلى آسیب هاى چشمى در 

ایاالت متحده رو به کاهش است اما تعداد موارد کودکان آسیب دیده از این مواد، همچنان باالست.
این یافته ها نشان مى دهد سفیدکننده ها عامل یک چهارم از آسیب هاى چشمى بوده و پس از آن 
شوینده هاى دیوار و کاشى (13 درصد)، ضد عفونى کننده ها (11 درصد)، پودرهاى ماشین لباسشویى 

(6 درصد) و شیشه شور (5 درصد) به ترتیب عامل بیشترین آسیب چشمى به کودکان بوده است.
بیشترین آسیب ها ناشى از سه محصول لکه برها، شوینده هاى اجاق گاز و مواد پاك کننده ظرف 

است. نویسندگان این تحقیق مى گویند بسته بندى هاى رنگى و بوى شورهاى خودکار بوده 
خوشایند، مواد شــوینده را براى کودکان، جذاب 
مى کند. پودرهاى ماشین لباسشویى تنها 
محصولى است که آسیب هاى چشمى 
ناشى از آن رشد بسیار چشمگیرى داشته 
محققان  اســت. 
مــى گوینــد این 
امر، اهمیت نیاز فورى به 
اقدامات پیشگیرانه را بیشتر 

نشان مى دهد.

سفیدکننده ها، عامل بیشترین آسیب چشمى

آگهى تغییرات
شرکت شــبکیه اصفهان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 17869 و شناسه ملى 
10260387815 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1398/08/11 تصمیمات ذیل 
اتخــاذ شــد : مرتضى افشــار کدملى 
1286510236 محمدامیــر افشــار 
کدملى 1291985281 و مینا شیروانى 
کدملى 1287084826 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند. محمدعلى احمدى کد ملى 
1287689094 بعنوان بازرس اصلى و 
محمدرضا داورى کد ملى 1287343139 
بعنوان بازرس على البــدل براى مدت 
یکسال ســال انتخاب شــدند. روزنامه 
نصف جهان جهت درج آگهیها و دعوتنامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(697346)

آگهى تغییرات
شرکت شــهیران طرح پارس شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 56084 
و شناســه ملــى 14005803344 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1398/05/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : حمیدرضا کمالى زاده 
به کدملى 1285909186 و محســن 
مسائلى به کدملى 1288108291 والهه 
محمود زاده به کدملى 1284945308 
بعنوان اعضــاى اصلى هیــات مدیره 
براى مدت دوســال انتخاب گردیدند. 
محمدحسن ابوطالبى اصفهانى به کدملى 
1287215904 و افســون امیــرى به 
کدملى 1286989213 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(697738)

آگهى تغییرات
شرکت فروردین ســازه و راه سپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 54512 
و شناســه ملــى 14005132532 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/07/28 سیدرضا محرك پور به 
شــماره ملى 1287205275 بسمت 
مدیرعامل ، رضا نصر آزادانى به شــماره 
ملى 1290362386 بسمت رئیس هیات 
مدیره و اشکان عالى بیگى به شماره ملى 
2297930046 بســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و 
بانکى تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل 
منفرداً با مهر شرکت معتبر است. سایر 
اوراق ادارى و عادى شــرکت با امضاء 
مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. ضمناً مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(695686)

گردن درد و پیشگیرى از آن

متخصصان معتقدند کیفیت آب مى تواند به چندین عامل مختلف
داشته باشد. آنها مى گویند: حتى یک بطرى پالستی
که ساعت ها در یک کامیون تحویل گرم
مى تواند ترکیبات مضر و ســمى را در
باشد. اما به طور کلى تا زمانى که، بالف

ازخرید، آب را طوالنى مدت در معرض
شدید قرار ندهید و یک بار آن را در
دهید، آب باید کامًال بى خط

ى
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ه
ر
ه

ى
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ربو و ى است. نویسندگان این تحقیق مى گویند بسته بندىور
خوشایند، مواد شــوینده را بر
مى کند. پودرهاى ماش
آ محصولى است که
ناشى از آن رشد بسیا

امر، اه
اقدامات پ
نشان مىد



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

خداوند بندگانش را با نماز و زکات و تالش در روزه دارى، حفظ کرده است 
تا اعضا و جوارحشان آرام و دیدگانشان خاشــع و جان و روانشان فروتن و 
دل هایشان متواضع باشد، کبر و خودپسندى از آنان رخت بربندد، چرا که در 
سجده، بهترین جاى صورت را به خاك مالیدن، فروتنى مى آورد و گذاردن 
اعضاى پرارزش بــر زمین، اظهار کوچکى کردن اســت و روزه گرفتن و 
چسبیدن شکم به پشت، عامل فروتنى است و پرداخت زکات، براى مصرف شدن 

میوه جات زمین و غیر آن، در جهت نیازمندى هاى مستمندان است.
موال على (ع)

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى
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دوم آگهی برگزاري مناقصه عمومی    نوبت 
شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط 

واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت ،اتاق292 : تا ساعت  15:30روزشنبه به تاریخ  98/10/07
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 98/10/08

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  6680030-8 3 -  031

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان(داخلی 395 )
نام نشریه: روزنامه نصف جهان

تاریخ انتشار: 1398/09/27

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینبرآورد(ریال )اعتبار

(ریال )

4,726,899,917237,000,000جارىحصار کشى اطراف و احداث ساختمان ادارى آبفا مهاباد اردستان(با ارزیابى کیفى)98-4-140/9

1,819,740,29891,000,000جارىخط انتقال فاضالب زیباشهرمنطقه مبارکه98-4-155/4

اجراى شبکه جمع آورى و خطوط انتقال فاضالب محله نکو آباد شهر دیزیچه منطقه 98-4-168/7
25,287,318,1551,265,000,000جارىمبارکه(با ارزیابى کیفى)

تکمیل اجراى سوله دستگهاى هوادهى تصفیه خانه جنوب98-4-244
3,972,000,571199,000,000جارى(با ارزیابى کیفى)

 آگهى  مناقصه عمومى دو مرحله اى 
شرکت توزیع برق اســتان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود به شــرح ذیل را ازطریق مناقصه عمومى 

دو مرحله اى  به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. 
مبلغ ضمانت نامه 

(ریال)
ساعت بازگشایى 
پاکات مناقصه

تاریخ بازگشایى 
پاکات مناقصه

شماره 
مناقصه موضوع مناقصه    ردیف

389/000/000 8/30 صبح 98/10/16  1747/98

 تجدید مناقصه ساخت 
و اجراى سقف و ستون 

(اسکلت) ساختمان ادارى برق 
شهرستان چادگان 

1

مدت دریافت اسناد مناقصه : از روز چهارشنبه مورخ 98/09/27 تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 
98/10/03 در قبال فیش بانکى به  مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده بحساب جارى سپهرصادرات به شماره 

0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان 
مدت تحویل پیشنهادات :ازروز چهارشنبه مورخ 98/10/04 لغایت ساعت  7/30 صبح روز دوشنبه مورخ 

 98/10/16
محل تحویل پیشنهادات : اصفهان چهارباغ باال خیابان شریعتى دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان 
تضامین مورد قبول: پیشنهاد دهندگان  مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت ضمانت 
نامه بانکى معتبر یا فیش واریزى به حساب جارى سپهرصادرات به شماره 0101673314007 بنام شرکت 

توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند.
 به پیشنهادات فاقد سپرده مخدوش و سپرده هاى کمتر از میزان مقرر و چک شخصى ترتیب اثر داده  نخواهد 

شد.
سایر توضیحات

1-هزینه درج آگهى مناقصه در صفحات داخلى روزنامه هاى نصف جهان – نسل فردا به عهده برنده مناقصه 
میباشد.

2 – داوطلبان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 13-36273011 داخلى 4275واحد 
مناقصات تماس حاصل نمایند. 

3 – اســناد و مــدارك و  اطالعــات ایــن مناقصــه در ســایت اینترنتــى معامــالت توانیر به 
آدرس http://tender.tavanir.org.ir   قابل دسترسى میباشد.

 همچنین آگهى این مناقصات در سایت پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس http://iets.mporg.ir    و سایت 
شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس www.epedc.ir قابل دسترسى مى باشد.

4-به پیشنهادات فاقد مهر و امضا و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده 
با الك غلطگیر و یا پیشنهاداتى که پس از تاریخ تعیین شده و اصل گردد مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان 
امور تدارکات و انبارها

*  شــماره پیامک بانک ایران زمین را بین مخاطبین خود 
ذخیره کنید.

* با ذخیره شماره پیامک بانک ایران زمین در بین مخاطبین 
خود، پیامک هاى دریافت و پرداخت هاى ارسالى از طرف 

بانک را به سهولت پیدا کنید. 
*  امروزه یکى از مشکالت کاربران تلفن هاى همراه مواجهه 
با انبوهى از پیامکها است که در کوتاه مدت ضمن اشغال 
حافظه تلفن، مشکالتى را براى پیدا کردن پیامهاى خاص 

پیدا مى کنیم.
* به همین منظور ما از شــما مشــترى بانک ایران زمین 
درخواســت مى کنیم با ذخیره شــماره 98500045+ و 
9830006905+ در بیــن مخاطبین خــود، پیامک هاى 

ارسالى ما را با نام بانک ایران زمین دریافت کنید. 

سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان به همراه 
ادارات فرهنگى- اجتماعى مناطق 15 گانه شهردارى اصفهان با 
بیش از 60 عنوان برنامه ویژه شب یلدا با رویکرد خانواده محور در 

آخرین شب هاى پاییزى میزبان شهروندان است.
شب یلدا از جشن هاى اصیل ایرانى است که بسیارى از آموزه هاى 
آن مثل صله رحم، همدلى و صمیمیت و احترام به بزرگان مورد تأکید 
بوده است به همین منظور ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان هم با رویکرد خانواده محورى نگاه ویژه اى به 

شب یلدا و پاسداشت آن دارد.
برنامه هاى ویژه یلدایى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى 
شهردارى اصفهان در قالب تک نوازى و گروه نوازى سازهاى ایرانى 
اجراى موسیقى مقامى، سنتى و فولکلور، فال گرفتن و حافظ خوانى، 
شعرخوانى و مشاعره، خاطره گویى و یادى از گذشته ها، برگزارى 
مسابقه و بازى و پذیرایى در کنار سفره هاى شب یلدا اجرا مى شود.

برنامه «میالد خورشید» به صورت مشترك 

در باغ بانوان پردیس، باغ بانوان طلوع، مجموعه تفریحى ناژوان، 
جزیره بازى، باغ بانوان ناژوان و خانــه خالقیت به همت معاونت 
ورزشى و تفریحى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 

اصفهان برنامه ریزى شده است.
همچنین این ویژه برنامه در فرهنگسراهاى اسوه و استاد همایى، 
مدرسه هاى رودکى، حاج قاسمى، حاج هاشمى یک و 2، رودکى، 
گلشیرازى و ایثار بیش از هشــت اجرا در قالب جشن و بازى براى 

دانش آموزان مناطق 2، 10، 12 و 14 در نظر گرفته شده است.
«اصفهان در برج قوس» با شــعرخوانى در قالب نمایش در گذر 

چهارباغ، «یلداى شهدایى» با حضور خادمان و خانواده معظم 
شهدا در گلستان شهدا، دورهمى کارآفرینان در کتابخانه 

مرکزى، یلداى مهر ویژه کودکان کار در دانشگاه 
صنعتى اصفهــان، دورهمــى یلدایى ویژه 

اعضاى پاتوق 

به وقت نوجوانى در خانه نوجوان، جشن شــب چله ویژه اعضاى 
کتابخانه و فرهنگسراى پرسش در فرهنگسرا، جشن آیینى شب 
یلدا براى اصحاب رسانه در مجتمع مطبوعاتى اصفهان و یلدایى 
کودکانه به همراه میوه آرایى، دسر و شیرینى و دست سازه هاى یلدا 
در خانه کودك از ویژه برنامه هاى معاونت فرهنگى و هنرى سازمان 

فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان است.
بسته چند رسانه اى تبلیغاتى «هواى 

خوب خانواده» نیز به همت معاونت اجتماعى و مشــارکت هاى 
مردمى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان و به 
بهانه یلدا با موضوع همبستگى و انسجام خانواده تدوین شده که در 
15 ایستگاه  قطار شهرى، ایوان و ارگ جهان نما، پل هاى عابر پیاده، 

سازه هاى تک پایه براى استفاده عموم مردم قرار خواهد گرفت.
ویژه برنامه «شــبانه رؤیایى» عنوان ویژه برنامه شب یلدا 
در مناطق 15 گانه شــهردارى اصفهان است 
که از سوى ادارات فرهنگى-اجتماعى 
مناطق 15 گانه شهردارى اصفهان 
در فرهنگســراى اســوه، 
خیابــان صمدیه لباف، 

فرهنگسراى سراج، کتابخانه والیت، فرهنگسراى گورت، کتابخانه 
سلمان فارسى، فرهنگسراى اندیشه، ســالن اجتماعات خدمات 
شهرى، محله امیرعرب، امین آباد، ورزشگاه طیب، فرهنگسراى 
کوثر، برج کبوتر آذر بهرام، باغ بانوان طلوع، فرهنگســراى استاد 
همایى، دانشــگاه صنعتى و خانه فرهنگ احسان در قالب جشن، 

حافظ خوانى و شاهنامه خوانى و پذیرایى برگزار مى شود.
برنامه هاى یلدانه، جشنواره شب یلدا و نمایشگاه گردشگرى اقوام، 
همدالنه، صداى پاى زمستان، مسابقه ســفره یلدا، جنگ دانش 
آموزان، ویژه برنامه عکس یلدایى، حافظ خوانى، حکاکى روى میوه، 
کیک دیوان حافظ، جشن انار، در امتداد یاقوت، یلداى سالمندان، 
در امتداد یاقوت، دورهمى یلدا، شب چله و شب چله اى ها، اردوى 
کویر و شب نشینى یلدا، یلدا و ســالمت و ترنم یلدایى نیز از دیگر 
برنامه هاى ادارات فرهنگى- اجتماعى مناطق 15 گانه شهردارى 
اصفهان هستند که قرار است لبخند روى لبان مردم بنشانند.

برنامه هاى مفصل سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان به همراه ادارات فرهنگى-اجتماعى مناطق 15 گانه 

اجراى بیش از 60 عنوان برنامه ویژه شب یلـــدا 


