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بنیاد تعاون زندانیان اســتان اصفهان در نظر دارد فروشگاه داخل زندان نیمه باز 
ویالشهر را از طریق مزایده عمومى واگذار نماید.

لذا متقاضیان مى توانند جهت تهیه اسناد مزایده از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت 
ادارى چهارشنبه مورخ 98/10/25 به بازرگانى بنیاد تعاون زندان به آدرس بزرگراه 
ذوب آهن زندان مرکزى (بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان) مراجعه و اسناد را 

دریافت نمایند.
تاریخ ارائه پیشــنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى یک شــنبه مــورخ 98/10/29 
مى باشد. ضمناً جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاى 37885784- 031 

09133265567 تماس حاصل فرمایید.

آگهى مزایده عمــومى 
شمـــاره    98/07

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان 

     

ورزش کردن با آرایش صورت، ممنوعمسمومیت 327 اصفهانى با CO2 در 9 ماهحضور على نصیریان روى پرده با 2 فیلمدردسر طنزنویسى استاد ایرانى ساکن آمریکا  اسپانسر نیست و تیم ها انصراف مى دهند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

کدام چاى 
بهتر است؟

بازارچه سنگ هاى قیمتى راه اندازى مى شو د
6

6

4

3

قطع همکارى 2 مجرى 
صدا و سیما با رسانه ملى

تماس هاى خارج از کشور 
شیوه جدید کالهبردارى

سهم اصفهان از 
صادرات فرش هر  سال 

کمتر مى شود جزئیاتى تازه از 5
ترور سردار شهید 
قاسم سلیمانى

سلیقه و عالقه مردم ایران در سال هاى اخیر به طور 
فزاینده اى به سوى چاى خارجى میل کرده است. اما آیا 

مصرف این چاى ها کار درستى است؟
رنگ دهی چاى عالوه بر خصوصیات ژنتیکی گیاه چاى به 

اندازه ذرات و روش دم آوردن نیز ارتباط دارد. افزایش زمان...

شبکه خبرى «ان.بى.سى. نیوز» آمریکا جزئیات 
تازه اى از ترور سردار قاسم سلیمانى منتشر کرد. 
در این گزارش آمده است که عملیات از دمشق 
آغاز شــده، جایى که اطالعات آمریکا حاکى از 
حرکت ســردار ســلیمانى از فرودگاه دمشق به 
فرودگاه بغداد بوده است و آمریکایى ها در انتظار 

او بوده اند.
به گزارش «فارس»، پس از فرود آمدن هواپیماى 
خطوط «اَجنِحه الشــام» (ایربــاس A320) در 
فرودگاه بغداد، جاسوسان سازمان سیا در فرودگاه 

بغداد حاضر...

4

خودرو بعضى اصفهانى ها در یک هفته خودرو بعضى اصفهانى ها در یک هفته 55 بار جریمه مى شود بار جریمه مى شود
روزانه روزانه 50005000 خودروى فاقد معاینه فنى و  خودروى فاقد معاینه فنى و 30003000 خودرو در محدوده زوج و فرد شهر اصفهان اعمال قانون مى شود خودرو در محدوده زوج و فرد شهر اصفهان اعمال قانون مى شود

3

با پیش بینى اشتغال 2500 نفر در اصفهان؛

سپاهان به قلعه نویى اوکى مى دهد؟
مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان جلسه اى مهم با سرمربى این تیم برگزار 
کرد. نشستى که گفته مى شود به حضور قلعه نویى در تیم ملى فوتبال ایران 

مربوط بوده است.
 فدراســیون فوتبال ایران همچنان در تالش است تا سرمربى جدید تیم ملى 
فوتبال ایران را انتخاب کرده و هدایــت این تیم براى ادامه بازى هاى مرحله 

گروهى مقدماتى جام جهانى 2022 قطر و ...
3

7

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

شبکه خبرى «ان.بى.سى. نیوز» فاش کرد

ابراز همدردى
 اصفهانى ها با

 خانواده هاى جانباختگان 
سقوط هواپیما

نماینده خمینى شهر: تا ظهر اخراجش کنید!
واکنش ها به حضور سفیر انگلیس در تجمعات تهران و بازداشت او

2

رئیس پلیس فضاى تولید و تبادل اطالعات
 فرماندهى انتظامى استان اصفهان تشریح کرد

5

                    دغدغه                     دغدغه 
این روزهاى این روزهاى 
کیانوش عیارىکیانوش عیارى

آگهى مزایده عمومى
 شماره مزایده 4- 1398، شماره مزایده مرجع 2098003617000004

مدیریت شعب پست بانک استان اصفهان

پســت بانک ایران در نظر دارد تعداد 3 رقبه امالك تملیکى و مازاد خود را از طریق 
مزایده عمومى به فروش برساند. متقاضیان جهت شرکت در مزایده مى توانند به آدرس

 (www.setadiran.ir) سامانه الکترونیک دولت مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز 1398/11/05

مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1398/11/05 ساعت 12
گشایش پاکات روز یک شنبه 1398/11/06 ساعت 10

در محل ساختمان سرپرستى پست بانک استان به نشانى: اصفهان- خیابان محتشم 
کاشانى- نبش بن بست کیوان

نوبت اول

م الف: 731618

ما درك مى کنیم ما درك مى کنیم 
شما هم پول بدهیدشما هم پول بدهید

حمید بوحمدان: حمید بوحمدان: 

سپ
مدیرع

کرد. نش
مربوط
 فدراس
فوتبال
گروهى



0202جهان نماجهان نما 3673دوشنبه  23 دى  ماه   1398 سال شانزدهم

یک عضو هیئت رئیسه مجلس در توضیح جلسه غیرعلنى 
یک شنبه براى بررسى سانحه سقوط هواپیماى اوکراینى 
در پى شــلیک موشــک به این هواپیما و درگذشت 176 
سرنشین آن گفت: عمده صحبت نمایندگان درباره تشکر از 
زحمات سپاه و تأمین امنیت بود و کمتر فضاى چالشى براى 
طرح سئواالت ایجاد شد. علیرضا رحیمى ادامه داد : سردار 
ســالمى درباره اینکه چرا آن زمان پروازهاى مسافربرى 
متوقف نشده گفت که مســئولیت پروازهاى مسافربرى 
با سپاه نیست. لذا سپاه مســئولیتى براى توقف پروازهاى 
مســافربرى ندارد. این موضوع مهمى بــود اما همچنان 

ابهامات و سئواالت زیادى در ذهن نمایندگان وجود دارد.

رحیمى درباره اعالم این حادثه بعد از 48 ســاعت گفت: 
سردار سالمى همان توضیحات ســردار جاللى را داد که 
48 ساعت مشغول بررسى دقیق حادثه بودند. چون شلیک 
صورت گرفته بر این اســاس بوده که هدفشان کروز و نه 
هواپیما بوده اســت. وى در پایان درباره اینکه چرا قبل از 
بیانیه، ستاد کل سازمان هواپیمایى با قاطعیت علت سقوط 
هواپیما را نقص فنى اعالم مى کرد، گفت: سردار سالمى 
توضیح داد که به سازمان هواپیمایى کشور دستورى درباره 
نحوه موضعگیرى نداده بودند و تمامى مواضع اعالم شده 
از ســمت خودشــان بوده چون آنها اطالعى از این اتفاق 

نداشتند.

مدیرکل دفتر ســوانح ســازمان هواپیمایى اعالم کرد: 
جعبه سیاه هواپیماى سانحه دیده براى دانلود به فرانسه 

فرستاده مى شود.
حسن رضایى فر گفت: همه امکانات خود را براى ارزیابى 
جعبه سیاه به کار بردیم اما از آنجایى که هواپیماى سانحه 
دیده از هواپیماهاى مدرن و پیشرفته بوئینگ است ایران 
تکنولوژى دانلود اطالعات جعبه سیاه این هواپیما را ندارد 
و ممکن است با شروع بازسازى جعبه سیاه به آن لطمه 
زده شود. وى افزود: از کشورهاى کانادا،  فرانسه و آمریکا 
درخواســت کردیم که تجهیزات نرم افزارى و سخت 
افزارى خود را براى دانلود اطالعات جعبه سیاه به ایران 

بیاورند اما این کشورها پیشنهاد ایران را قبول نکردند.
رضایى فر اظهار کرد: بر این اســاس از پنج کشور دنیا از 
جمله اوکراین، سوئد، انگلیس، کانادا و آمریکا درخواست 
کردیم که در البراتورى معتبــر و بى طرف در دنیا جعبه 
سیاه دانلود شود و پیشنهاد نهایى این بود که این کشور 
فرانسه باشد و هرپنج کشــور بر سر اینکه جعبه سیاه در 
فرانسه رمزگشایى شود موافقت کردند. به گفته وى  ایران 
با کشور فرانسه توافقنامه همکارى دانلود جعبه هاى سیاه 
هواپیما را دارد و از طرفى کشورهاى مرتبط نیز فرانسه را 
به عنوان کشورى که تکنولوژى دانلود جعبه هاى سیاه 

را دارد قبول دارند.

سپاه مسئولیتى براى توقف 
پروازهاى مسافربرى ندارد 

جعبه سیاه هواپیماى اوکراینى 
در فرانسه دانلود مى شود 

نامگذارى 15 نوزاد 
به نام «قاسم» 

  ایسنا| سخنگوى سازمان ثبت احوال 
کشور از نامگذارى 15 فرزند پسر به نام قاسم 
از جمعه 13 دى ماه روز شــهادت سردار قاسم 
سلیمانى تا چهارشنبه 18 دى ماه در کشور خبر 
داد. سیف ا... ابوترابى گفت: در این مدت 15 نفر 
به نام قاسم، سه نفر به نام محمدقاسم و دو نفر 

امیرقاسم نامگذارى شده اند.

صدرنشین
 افزایش قیمت ها

جدیدترین آمار منتشــر شده    ایسنا|
از ســوى وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 
(صمت) نشــان مى دهد که در آبان ماه امسال 
گوجه فرنگى، جوجه یک روزه گوشــتى و پیاز 
بیشــترین افزایش قیمت را نسبت به ماه پیش 
از خود داشــتند. در این میان از بین 42 کاالى 
اساســى و مهم که تغییرات قیمت  آنها منتشر 
شــده، قیمت 16 کاال در آبان  ماه نســبت به 
مهر امسال کاهش یافته است که از میان آنها 
گوشت گوساله، گوشت گوسفندى و لوبیاچیتى 
درجه یک با کاهش 4/8، 4/1 و 2/4 درصدى 

بیشترین کاهش قیمت را داشته اند./1099

واردات 19 ُتن ظرف مالمین 
  میزان | آمار مقدماتى گمرك از تجارت 
خارجى سال 97 نشان مى دهد که در این مدت 
بیــش از 19 ُتن ظرف مالمین از کشــور هاى 
مختلف جهان وارد ایران شده است. این ظروف 
از کشور هاى چین و امارات متحده عربى وارد 

ایران شده است.

تولید پراید رکورد زد!
شرکت پارس خودرو اعالم کرد    بهار |
توانسته در 9 ماهه امســال با ثبت رکورد تولید 
68 هزار و 20 دستگاه سایپا 31» از میزان کل 
تولید این محصول در سال 1397 که 62 هزار و 
298 دستگاه بوده عبور  کند. آمار تولید حکایت 
از رشــد 112 درصدى تولید آذر ماه در شرکت 
پارس خودرو نســبت به مدت مشابه سال قبل 
دارد. گفتنى اســت، از ابتداى آبان ماه امسال 
تاکنون بیش از 3000 دستگاه خودرو کوییک 
آر نیز در پارس خودرو به تولید رســیده و تولید 

روزانه این خودرو از مرز 140 دستگاه گذشت.

فعالً از آسمان ایران 
پرواز نکنید

آژانس امنیــت هوانوردى    آفتاب  نیوز |
اروپا به عنوان یک نهــاد تخصصى تحت نظر 
اتحادیه اروپا که در زمینــه ایمنى هوانوردى 
غیرنظامى و مسافربرى به وضع و اعمال قوانین 
و مقررات مــى پردازد، به تازگــى در بیانیه اى 
جدید به تمامى شرکت هاى هواپیمایى اروپایى 
هشدار داده که تا اطالع ثانوى بر فراز آسمان 
ایران پرواز نکنند. این آژانــس پیش تر نیز در 
اطالعیه اى به این ایرالین ها اعالم کرده بود 
که در ارتفاع زیر 25 هزار پایى در آســمان این 

کشور پرواز نکنند.

نود و هشتم هستیم
در سال 2019 هم مانند دو سال    رکنا |
گذشــته گذرنامه ژاپن در فهرســت برترین 
گذرنامه ها ایستاد. در واقع، دارندگان گذرنامه 
ژاپنى مى توانند بــدون روادید یا صدور روادید 
در فرودگاه مقصد به 191 کشور سفر کنند. در 
جدول قدرتمندترین گذرنامه هاى دنیا، ایران 
در رده 98 و مشــترك با اریتــره، بنگالدش و 
کنگو قرار گرفته است. گذرنامه این چهار کشور 
براى سفر بدون روادید به 41 کشور اعتبار دارد. 
افغانستان با 26 کشــور در رده 107 و آخر قرار 

دارد. /1100

پنهانکارى نکردیم
سردار رســول ســنایى راد،     خبر آنالین |
مسئول بازرســى دفتر عقیدتى سیاسى فرمانده کل 
قوا در روزنامه «جوان» نوشــت: تأخیــر در اعالم 
چگونگــى بروز این حادثــه، نه بــراى پنهانکارى 
که براى انجام بررســى هاى دقیق کارشناســى و 
کشــف حقیقت ماجرا بوده که به صــورت طبیعى 
مستلزم جمع آورى اطالعات و اسناد و صرف زمان

 است. /1102

فارسى نویسى آمریکایى ها
  آفتاب  نیوز | شنبه شــب «دونالد ترامپ»، 
رئیس جمهور آمریــکا با انتشــار دو توییت به زبان 
فارســى از وقایع چند روز اخیر ایران نوشــت. حاال 
«مــارك همیل»، بازیگــر «جنگ ســتارگان» و 
صداپیشه «جوکر» در نســخه کارتونى «بتمن» در 
توییتى کنایه آمیز و باز هم به زبان فارســى با اشاره 
به ابراز نگرانى دونالد ترامپ بــراى مردم ایران و از 
زبان او نوشت: «لطفًا از این واقعیت غافل شوید که 
من یک ممنوعیت مسافرت براى شما ایجاد کردم و 
تهدید کرده ام که سایت هاى فرهنگى شما را بمباران 

مى کنم.»/1104

رد صالحیت 
مطهرى و صادقى 

خبرگزارى «تسنیم» از رد صالحیت    انتخاب|
حدود 80 نماینده اصولگــرا و اصالح طلب مجلس 
فعلى، خبر داد. ایــن خبرگزارى نوشــت که گفته 
مى شــود، محمود صادقى، على مطهــرى، تابش، 
الیاس حضرتى، بهروز نعمتى، غالمرضا کاتب، نقوى 
حســینى، حمیده زرآبادى و نادرقاضى پور از جمله 
نمایندگان فعلى مجلس هســتند که صالحیت آنها 

رد شده است.

چه اسم قشنگى!
  آفتاب  نیوز | رئیس جمهورى آمریکا معتقد 
اســت نام جدید «زیبایى» براى ناتو انتخاب کرده 
اســت. «دونالد ترامپ» گفته،  او دربــاره تغییر نام 
ناتو با دبیرکل ناتو صحبت کرده و به نظر مى رســد 
که او بابــت این پیشــنهاد «بســیار هیجان زده» 
شــده باشــد. رئیس جمهــورى آمریــکا گفــت: 
«من اســمى انتخاب کردم. ناتو به عالوه سرواژه 
 Nato) مى" که از کلمه خاورمیانه گرفته شده باشد"
Middle East). آن را "ناتو مــى" صدا بزنند. خب، 

اســامى خوبى انتخاب مى کنم. چه اســم قشنگى 
است؛ ناتو مى.»

از اول مى دانستند
حشــمت ا... فالحت پیشه، عضو    رویداد24|
کمیسیون امنیت ملى و سیاســت خارجى مجلس 
مى گوید: بر اســاس مقررات نظامى، هیچ گلوله اى 
بدون صورتجلسه شلیک نمى شــود. وقتى پدافند 
شلیک مى کند و هواپیمایى سرنگون مى شود، باید 
صورتجلسه شــود که چرا و چگونه این اتفاق افتاده 
اســت؛ بنابراین من معتقدم از همان ابتدا در جریان 
این اتفاق بودنــد اما مصاحبه هایى که انجام شــد، 
دروغ ها و الپوشــانى هایى که صــورت گرفت به 

حیثیت کشور ضربه زد./1105

مسئوالن را دروغگو مى دانند!
احمــد توکلــى، عضــو مجمع    نامه نیوز|
تشــخیص مصلحت نظام در واکنش به بروز خطا در 
حادثه سقوط هواپیماى مسافربرى اوکراین اظهار کرد: 
کسى که این کار را کرده باید فوراً اعالم و مجازاتش را 
دریافت مى کرد. اگر در ابتدا و از اول این موضوع مطرح 
مى شد فقط یک اشــتباه صورت مى گرفت. وقتى چند 
روز این موضوع را کتمان کردند، اشــتباه بزرگ ترى 
مرتکب شــدند االن مــردم مســئوالن را دروغگو 

مى دانند.

خبرخوان

شــبکه خبرى «ان.بى.ســى. نیوز» آمریــکا جزئیات 
تازه اى از ترور ســردار قاسم ســلیمانى منتشر کرد. در 
این گزارش آمده است که عملیات از دمشق آغاز شده، 
جایى که اطالعــات آمریکا حاکى از حرکت ســردار 
سلیمانى از فرودگاه دمشق به فرودگاه بغداد بوده است و 

آمریکایى ها در انتظار او بوده اند.
به گزارش «فــارس»، پس از فرود آمــدن هواپیماى 
خطوط «اَجنِحه الشــام» (ایرباس A320) در فرودگاه 
بغداد، جاسوسان سازمان ســیا در فرودگاه بغداد حاضر 
بوده اند. بعد از این ســه پهپاد آمریکایــى که هر کدام 
به چهار موشــک «هل فایر» مجهز بوده، به آســمان 
برخاسته اند بدون آنکه مشــکلى براى پرواز در آسمان 

عراق داشته باشند.
«ان.بى.ســى. نیوز» گفتــه، در حالى کــه پهپادهاى 
آمریکایى براى عملیات آماده مى شــده اند، مسئوالن 
آمریکایى در حال مشاهده صحنه در صفحات نمایش 
بزرگى بوده و شاهد آمدن مسئول الحشد الشعبى عراق 
(ابومهدى المهندس) براى اســتقبال از ســردار قاسم 
سلیمانى بوده اند که ساعت یک بامداد اتفاق افتاده است. 
در این گزارش آمده که صفحه نمایش، جزئیات چهره 
افراد را به دلیل آنکه از اشــعه مادون قرمز (فرو سرخ) 
استفاده مى کرده، نمایش نمى داده است. اما روشن شد 
که ابومهدى المهندس، نایب رئیس الحشد الشعبى که 
از نظر آمریکا متهم به انفجار سفارت آمریکا و فرانسه در 

کویت در سال 1983 بوده، آنجاست.
از طرف دیگر «جینا هاســپل»، رئیس سازمان سیا در 
مقرى در شــهر النگلى در ایالــت ویرجینیا و «مارك 
اسپر»، وزیر دفاع آمریکا از مکانى دیگر در حال پیگیرى 
عملیات ترور بوده اند. همچنین عملیات در کاخ ســفید 
نیز در حال پخش بوده اما «دونالــد ترامپ» آن زمان 

در فلوریدا حضور داشته است. صفحات نمایش بزرگ 
نشــان مى دهد که دو مســئول بلندپایه وارد خودروى 
سدانى شــده و به راه افتاده اند و ســایر افراد همراه در 
خودروى [استیشــن] دیگرى بودند که خود را سریع به 

آنان رساندند.

بنا بر این گزارش، پهپادهاى آمریکا تعقیب خودروها را 
از خروجى فرودگاه آغاز کــرده و خودروى همراهان به 
جلو خودروى دو فرمانده منتقل شده است. پس از تأیید 
میدانى [عوامل نفوذى]، ناظران اتاق عملیات که در مقر  
فرماندهى نیروهاى مرکزى آمریکا (سنتکام) در دوحه 

پایتخت قطر حضور داشتند دستور شلیک چهار موشک 
به خودروها را دادند و هیچکس از افراد هدف، زنده نماند.

مسئوالن آمریکایى گفته اند که پهپادها هیچ کدام «بى 
صدا» نبوده اما در محیطى شــهرى مثل بغداد، سخت 

مى شود صداى آن را تشخیص داد.

شبکه خبرى «ان.بى.سى. نیوز» فاش کرد

جزئیاتى تازه از ترور سردار شهید قاسم سلیمانى

سید سجاد موسوى، مســئول تشکیالت اسبق اتحادیه 
جامعه اسالمى طى یادداشتى که روز گذشته در صفحه 
اول خبرگزارى «فارس» منتشــر شــد، با توصیفاتى 
احساسى از سردار حاجى زاده، فرمانده نیروى هوافضاى 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى حمایت کرد. «فارس» 
نوشــته این متن بــا توجه بــه «درخواســت برخى از 

فرصت طلبان براى استعفاى سردار حاجى زاده» نوشته 
شده است. در بخشى از نوشته موسوى آمده: 

«مگر مى گذاریم خائنان به مملکت، راست راســت راه 
بروند و با تیغ طعن و کنایه، اســتعفاى تو را طلب کنند؟! 
بازهم کفتارها، بوى جنازه شــیر به مشامشان رسیده؟ 
مسئول دروغ بافى هاى این دو ســه روزه چرا خفه خون 

گرفته تا شما خودت را قربانى کنى؟ 41 سال براى امنیت 
ایران، در مقابل دشمن جانت را سپر کردى، بس نیست؟ 
اوج نامردى است اگر بابت خطاى یک اپراتور، در لحظاتى 
پراسترس، که البته همه ایران را داغدار کرد، شما را میان 
طوفان حمالت دشمِن ســیلى خورده، تنها بگذاریم. تو 
چرا خودزنى مى کنى مرد مؤمن؟! شما که ماده 10 قانون 

هواپیمایى کشورى را مى دانى! سردار؛ دلت براى رفیقت 
حاج قاسم تنگ شده؟! اجازه بده از امروز پیشاپیش شما را  
شهید حاجى زاده صدا بزنیم. سردار شهید؛ کفتارها همیشه 
بر جنازه شیر جمع مى شوند. منتظریم تا با غرشى دیگر 
از جنس ابابیل هاى آســمانى ات کفتارها را برانى و حال 

دلمان را دوباره خوب کنى.»/1098

 متن منتشر شده در خبرگزارى «فارس» در حمایت از سردار حاجى زاده؛

مگر مى گذاریم خائنان استعفاى تو را طلب کنند؟

یک اســتاد ایرانى تبار کالجى خصوصى «بابسون» در 
نزدیکى شهر بوستون (مرکز ایالت ماساچوست آمریکا) 
پس از انتشــار مطلبى طنز درباره حمله موشکى تالفى 
جویانه ایــران به پایگاه هاى نظامى آمریکا، از ســمت 

خود اخراج شد.
روزنامه آمریکایى «نیویورك تایمز» با انتشار این خبر 
نوشت: «اشــین فنســى» یک هفته پیش و زمانى که 
هنوز سپاه پاسداران به مواضع آمریکا حمله نکرده بود) 
در این مطلب به طنز نوشته بود: «رهبران ایران نیز در 
واکنش به توییت "ترامــپ" مبنى بر بمباران 52 مرکز 
در ایران از جمله مراکز فرهنگى، باید لیستى از 52 مرکز 
فرهنگى آمریکا را از جمله "مال آمریکا" (یکى از بزرگ 
ترین مراکز تجــارى جهان) در "مینه ســوتا" و منزل 

"کارداشیان" را در لیست اهداف بمباران قرار دهند.»
این نوشــته اســتاد ایرانى تبار پیش از آنکه او آن را از 
صفحه شــخصى خود پاك کند به صورت گسترده در 

شبکه هاى اجتماعى منتشر شد و در نهایت با وجودى که 
این اســتاد ایرانى این مطلب را از صفحه شخصى خود 
برداشت اما مقامات دانشگاه تصمیم گرفتند او را اخراج

 کنند.
اشین فنسى از ســال 2008 به تدریس در این دانشگاه 
اشتغال داشت. این دانشــگاه خصوصى داراى بیش از 

3000 دانشجو است.
کالج بابسون روز چهارشــنبه هفته گذشته در واکنش 
به اخراج این استاد از دانشــگاه با صدور بیانیه اى گفته 
است: «"هر نوع سخنان تهدیدآمیز" و "اقداماتى را که 
موجب خشونت مى شود" محکوم مى کند... این پست 
خاصى که کارمند این دانشگاه در صفحه شخصى خود 
در فیسبوك منتشر کرده بود به وضوح مغایر  ارزش هاى 

کالج بابسون است.»
مسئوالن کالج بابسون گفته اند اخراج این استاد قطعى 

است و قابل تجدیدنظر نخواهد بود.

دردسر طنزنویسى استاد ایرانى ساکن آمریکا 

مشاور فرمانده سپاه:  مى خواهند حاج قاسم را 
سکوالر معرفى کنند 

مشاور فرمانده کل سپاه با اشــاره به برخى تحلیل ها و 
تعریف هاى انحرافى در معرفى شــخصیت حاج قاسم 
تصریح کرد: برخى رســانه ها و عناصرى که ســابقه 
سیاسى بدى در انقالب اسالمى دارند و در جریان فتنه 
88 فعال بودند، این روزها به دنبال تحریف شــخصیت 

شهید سلیمانى هستند. 
به گزارش «تســنیم»، حمیدرضا مقدم فــر در اجتماع 
عظیم مردم در آســتان مقدس على بن محمد باقر (ع) 
مشهد اردهال کاشان خاطرنشان کرد: اینها مى خواهند 
حاج قاسم را سکوالر معرفى کنند و مى گویند او کارى 
به سیاست و تحوالت داخلى کشــور نداشته و هویت 

پاسدارى و سردارى نداشته و از سپاه جدا بوده است. وى 
با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبرى در مورد حاج 
قاسم و اینکه فرمودند ایشان در قالب و چارچوب هاى 
حزبى و جناحــى نمى گنجید، گفت: حاج قاســم یک 
شــخصیت کامًال سیاســى و به معناى واقعى کلمه نه 
جناحى و باندى، دشمن شناس و نســبت به  تحوالت 
داخلى حساس بود و همیشــه مواضع خود را با مواضع 
حضرت آقا به عنوان شــاخص اصلى تنظیم مى کرد و 
در تمامى فتنه هاى پــس از دوران دفاع مقدس در این 
30 ســال و فتنه هایى مثل فتنه هاى    78، 88، 96 و 98 

مواضع محکمى داشت.

در حالى که دیــروز وزارت امور خارجه دربــاره موضوع 
بازداشت چند ساعته ســفیر انگلیس در تجمع شنبه شب 
مردم تهران اعالم کرد در انتظار گزارش نیروى انتظامى 
و اطالع از جزئیات امر است، یک نماینده مجلس خواستار 

اخراج هرچه سریع تر او از کشور شد.
در جریان تجمع شامگاه شــنبه جمعى از مردم در مقابل 
دانشــگاه امیرکبیر، «رابرت مک ایر»، ســفیر انگلیس 

در تهران کــه در میان تجمع  
حاضر شده بود، براى ساعاتى 

بازداشت شد. 
وزیر خارجه انگلیس بازداشت 
ســفیر این کشــور در ایران 
را مغایر با قوانیــن بین المللى 
دانســت اما در ایران، نماینده 
مردم خمینى شــهر در جلسه 
علنى روز گذشــته مجلس از 
وزیر امور خارجه خواســت تا 
ســفیر انگلیس را بــه عنوان 
عنصــر نامطلوب، تــا ظهر از 

کشور اخراج کند.
آنطور که پایگاه اطالع رســانى مجلس نوشــته اســت: 
ســیدمحمدجواد ابطحى در تذکر شفاهى گفت: «طرحى 
براى کاهش مناســبات سیاســى ایران با آمریکا، آلمان، 
انگلیس و فرانسه تدوین شده که در دستور کار قرار خواهد 

گرفت.»
در همین حال خبرگزارى اصولگراى «تســنیم» به نقل 
از «یک منبع آگاه امنیتى» در این باره نوشــت: ســفیر 
انگلیس بعد از حضور در مقابل دانشگاه، مشغول تحریک و 
ساماندهى معترضان بود و بعد از آنکه نیروهاى امنیتى به او 
مشکوك شدند وى را در داخل یک مغازه بازداشت کردند.

این مقام امنیتى گفت: ســفیر انگلیس بعد از آنکه در حال 

تحریک و تصویربردارى از معترضان با نیروهاى امنیتى 
مواجه شد، ترس و نگرانى از لو رفتن و بازداشت در او کامًال 
نمایان بود؛ ترس زیادى به او غالب شده بود اما نیروهاى 
امنیتى بر اساس قانون وى را تنها بازداشت کردند و تحویل 

وزارت خارجه دادند و وزارت خارجه نیز وى را آزاد کرد.
خبرگــزارى اصولگراى «دانشــجو»، متعلق به بســیج 
دانشجویى هم نوشته که  برخى از حاضران در صحنه تأکید 
داشتند سفیر انگلیس در حال تهیه عکس و فیلم از اتفاقات 
و حوادث تجمع شــنبه شب و 
گفتگو با تجمع کنندگان بوده 
است. این خبرگزارى نوشت که 
مک ایر، «لیدر اعتراضات» بوده 
و در بدو دستگیرى صرفاً به زبان 
انگلیسى صحبت مى کرده و از 
معرفى خود اجتناب کرده است. 
خبرگزارى «دانشجو» هم مانند 
نماینده خمینى شهر خواستار 
اخــراج «رابــرت مک ایر» به 
عنوان یک «عنصر نامطلوب» 

شده است.
اما خود ســفیر انگلیس در تهران مدعى شــد که در هیچ 
تظاهراتى شرکت نکرده اســت و تنها براى مراسم یادبود 

جانباختگان هواپیماى اوکراینى به آنجا رفته بود.
رابر ت مک  ایر در دو پیام توییترى نوشت: «تأکید مى کنم 
که من در هیچ تظاهراتى شــرکت نکردم! من به مراسم 
یادبود افرادى که در ســانحه ناگوار ســقوط هواپیماى 
PS752  بودند، رفتم. طبیعى اســت که نسبت به کشته 
شدگان اداى احترام کنم، تعدادى از آنها بریتانیایى بودند. 
پس از پنج دقیقه هنگامى که عده اى شروع به شعاردادن 
کردند محل را ترك کردم. من نیم ساعت بعد از ترك محل 
دستگیر شدم. دستگیر کردن دیپلمات ها در هر کشورى 

غیر قانونى است.»

واکنش ها به حضور سفیر انگلیس در تجمعات تهران و بازداشت او

نماینده خمینى شهر: تا ظهر اخراجش کنید!
آرمان کیانى
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باید همه هوشیار باشیم
نماینده ولى فقیه در استان اصفهان صبح دیروز در حاشیه 
درس خارج فقه با اشــاره به اعتراضات ساختار شکنانه 
عده اى در تهران و مرکز شهر اصفهان تأکید کرد: کسى 
که این گونه اعتراض مى کند نه شهید داده و نه در جنگ 
بوده و نه از بصیرت بویى برده اســت که امروز اعتراض 
اینچنینى دارد و به دنبال فرصتى بــراى ضربه زدن به 
نظام جمهورى اسالمى ایران است. آیت ا... سید یوسف 
طباطبایى نژاد با تأکید بر ضرورت هوشیارى مردم نسبت 
به برنامه هاى دشمنان گفت: باید همه هوشیار باشیم که 
خودمان به خودمان لطمه نزنیــم و پس از بهره مندى از 

شجره طیبه سپاه، آن را تخریب نکنیم.

لغو تغییر نام خیابان صفه 
به نام شهید سلیمانى

رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: نیاز است 
با تأمل بیشترى، نام سردار ســلیمانى بر یکى از اماکن 
شهرى که پیش تر نامى نداشــته نقش ببندد. علیرضا 
نصر گفت: در خصوص نامگــذارى بزرگراه صفه به نام 
«سردار شهید قاسم سلیمانى»، پس از آنکه این تصمیم 
گرفته شد، شوراى شهر بازخوردهایى را دریافت کرد که 
الزم دیده شــد به جاى این مکان، محل دیگرى براى 
نامگذارى به نام این سردار شهید در نظر گرفته شود.  قرار 
بود این نامگذارى به طور دو فوریتى در جلسه دیروز یک 

شنبه اعالم شود.

ارتقاى درجه 
شهردارى خمینى شهر

شــهردار خمینى شــهر از ارتقــاى درجه شــهردارى 
خمینى شــهر از 9 به 10 توسط وزارت کشــور خبر داد. 
على اصغر حــاج حیدرى اظهــار کرد: با ایــن ارتقا نام 
خمینى شهر در فهرست 20 شهردارى درجه 10 کشور 
قرار گرفت. شــهردار خمینى شهر گفت: مطابق ضوابط 
قانونى درجه بندى شــهردارى ها از یک تــا 12 انجام 

مى شود.

آغازپروژه جى آى اس
 منطقه لنجان

اوایل دى ماه سال جارى عملیات اجرایى پروژه سامانه 
اطالعات جغرافیایى تأسیســات آب و فاضالب منطقه 
لنجان موسوم به جى آى اس آغاز شــد. در مرحله اول 
این طرح شهرهاى چرمهین، باغبادران و ورنامخواست 
در دستور کار قرارگرفته و در ادامه این عملیات در دیگر 
شــهرهاى منطقه انجام خواهد شــد. بر همین اساس 
هم نقاط هم ســنجى (بنچ مارك) شهرهاى موصوف 
جانمایى و شــاخص آن نصب شــد. در ادامه این پروژه 
برداشــت اطالعات مکانى و توصیفى تأسیسات آب و 
فاضالب، همچنین واحدهاى مسکونى وغیرمسکونى 
مناطق یادشده انجام خواهد شد. اجراى این پروژه بالغ بر 
2700میلیون ریال هزینه دربرداشته که اعتبارآن از محل 

منابع جارى منطقه تأمین مى شود.

رونمایى از 3 کتاب ذوب آهن 
ذوب آهن اصفهان با کتاب دو جلدى زبان ذوب که حاوى 
گفتگو در باب 50 سال حیات شرکت سهامى ذوب آهن 
اصفهان است و دو ویژه نامه تحت عناوین «دستاوردها 
و نیازهاى بومى سازى» و «بیســت و سوم دى ماه روز 
آهن و فوالد و سالروز امضاى قرارداد تأسیس ذوب آهن 
اصفهان» در دومین جشنواره و نمایشگاه ملى فوالد ایران 
همچون سال گذشته حضور فعال دارد. این آثار در این 
نمایشگاه که از امروز تا بیست و ششم دى ماه در محل 

برج میالد تهران برگزار مى شود رونمایى خواهد شد.

گرفتارى 616 مسافر در کوالك  
 معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
از امدادرسانى نجاتگران اصفهانى  به 616 مسافر گرفتار 
در برف و کوالك  در طول هفته گذشته خبر داد. داریوش 
 کریمى اظهار کــرد: امدادگــران  و نجاتگران  جمعیت 
هالل احمر این استان در مجموع اقدام به امدادرسانى به 

752 حادثه دیده کردند.

خبر

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشــکى 
استان اصفهان گفت: در 9 ماهه سال جارى 19 نفر به 
دلیل مســمومیت با گاز منو اکسید کربن جان خود را از 
دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل افزایش داشته است.
غفور راستین اظهار کرد: سال گذشته تعداد مسمومیت با 
گاز منواکسید کربن در استان 162 مورد بود. وى به آمار 
فوتى ها بر اثر مسمومیت با  CO2  اشاره کرد و افزود: 
19 نفر به دلیل مســمومیت جان خود را از دست دادند، 
درحالى که در مدت مشابه سال گذشته 12 نفر به دلیل 

مسمومیت جان خود را از دست داده بودند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشــکى 
اصفهان با بیان اینکه در شــهر اصفهان 197 نفر دچار 
حادثه مسمومیت با گاز منواکسید کربن شدند، افزود: از 
این تعداد 136 نفر بسترى و 48 نفر به صورت سرپایى 
مداوا شدند و متأســفانه ســه نفر جان خود را از دست

 دادند.
راستین به آمار مسمومیت شــهروندان اصفهانى با گاز 
منواکسید کربن در مدت مشابه سال گذشته نیز اشاره 
کرد و گفت: طى این مدت هم سه  نفر فوت کردند. وى 
خاطر نشان کرد: 51 درصد از شهروندان مسموم شده 

مرد، 40 درصد زن و 3 درصد کودك بوده اند.

مدیر روابط عمومى شــرکت فوالد مبارکه در جمع مدیران 
روابط عمومى شــرکت هاى گروه فوالد مبارکه با اشاره به 
ظرفیت هاى روابط عمومى این شــرکت، اشتراك گذارى 
ظرفیت هاى موجود را میــان روابــط عمومى هاى گروه 
امکانپذیر خواند. ایرج ترابى هم افزایى روابط عمومى هاى 
شــرکت هاى گروه را ضرورى دانســت و خاطرنشان کرد: 
برگزارى نشست هاى مشترك و مستمر موجب هم افزایى و 
پیشرفت مى شود و چابکى را به سازمان برمى گرداند. چابکى 
زمانى حاصل مى شود که دانش به روز باشد، کار با تجربه و 
عشق گره بخورد و کارکنان سازمان، در هر رتبه اى که هستند، 
همان گونه که خانواده خود را مدیریت مى کنند، در سازمان نیز 

مدیریت را به منصه ظهور برسانند.  وى نظارت و مراقبت را از 
وظایف روابط عمومى ها دانست و تصریح کرد: وقتى بتوان این 
روحیه را در کنار تجربه و دانش قرار داد، بینش ایجاد مى شود و 
اینجاست که سازمان رو به  پیشرفت و تعالى حرکت مى کند و 

نقش روابط عمومى ها در این فرایند بى بدیل است.
ترابــى روند روبه رشــد روابــط عمومى فــوالد مبارکه را 
قابل ســتایش خواند و افزود: شناســایى ظرفیت کارکنان، 
توجه به نیروى انسانى، تفویض مسئولیت، مدیریت، کنترل 
و هدایت تیم روابط عمومى موجب شــده این بخش امروز 
بیش ازپیش تأثیرگذار باشد و این روند باید در تمامى روابط 

عمومى هاى گروه تسرى یابد.

لزوم استفاده از ظرفیت هاى 
روابط عمومى فوالد مبارکه 

مسمومیت 327 اصفهانى با 
CO2 در 9 ماه

36 هکتار از اراضى دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد 
به ریل باس اختصاص مى یابد. 

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد گفت: پیش 
بینى مى شود این طرح تا پایان امسال با ایجاد دپوى 
اصلى و دو ایســتگاه از طرح ریل باس اجرایى شود 
و حداکثر ظرف مدت چهار ســال به پایان برســد. 
 امیررضا نقش افزود: طى شــش سال اخیر تاکنون 
بیش از 80 درصد از مسیر این طرح آزادسازى شده 
است.وى گفت: طبق طراحى هاى اولیه، این مسیر 
با طول تقریبى 30 کیلومتر، از دانشگاه آزاد نجف آباد 
آغاز مى شود و با گذر از میادین بسیج و شیخ بهایى 
به میدان میوه و تره بار ســابق نجف آباد مى رسد و 
از آنجا موازى با کانال آب به ســمت اصفهان ادامه 

مى یابد.
ریل باس نوعى قطار مسافرى خودکشش و داراى 
چهار واگن با ظرفیت 336 مســافر نشسته است و 
در مسیرهاى کوتاه حومه شــهرهاى بزرگ به کار 

گرفته مى شود.

با تولید 11 نــوع بذر هیبریدى (اصالح شــده) در واحد 
تحقیقات دانشکده کشاورزى دانشگاه آزاد اسالمى واحد 

اصفهان، کشور از واردات این بذرها خودکفا شد.
عضو هیئت علمى دانشــکده کشــاورزى دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد اصفهان با اشاره به واردات ساالنه 2000 
میلیارد تومان بذر از کشــورهاى آمریکا، هلند، ترکیه، 
فرانسه و اسپانیا به کشور گفت:  محققان واحد تحقیقات 
اصالح و تولید بذر این دانشگاه با تولید 11 بذر هیبریدى 
(اصالح شده) موجب خودکفایى کشور در تولید بذرهاى 

وارداتى شدند.
مریم گل آبادى با بیان اینکه این بذرها پس از هفت سال 
تحقیق تولید شده اند افزود: سازگارى با اقلیم آب و هوایى، 
خاك و کم آبى، مبارزه با آفات و بیمارى ها و کاهش50 
درصدى قیمت با نمونه هاى مشــابه خارجى از مزایاى 
بذر تولید شــده اســت. وى گفت: با تجارى سازى این 
محصوالت تاکنون چهار رقم بذر هیبرید خیار گلخانه اي، 
سه رقم گوجه و چهار رقم فلفل دلمه با تأیید سازمان کنترل 
گواهی بذر، به بازارهاي داخلی و برخی کشورهاي خارجی 

از جمله افغانستان و عراق صادر شده است.

رئیس پلیس فضاى تولید و تبادل اطالعات فرماندهى 
انتظامى استان اصفهان گفت: اگر با  شماره اى بین المللى 
با پیش کد هاى  00378 و یا 00960  که آن را تشخیص 
نداده اید با شــما تماس گرفته اند، مجدداً با آن شــماره 
تماس برقرار نکنید، این روش یک کالهبردارى است و 

مى تواند هزینه زیادى براى شما داشته باشد.
سرهنگ ســید مصطفى مرتضوى افزود: در این روش، 
یک روبوکال یا روبات تماس گیرنده روى یک شماره قرار 
مى دهند و بعد از یک یا دو بوق، تماس را قطع مى کنند، 
این روبات ها حتى ممکن اســت چند بار با یک شماره 
تماس بگیرند و تا شــخصى که تماس از دســت رفته 
را دریافت کــرده، ترغیب به برقرارى تماس با شــماره 

ناشناس شود.
وى ادامه داد: در این شــیوه از کالهبــردارى، مهاجم 
یکسرى شماره هاى ویژه تهیه مى کند و از آنها به صورت 
رندوم به شماره هاى سراســر دنیا تماس هایى را برقرار 
و بالفاصلــه قطع مى کنند تا یک تماس از دســت رفته 
(Missed Call) در گوشــى قربانى مشاهده شود. 
در صورتى که قربانى به برقرارى تماس مجدد با مهاجم 
اقدام کند، یک پیام ضبط شــده براى وى پخش شده و 

بدون اینکه فرد متوجه باشد درگیر قبوض باال مى شود.
وى همچنین در خصوص شــکایت برخــى از کاربران 
اینستاگرام درخصوص حک شدن صفحه شخصى آنان 
افزود: در این روش  نیز صفحه شــخصى فرد مصادره

مى شــود و پیام هایى براى مخاطبان وى در خصوص 
تقاضاى پول ارسال مى شود.

اتاق بازرگانى اصفهان میزبان یک شــرکت لهستانى 
به منظور ارائه خدمات این شرکت به فعاالن اقتصادى 

اصفهان بود.
على کرباسى زاده، مشــاور عالى رئیس اتاق بازرگانى 
اصفهان ضمن معرفى پتانســیل هاى موجود در شهر 
اصفهان بر وجود ظرفیت هاى بکر این شهر تأکید کرد. 
وى در ادامه از اعالم آمادگى همــکارى اتاق بازرگانى 

اصفهان با این شرکت لهستانى خبر داد. 
همچنین «رافائل انگلمن» از شرکت «IVVR» ضمن 

معرفى شهر کراگف لهستان و ظرفیت هاى گردشگرى 
این شــرکت گفت: این شــرکت موفق به طراحى یک 
تکنولوژى با قابلیت نمایش مکان هاى گردشــگرى، 
صنعتى، انرژى در قالب سه بعدى شده است. وى با بیان 
اینکه این شرکت هر ســال به  80 تا 100 نمایشگاه در 
دنیا خدمات ارائه مى دهــد، افزود: ما تجربه خوبى براى 
مارکتینگ و برگزارى نمایشگاه داریم و مى توانیم در این 

زمینه به اصفهان خدمات بدهیم.
رضا امیرپور، مدیر مجموعه آکواریم اصفهان نیز در این 
جلسه گفت: شهر گراکف به دلیل موقعیت جغرافیایى و 
آب و هوایى به عنوان خواهر خوانده شهر اصفهان معرفى 
شــده و در اروپا از آن به عنوان شــهر فلورانس دوم یاد 
مى کنند. وى افزود: این شــهر مرکز برندهاى بزرگ در 
بخش صنعت، مواد غذایى، ساختمان و کشاورزى اروپاى 
شرقى بوده و اتاق بازرگانى با معرفى فعاالن اقتصادى و 
اعضاى خود به این شرکت مى تواند به صورت تصاویر سه 

بعدى و واقعى به معرفى شرکت هاى این افراد بپردازد. 

جمعى از دانشــجویان و مردم اصفهان شنبه شب به یاد 
جانباختگان سانحه سقوط هواپیماى اوکراین با روشن 

کردن شمع با خانواده هاى آنان ابراز همدردى کردند.
به گزارش «ایرنا»، این افراد بــا حضور در ضلع جنوبى
 سى و ســه پل با روشــن کردن شــمع، یاد و خاطره 
جانباختگان هواپیماى بوئینگ 737 شرکت هواپیمایى 
اوکراین که بیشترشان دانشجویان دانشگاه هاى مختلف 
ایران بودند را گرامى داشتند.این دانشجویان همچنین با 
در دست داشتن شاخه گل و عکس هایى از جانباختگان، 

همدردى خود را با خانواده هاى آنان اعالم کردند.
این عده که شمار آنان افزون بر 300 نفر بود از مسئوالن 

رسیدگى فورى علل این حادثه را خواستار شدند.
 در همین حال شمارى از دانشــجویان دانشگاه  صنعتى 
اصفهان روز یک شنبه با برگزارى اجتماعى در محوطه 
این دانشگاه ضمن ابراز همدردى با خانواده جانباختگان 
سانحه سقوط هواپیماى اوکراینى، خواهان برخورد قاطع 

با مسببان این حادثه شدند. 

چهار تَن از دانش آموختگان دانشــگاه صنعتى اصفهان 
به نام هاى منصور اثنى عشــرى ورودى 87 مهندســى 
عمران، امیر اشــرفى حبیب آبادى ورودى 88 مهندسى 
مکانیک، میالد نهاوندى ورودى 88 مهندســى شیمى 
و پریناز قادرپناه ورودى 83 مهندســى نساجى جزو این 

مسافران بودند.
دانشجویان دانشگاه صنعتى شامگاه شنبه هم با حضور 
در محل یادمان شهداى دانشگاه به یاد جانباختگان این 

حادثه، شمع روشن کردند و سرودهاى ملى خواندند.

کارشناس مســئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفــت: روز دوشــنبه (امــروز) بــه دلیــل پایدارى

 و ســکون هــوا شــرایط بــراى افزایــش غلظــت 
آالینــده ها فراهــم اســت؛ همچنین از بعــد از ظهر 
روز دوشــنبه با نفــوذ یک ســامانه ناپایــدار ضعیف 
به اســتان، افزایش ابر و وزش باد را در بیشــتر مناطق 

شاهد خواهیم بود. 
آســیه آقایى اضافه کرد: فعالیت این ســامانه ناپایدار 
روز سه شــنبه در نیمه غربى استان اصفهان به صورت

بارش هاى ســبک برف و بــاران خواهد بــود. وى به 
افزایش یک تا 2 درجه اى دما در امروز اشاره کرد وگفت: 

بویین میاندشت با دماى 18 درجه سانتیگراد زیر صفر 
و کاشان با دماى 12 درجه ســانتیگراد باالى صفر به 
ترتیب سردترین و گرم ترین مناطق استان پیش بینى 

مى شود.
کارشناس مســئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
با اشــاره به بارندگى هاى 24 ســاعت منتهى به روز 
یک شنبه در سطح اســتان گفت: بیشترین بارش ها از 
خوانســار با میانگین 4/6 میلیمتر (10 سانتیمتر ارتفاع 
برف)، آران و بیدگل با میانگیــن 3/5 میلیمتر، برزك 
با میانگین 3  میلیمتر (6 سانتیمتر ارتفاع برف) گزارش

 شده است.

اتاق بازرگانى اصفهان
 میزبان هیئت گردشگرى لهستانى

ابراز همدردى اصفهانى ها با
 خانواده هاى جانباختگان سقوط هواپیما

تماس هاى خارج از کشور 
شیوه جدید کالهبردارى

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: روزانه بیش از 
5000 خودروى فاقد معاینه فنى در شهر اصفهان اعمال 

قانون مى شود.
سرهنگ محمدرضا محمدى ظهر دیروز -یک شنبه 22 
دى ماه 98 - در آیین بهره بردارى رسمى از سامانه هاى 
هوشمند و تجهیزات زیرساختى ترافیکى شهر اصفهان 
با اشاره به بهره بردارى از خودروهاى ثبت تخلف مکانیزه 
ســطح شــهر تصریح کرد: بهره بردارى از 13 دستگاه 
خودروى مکانیزه تاکنون در هیچ شــهرى از کشور رقم 

نخورده است.
وى با بیان اینکه در 9 ماهه امسال روند تصادفات درون 
شهرى کاهش داشته است، افزود: بر این باور هستیم که 
امروزه یک دوربین ثبت تخلف و نظارت تصویرى با توجه 
به قابلیت هایى کــه دارد مؤثرتر از فعالیت چندین مأمور 

راهنمایى و رانندگى است؛ هرچند حضور مأموران در شهر 
ضرورى است و مردم باید پلیس را در معابر شهر ببینند.

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان با اشاره به شرایط 
آلودگى هواى شهر اصفهان گفت: آلودگى هوا مختص 
خودروها نیست بلکه تمامى وسایل نقلیه موتورى آلودگى 
ایجاد مى کنــد. وى افزود: در ســایر حوزه هاى صنعتى 
شــرایط بدترى وجود دارد و شــاید بتوان گفت بخش 
عظیمى از آلودگى هواى شهر اصفهان به دلیل فعالیت 

مراکز صنعتى باشد.
محمدى با اشاره به کارایى سیستم هاى هوشمند شهر 
خاطرنشان کرد: از 20 آذر ماه دوربین هاى محدوده زوج 
و فرد براى اعمال قانون خودروهاى فاقد معاینه فنى نیز 
فعال شده اند و روزانه بیش از 5000 خودروى فاقد معاینه 
فنى در شهر اصفهان اعمال قانون مى شود؛ حتى بعضى 

از خودروها در یک هفته تا پنج مرتبه جریمه شــده اند، 
بنابراین تأکید مى شود شهروندان نسبت به مراجعه به 

مراکز معاینه فنى و دریافت کارت مربوطه اقدام کنند. 
وى تأکید کرد: دوربین هاى ثبت تخلف نصب شــده در 

معابر شهر با دقت و بدون خطا اعمال قانون مى کنند.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان با بیان اینکه روزانه 
بیش از 3000 خودرو در محدوده زوج و فرد شهر اصفهان 
اعمال قانون مى شــود، افزود: باید محدوده زوج و فرد 
توســعه پیدا کند از این رو بیش از صد دستگاه دوربین 
در مرحله تست قرار دارد تا پس از حصول اطمینان مورد 

استفاده قرار گیرد.
شهردار اصفهان هم در این مراسم گفت: با توجه به اینکه 
امروزه شهروندان گرفتارى هاى متعدد کارى، اقتصادى، 
فرهنگى و اجتماعى و خانوادگى دارند، باید با تدابیر ویژه 

تالش کنیم آنها منفعل نشوند و در گرداب غم اسیر نشوند 
و بى نظمى آنها را به مسیرهاى غیرانسانى نکشاند.

قدرت ا... نوروزى با بیان اینکه شهردارى باید ساختارها، 
راهکارها و زیرساخت هاى نشاط اجتماعى را فراهم کند 
اظهار کرد: اگر شهروندان به وضع شهر خود خوش بین 
نباشند و از آن تلقى مثبتى نداشته باشند انجام امور براى 
همه سخت مى شود. وى با تأکید بر اینکه شهرها باید به 
سمت هوشمند شدن حرکت کنند، افزود: در شهردارى 
اصفهان نیز باید در این مسیر گام هاى بیشترى برداریم 
و اگر امروز براى بهره بردارى رســمى از ســامانه هاى 
هوشمند و تجهیزات زیرساختى ترافیکى شهر گرد هم 
آمده ایم و از به کارگیرى ایــن تکنولوژى هاى نوین در 
شــهر رونمایى مى کنیم براى برقرارى نظم و آسایش 

عمومى است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان هم در این 
آیین گفت: با همکارى پلیس راهور در یک اقدام جهادى 
اتفاقات خوبى درخصوص کاهش تصادفات درون شهرى 

رقم خواهیم زد.
داریوش امانــى با بیان اینکه آلودگى هوا از ســال هاى 
گذشته به عنوان یک چالش دست ســاخت بشر شهر 
اصفهان را تحت تأثیر قرار داده است، اظهار کرد: با دستور 
شهردار اصفهان و حمایت شوراى شهر قرار است براى 
کاهش آلودگى هواى شهر یک برنامه عملیاتى تدوین 
شود تا سال آینده شاهد روزهاى پاك بیشترى در شهر 

باشیم.
امانــى تصریح کرد: علــى رغم اینکــه در زمینه خرید 
ناوگان جدید با مشکالتى مواجه هستیم، تا پایان سال 
جارى 200 میلیارد تومان اوراق مشارکت براى توسعه 
زیرساخت هاى خطوط BRT همچنین خرید ناوگان 
نو هزینه شده و 40 دســتگاه اتوبوس جدید به ناوگان 

اتوبوسرانى شهر اصفهان اضافه  مى شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان با اشاره 
به نوسازى و بازسازى ناوگان تاکسیرانى شهر اصفهان 
گفت: طبق برنامه ریزى انجام شده 1000 دستگاه تاکسى 
نوسازى و 1000 تاکسى دیگر نیز بازسازى مى شود.  وى 
ادامه داد: در ســال 95 آمار جانباختگان تصادفات درون 
شهرى 168 نفر، سال 96 تعداد 148 نفر و در سال گذشته 
163 نفر بوده اســت که با افزایش تجهیزات هوشمند 

مى توان این آمار را کاهش داد.

در آیین بهره بردارى از تجهیزات زیرساختى ترافیکى شهر اصفهان عنوان شد

خودرو بعضى اصفهانى ها در یک هفته 5 بار جریمه مى شود 

اختصاص اراضى
 دانشگاه نجف آباد به ریل باس

تولید 11 نوع بذر هیبریدى 
در دانشگاه آزاد اصفهان

چین، مقصد صادرات سنگ آهن استان اصفهانهواى اصفهان امروز ناسالم مى شود

مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: کشور چین 
مقصد ســنگ آهن اســتان اصفهان بوده و در 9 ماه 
امســال بالغ بر 51 میلیــون دالر ارزآورى به همراه 

داشته است.

رسول کوهستانى با اعالم اینکه در سال جارى براى 
صادرات سنگ آهن عوارض صادراتى اخذ مى شود، 
اظهار کرد: در 9 ماهه سال جارى بالغ بر 808 هزار و 
481 تن و به ارزش 51 میلیــون و 490 هزار دالر از 
استان اصفهان صادر شده است. مقصد 98 درصد از 
صادرات ماده خام معدنى سنگ آهن از استان اصفهان 

به کشور چین بوده است.
کوهســتانى بیان کرد: صادرات سنگ آهن از استان 
اصفهان در مقایســه با مدت مشــابه سال گذشته از 
لحاظ وزنى 100 درصد و از لحــاظ ارزش 3/5  برابر 

رشد داشته است.
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صبا راد و زهرا خاتمى راد از مجریان رادیو و 
تلویزیون در اینستاگرام اعالم کردند دیگر با 

صداوسیما کار نمى کنند.
صبا راد، مجــرى و نویســنده برنامه هاى 
رادیویــى و تلویزیونــى، پس از 21 ســال 
همکارى با صدا و ســیما اعالم کرد دیگر با 
این رســانه همکارى نخواهد کرد. مجرى 
برنامه «به خانه برمى گردیم»، در پســتى 
اینســتاگرامى از قطع همکارى خود با صدا 

و سیما خبر داد.

این مجرى در پســت اینســتاگرامى خود 
نوشــت: «این روزها مى خواهیــم دلمان 
گرم شــود نه ســرمان ... ضمن تشــکر از 
حمایت هاى بى وقفه شــما مردم عزیز در 
تمام سال هاى فعالیتم، از این طریق اعالم

 مى کنم پــس از 21 ســال کار در رادیو و 
تلویزیون، قادر به ادامه فعالیت در رســانه 

نیستم. دیگر نمى توانم ...»
صبا راد، همکارى اش با صدا و سیما را از نیمه 
دهه 70 با نویسندگى و گویندگى رادیو آغاز 
کرد و با اجراى برنامه «به خانه برمى گردیم» 
در شبکه تهران به شهرت رسید. همکارى 
او با این برنامه تلویزیونى در دو سال گذشته 
با فراز و نشیب هایى همراه بود و حتى براى 

مدتى شایعه ممنوع التصویرى اش به گوش 
مى رسید.

اما زهرا خاتمى راد، مجرى جوان رسانه ملى 
نیز که در سال 84 به طور جدى وارد عرصه 
مجریگرى شد و کمتر زمانى پیش مى آمد 
که از آنتن صدا و سیما دور باشد هم در پستى 
در صفحه شخصى اش در اینستا گرام خبر 

از قطع همکارى اش با صدا و سیما را علنى 
کرد: «مردم، سالم. ممنونم که تا امروز منو 
به عنوان مجــرى پذیرفتید. دیگه هرگز به 

تلویزیون باز نخواهم گشت. حالل کنید.»
خاتمــى راد کارش در عرصه مجریگرى را 
با اجراى برنامه «دخترانه» شبکه اول سیما 
آغاز کرد و «تصویر زندگى»، «دانستنیها»، 

«رمــوز موفقیــت»، «تازه هــا»، «هفت 
سین»، «شــبکه یک شــبکه هر ایرانى»، 
«سیماى خانواده»، «کلید»، «خانه مهر» و 
«شهرآورد» نیز از دیگر برنامه هاى وى در 

تلویزیون است. 
گفته مى شود که این دو مجرى جوان صدا و 
سیما در پى حادثه سقوط هواپیماى اوکراینى 
و کشته شدن 176 مســافر  در این سانحه 
تصمیم به کناره گیرى از فعالیت در رســانه 

ملى گرفته اند.

نگاهى به اسامى فیلم هاى ســوداى سیمرغ سى و هشتمین جشــنواره فیلم فجر مى توان بازیگران مطرحى را دید که جزو 
پرکارترین ها هستند اما برخى از آنها هم فقط در یک فیلم بازى کرده اند.

جواد عزتى با بازى در فیلم هاى «آتاباى»، «خورشید»، «دوزیست»، «شناى پروانه» و «مغز استخوان» جزو پرکارترین بازیگر 
مرد سى و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر قرار گرفت. هادى حجازى فر، طناز طباطبایى، بابک حمیدیان، على شادمان، 

پریناز ایزدیار و پژمان جمشیدى با دو فیلم در جشنواره امسال حضور دارند.
شهاب حسینى «آن شــب»، حســن معجونى «آبادان یازده 60»، سحر دولتشــاهى «آتاباى»، ناصر هاشمى «پوست»، 
فرامرز قریبیان و پانته آ پناهى ها «خروج»، سام درخشانى و ریحانه پارســا «خوب بد جلف: ارتش سرى»، محسن تنابنده 
«سه کام حبس»، امیرآقایى و پانته آ بهرام «شــناى پروانه»، فاطمه معتمد آریا و هوتن شکیبا، نوید پورفرج و بهروز شعیبى 
«مغز استخوان»، الناز شاکردوست، امیرجعفرى، مهران احمدى و ستاره پسیانى «من مى ترسم»، على نصیریان «خورشید»، 
سعید آقاخانى و سیامک انصارى «خون شد»، مهران مدیرى، پیمان معادى و مینا ساداتى «درخت گردو»، سعید پورصمیمى 
«دوزیست»، لیال زارع «روزبلوا»، امیر جدیدى و ساعد ســهیلى «روز صفر»  جزو بازیگرانى هستند که در یک فیلم ایفاى 

نقش کردند.

على نصیریان، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درباره آخرین فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: امسال در فیلم 
سینمایى «المینور» به کارگردانى داریوش مهرجویى به ایفاى نقش پرداختم، منتها این فیلم از حضور در جشنواره فیلم 

فجر انصراف داد و براى اکران آماده مى شود. 
وى درباره کیفیت فیلم سینمایى «المینور» اذعان کرد: واقعیت امر تا پیش از اکران یک فیلم سینمایى نمى توان درباره 

اظهار نظر خاصى کرد، منتها بدون شک من ایده کارگردانى و فیلمنامه را دوست کیفیت آن 
داشته ام که بازى در آن را پذیرفتم، از نظر من فیلم شسته رفته اى بوده و در کل از 

حضور در آن راضى هستم. 
بازیگر سریال «شهرزاد» در مورد ســایر فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى 
تأکید کرد: عالوه بر فیلم سینمایى «المینور» به تازگى بازى در فیلم سینمایى 
«خورشید» به کارگردانى مجید مجیدى را به پایان رساندم که براى بخش سوداى 
سیمرغ این دوره از جشنواره فیلم فجر پذیرفته شده است. 

وى درباره احتمال دریافت ســیمرغ بلورین ســى و 
هشتمین جشنواره فیلم فجر اضافه کرد: من دنبال 
این چیزها نیستم و براى دریافت سیمرغ در فیلمى 
بازى نمى کنم، در ثانى این حرف ها از من گذشته 

است.
نصیریان درباره نقش خود در فیلم سینمایى 
«خورشید» خاطرنشان کرد: فیلمنامه 
داســتان خوبى دارد و من هــم کار را 
دوست داشتم اما حاال باید دید در نهایت 
و روى پرده چه فیلمى به نمایش در مى آید، 
شــخصاً به دنبال سیمرغ نیســتم اما امیدوارم 

اتفاقات خوبى براى فیلم مجیدى بیا فتد.

از سه فیلمى که امسال به مشــکل ممیزى خوردند 
هیچکدام به جشــنواره فجر راه نیافتنــد. «قاتل و 
وحشى» دچار مشکالت مالکیت شد و بررسى نشد، 
«عنکبوت» در فهرست رزرو و به شکل طعنه آمیزى 
در اولویت آخر قرار گرفت و نمایشى نخواهد داشت 
اما فیلمى که هیچ دلیلى براى حذف آن پیدا نمى شود 

«مجبوریم» رضا درمیشیان است.
رضا درمیشــیان بعد از دو فیلم «عصبانى نیستم!» 
و «النتورى» این فیلم را جلــوى دوربین برد. یکى 
از فیلم هاى اجتماعى امســال که بسیارى تصور به 
مشکل خوردنش را داشتند اما اینکه به طور کلى این 

فیلم حتى در جشنواره فجر قرار نگیرد براى بسیارى 
غافلگیر کننده بود.

رضا درمیشــیان طى ماه هاى گذشته درگیرى هاى 
زیادى با مدیران فارابى و سازمان سینمایى بر سر فیلم 
«المینور» مهرجویى داشت، بحث هایى که در نهایت 
به دلگیرى داریوش مهرجویى از سازمان سینمایى و 
تصمیمش براى شرکت نکردن در جشنواره فجر منجر 
شد. از همان زمان قابل حدس بود که «مجبوریم» با 
روى خوش مدیران براى حضور در جشــنواره فجر 
مواجه نمى شود با وجود این  به نظر مى رسد مشکل 
اصلى این فیلم درمیشیان مضمونى و محتوایى است.

صادق یارى، تهیه کننده ســریال «کرگدن» که به کارگردانى 
کیارش اســدى زاده در شــبکه نمایش خانگى توزیع مى شود 
درباره روند تولید این ســریال بیان کرد: ما از ابتدا قصد داشتیم 
کارى متفاوت در شبکه نمایش خانگى ارائه دهیم و مى دانستیم 
مسیر تولید این سریال ســختى هاى خود را خواهد داشت، ما در 
لوکیشن هاى متعددى کار کردیم که بیشتر آنها در شمال کشور 

شامل شهرهاى رشت، انزلى، تالش و دیگر نقاط بود.
یارى ادامه داد: روستایى در تالش بود که یکى از جاهاى دیدنى 
بود و سکانس هاى ابتدایى موتورســوارى و آتش گرفتن موتور 
مصطفى زمانى را ضبط کردیم. وى درباره پایان تصویربردارى 
سریال «کرگدن» نیز اظهار کرد: تصویربردارى سریال تا پایان 
دى ماه ادامه دارد. بچه ها خیلى زحمت کشــیدند که این پروژه 
آماده شود و تیم همراهى داشــتیم و تالش کردیم اثرى در خور 

توجه مردم کشورمان ارائه دهیم.
یارى درباره سختى هاى کار نیز اظهار کرد: بیشترین سختى کار 

این بود که خواســتیم اثر متفاوتى ارائه کنیم. فیلمنامه و تدوین 
در هدفى که داشــتیم تأثیرگذار بود و کار سختى بود که بتوانیم 
فالش بک هاى متعددى را که در سریال مى بینید اجرایى کنیم. 
کارگردان در این ساختار خیلى زحمت کشید تا مخاطب بتواند بین 
گذشته و حال ارتباط برقرار کند. صحنه هاى اکشنى هم در پروژه 
داشتیم شامل موتورسوارى و ماشین سوارى و پرش از ارتفاع بود. 
تهیه کننده «کرگدن» درباره ادامه قصه هاى سریال تصریح کرد: 
«کرگدن» تا انتها مخاطب را با خود مى کشــاند و صحنه هاى 
جذاب و گره هایى که از قصه باز مى شــود تا آخر قصه ادامه دارد 
که قابل پیش بینى نیست. ما در قســمت 9 یکى از گره ها را باز 
کردیم و هنوز موضوعاتى هست که باز مى شود و براى مخاطب 
ایجاد جذابیت مى کند. ما ژانر کار را به گونه اى انتخاب کردیم که 
مخاطب نباید صحنه اى را از دست بدهد وگرنه باعث نوعى ابهام 
مى شود. وى با اشاره به کاراکترهاى این سریال عنوان کرد: ما 
کاراکترهاى زیادى داشتیم که در این سریال بازى کردند و ما وارد 

زندگى شخصى آنها مى شویم و حتى قصه خانواده و پدر و مادر او 
را مى بینیم. ما چندین کاراکتر اصلى داشتیم و ما به خانواده هاى 
همه آنها ورود کردیم؛ کاراکترهایى که از پایین شهر و از باالى 
شهر بودند و سعى کردیم همه قشرها را در سریال پوشش دهیم. 
یارى در واکنش به اینکه کمتر به قشــر پایین شهرى و ضعیف 
جامعه در سریال هاى شــبکه خانگى پرداخته شده است، گفت: 
ســریال «کرگدن» در قصه اى که دنبال مى کنــد به جریانات 
مافیایى مى پــردازد و طبیعتًا این جریانات به قشــر قدرتمند و 
ثروتمند جامعه تعلق دارد و از آن طرف آب هدایت مى شــوند. 
این نکته را هم بگویم که در ســریال هر چقدر هم پایین شهر 
را نشان دهیم، باز هم فضاى الکچرى یک مجموعه بیشتر به 
چشم مى خورد ولى ما خانواده هاى متوسط و پایین شهرى را هم 
به تصویر کشــیدیم. تهیه کننده «کرگدن»  گفت: خیلى تالش 
کردیم محتواى پاکى را ارائه کنیم و بــا قصه خوب مخاطب را 

جذب کنیم.

آگاه کردن مردمآگاه کردن مردم از «کالهبردارى ملکى» در قالب  سریال «87 متر»

سریالى که درام اجتماعى است و داستان آن به دو خانواده 
به نام هاى «پوردورانى» و «خلیلى» برمى گردد. «علیرضا 
پوردورانى» به همراه همسر، دو دختر و پسرش خانه اى را 
از فروشنده اى به نام «فرج ناصرى» خریدارى مى کنند. اما 
روز اسباب کشى متوجه مى شوند که خانه به فرد دیگرى به 
نام «رجب خلیلى» فروخته شده است. «رجب» به همراه 
پسر، همسر و دو دخترش صبح زودتر از «پوردورانى ها» 
به خانه رسیده اند و وسایلشــان را در خانه گذاشته اند اما 
با رســیدن خانواده «پوردورانى»، ماجراى کالهبردارى 

مشخص مى شود.
این خالصه داســتان سریال شــبکه یک سیماست که 
لوکیشن هاى متعددى را به خود دید؛ حتى خانواده ها براى 
تعقیب کالهبردار به خارج از کشور (گرجستان) مى روند. 
تصویربردارى  «87 متر» چندین بار به دلیل مشکالت مالى 
متوقف شد اما با پیگیرى هاى مدیران و فراز و نشیب هایى 
که عوامل کار ســپرى کردند باالخره روزهــاى پایانى 
تصویربــردارى را دنبال مى کند. ســریالى کــه به تعبیر 
کیانوش عیارى کارگردانش روزهاى سختى را سپرى کرد 
و تالشش بر این است در سال 1398 به پایان برسد و در 

نیمه دوم خرداد ماه سال آینده پخش خودش را آغاز کند.
کارگردان این ســریال تلویزیونى گفت: امیدوارم بتوانیم 
بدون هیچ مشکلى، اسفند ماه تصویربردارى «87 متر» را 
به پایان برسانیم و به فروردین سال آینده نرسد؛ چون ما و 
تلویزیون مایلیم این مجموعه تلویزیونى، نیمه دوم خرداد 
ماه سال آینده پخش خودش را از شبکه یک سیما آغاز کند. 
البته مراحل فنى آن نیاز به کار فشرده دارد که ان شاءا... کار 

در معرض نگاه مخاطبان تلویزیون قرار بگیرد.
کیانوش عیارى در پاســخ به این ســئوال که با ساخت 
این مجموعه تلویزیونى القاى چه مفاهیــم و اهدافى را 

به مخاطبین دنبــال مى کنید، افزود: زمانــى که قرار بود 
تصویربردارى این کار شــروع شــود نظر مدیران وقت 
تلویزیون هم این بود که «87 متر» یکى از موضوعات مبتال 
به جامعه را مطرح و بررسى کند، تصورشان این بود که قوه 
قضاییه از ساختن چنین کارى بسیار استقبال خواهد کرد؛ 
زیرا خیل عظیمى از پرونده هاى قوه قضاییه، به مستغالت 
و مسکن هایى برمى گردد که سر بسیارى به واسطه آگاه 

نبودن به مواردى، کاله رفته است.
وى خاطرنشان کرد: ما با ساخت این مجموعه تلویزیونى و 
پرداختن به چنین سوژه اى، دنبال این بوده ایم که حداقل با 
آگاهسازى رسانه اى، چند درصد از این مسئله و مشکالت 
کاسته شود و از این جهت مى تواند کامًال کاربردى باشد. 
البته در دوران فراز و نشیب و تعطیلى و توقف فیلمبردارى ها 
به علت مشــکالت مالى، کمک زیادى مى شــد حتى به 
ارتقاى کیفیت کار کمک مى کرد؛ چــرا که در این مواقع 

اولین تأثیر منفى را روى کیفیت مى گذارد.
عیارى با اشاره به اینکه هیچ وقت در کار کم فروشى نکرده ام 
و دنبال ساخت کارى بوده ام که براى مردم آگاهى دهنده 
و لذت بخش باشد، گفت: وسواس و توجه به ظرافت هاى 
کارى در ساخت سریال، به طور متوسط 50 برداشت عادى 
است و البته برداشت هاى بیشترى هم داشته ایم؛ البته که 
این کار و رویه، قاعده مند اســت؛ نباید تصورها این باشد 
که چون کار تلویزیونى اســت و دو ســه بار نمایش داده 
مى شود بخواهیم کم فروشــى کنیم و کیفیت را در درجه 

اول قرار ندهیم.

وى در خصــوص تأثیر ایــن ســریال روى مخاطب، 
خاطرنشان کرد: قدر مسلم این است که اثرى از نمایش 
در آن وجود ندارد؛ خواه ناخواه مخاطب گونه هاى روایى 
مختلفى را در جریــان این ســریال تلویزیونى مى بیند؛ 
برخى اوقات عشــق و درام مى بینند و برخى اوقات هم 
نامالیمــات و معضــالت عامل جذب کننــده اى براى 
مخاطب است. ســعى کردیم لحظه اى از زنده بودن کار 
که باید خون جارى در رگ هاى کار باشــد، با فضاسازى

 تماشاگر را به آخر کار برســانیم و تأثیرى روى مخاطب 
بگذارد.

کارگردان سینما و تلویزیون تأکید کرد: تماشاگر سریال 
«87 متر» با دیدن این مجموعه تلویزیونى، احســاس 
ناامنى برایش ایجاد شود که سر به هوا خرید نکند و خرید 
و فروش مســکن و ملک با دقت اتفــاق بیافتد که بارها 
شاهد بوده ایم و دیده ایم که چه دردسرهاى عظیمى براى 

خریداران به  وجود آمده است.
على دهکردى، مهــران رجبى، فریبا کامران، حســین 
ســلیمانى، شــهین تســلیمى، فریده ســپاه منصور، 
محمد بحرانى، ســعید پیردوســت، دیبا زاهدى، ملیکا 
نصیرى، غزل شجاعى، رضا مســعودى، عرفان آصفى،

  الهه خادمــى و نیما نورى زاده از بازیگران این ســریال 
تلویزیونى اند.

                      دغدغه این روزهاى کیانوش عیارى                      دغدغه این روزهاى کیانوش عیارى

قطع همکارى 2 مجرى صدا و سیما با رسانه ملى

ستاره فیلم «روزى روزگارى در هالیوود»  هنگام صحبت در 
یک برنامه پادکستى گفت که مانند شیرینى مگس ها را به 

دور خود جلب مى کند!
این ســخن «برد پیت» بعد از آن زده شــد که «لئوناردو 
دى کاپریو» هم که مهمان دیگر پادکست بود، گفت که بر 
خالف آغاز فعالیت  حرفه اى اش، دیگر خبرنگاران نشریات 
موسوم به «زرد» چندان به دنبال او نیستند. او گفت:  «من 
اکنون بیشتر مى توانم از دست آنها فرار کنم که خیلى خوب 
است. مى توانم براى خودم در اطراف پرسه بزنم و کارهایى 

از این دست انجام دهم.»
برد پیت در پاسخ گفت: «االن که این را از تو مى شنوم، کمى 
حسودى ام مى شود.» و توضیح داد که او هنوز به شدت در 
مرکز توجه خبرنــگاران قرار دارد. پیت افــزود: «من مثل 
شیرینى مگس ها را به دور خودم جلب مى کنم، نمى دانم... 

شاید بخاطر زندگى شخصى فاجعه  بارم باشد.»
پیت در ادامه گفت، چند «راه خوب» براى فرار از دســت 
خبرنگاران زرد دارد، ولى گفت که هیچ یک از آنها را فاش 

نخواهد کرد، چون «هنوز از آنها استفاده» مى کند.
این بازیگر همچنین هنگام پذیــرش جایزه گلدن گلوب 
براى «بهترین بازیگر مکمل مرد» نیز به عالقه رســانه ها 
به زندگى عاطفى خود اشاره کرد. او در سخنرانى خود گفت: 
«مى خواستم مادرم را با خود به مراسم بیاورم، ولى نتوانستم، 
چون هر خانمى کنار من بایستد، رسانه ها مى گویند نامزد من 

است که در این صورت خیلى ناجور مى شد!»
پیت در طول فعالیت حرفه اى خود دو جدایى خیلى مشهور 
دارد. در سال 2005 او بعد از پنج ســال زندگى متأهلى، از 
«جنیفر آنیســتون» جدا شــد و تفاوت هاى حل نشدنى  را 

دلیل آن خواند.
بعد از آن رابطه، برد پیت وارد رابطه با «آنجلینا جولى» شد 
که سر فیلمبردارى «آقا و خانم اسمیت»  در سال 2004 به 
هم نزدیک شــده بودند. آنجلینا جولى و برد پیت در سال 
2014 ازدواج کردند، ولى در سال 2016 از هم طالق گرفتند. 
این زوج شش فرزند دارند که سه تا از آنها به فرزندخواندگى 

پذیرفته شده اند. طالق آنها در آوریل 2019 نهایى شد.

 زندگى شخصى ام 
فاجعه بار است!

سوپراستار سینما:

«مجبوریم» دیگر چرا؟!
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«کرگدن» تا انتها 
مخاطب را

 با خود مى کشاند 

«پوست»، 
سن تنابنده 
روز شعیبى

خورشید»، 
ورصمیمى 
 فیلم ایفاى 

وى درباره کیفیت فیلم سینمایى «المینور» اذعان کرد: واقعیت امر تا پیش از اکرانی
اظهار نظر خاصى کرد، منتها بدون شک من ایدکیفیت آن 

داشته ام که بازى در آن را پذیرفتم، از نظر منف
حضور در آن راضى هستم. 

بازیگر سریال «شهرزاد» در مورد ســایر فعا
تأکید کرد: عالوه بر فیلم سینمایى «المینور
«خورشید» به کارگردانىمجید مجیدى را به پا
سیمرغ این دوره از جشنو
وى درباره احتمال د
هشتمین جشنوار
این چیزها نیست
بازىنمى کنم

است.
نصیریان
«خور
داســ
دوست
و روى پر
شــخصاً به د

اتفاقات خوبى

حضور على نصیریان روى پرده با 2 فیلم
پرکارترین ستاره هاى زن و مرد فجر 38

»، فاطمه
رجعفرى، مهران احمدى و ستار
ک انصارى«خون شد»، مهران مدیرى، پیمان معا

وزیست»، لیال زارع «روزبلوا»، امیر جدیدى و ساعد ســهیلى «روز ص
نقش کردند.
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مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان جلسه اى مهم با سرمربى این 
تیم برگزار کرد. نشستى که گفته مى شود به حضور قلعه نویى در 

تیم ملى فوتبال ایران مربوط بوده است.
 فدراسیون فوتبال ایران همچنان در تالش است تا سرمربى جدید 
تیم ملى فوتبال ایران را انتخاب کرده و هدایت این تیم براى ادامه 
بازى هاى مرحله گروهى مقدماتى جام جهانى 2022 قطر و جام 

ملت هاى 2023 آسیا را مشخص کند.
از قرار معلوم تابش، مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان جلسه اى 
طوالنى با امیر قلعه نویى برگزار کرده است. این نشست که دو تن 
دیگر از مسئوالن باشگاه سپاهان نیز حضور داشتند پشت درهاى 
بسته برگزار شده است. جلسه اى که گفته مى شود درباره پیشنهاد 

تیم ملى فوتبال ایران به امیر قلعه نویى نیز صحبت هاى مفصلى 
صورت گرفته است.

پیشنهاد فدراسیون نشــینان به قلعه نویى از طریق یک واسطه 
صورت گرفته و هنوز پاســخ روشــنى از جانب قلعه نویى که با 

سپاهان قرارداد دارد ارائه نشده است.
پیگیرى ها نشان مى دهد قلعه نویى به احتمال فراوان جلسه اى 
را با سران فدراسیون تا پایان هفته خواهد داشت تا برنامه خود را 

به صورت مکتوب ارائه دهد.
باید دید مدیران سپاهان مجوز حضور این مربى در تیم ملى فوتبال 
ایران را خواهند داد یا پرافتخارترین مربــى ایرانى لیگ برتر به 

فعالیت خود در جمع زردپوشان اصفهانى ادامه مى دهد.

هافبک ذوب آهن در گفتگویى در خصوص شرایط 
این روزهاى ذوب آهن اظهار کرد: ما تمریناتمان را در 
این مدت به طور مرتب پیگیرى کردیم و آقاى استکى 
کار را به طور کامل زیر نظر داشته ولى خب اوضاع تیم 
خیلى خوب نیست چون نبود سرمربى یک جورهایى 
بازیکنان را بالتکلیف کرده است و این شرایط به سود 

ذوب آهن نیست.
حمید بوحمــدان در مورد اینکه انتخاب ســرمربى 
خارجى براى ذوب آهن در این مقطع مناسب است یا 
نه عنوان کرد: درست است که سرمربى خارجى شاید 
از شرایط فوتبال ایران شناخت نداشته باشد و مدتى 

طول بکشــد تا کار دستش بیاید 
ولى خب وظیفــه ما بازیکنان 
و اعضاى کادرفنى است که 
کمک کنیم این مشــکل به 
حداقل برســد و به تیم ضربه 

نزند. هرچه مسئوالن باشگاه 

صالح بدانند قطعًا بهترین تصمیم ممکن است و به 
هرحال با گزینه هاى ایرانى به توافق نرسیدند و حاال 

سراغ مربى خارجى رفته اند.
وى در مورد از دست رفتن فرصت نقل و انتقاالت و 
جدایى دو بازیکن تأثیرگذار ذوب آهن هم گفت: دو 
بازیکن خیلى خوب و تأثیرگذار از جمع ما جدا شدند 
و امیدوارم در فرصت کوتاه باقیمانده تا پایان نقل و 
انتقاالت بازیکنان خوبى جایگزین شوند و مدیریت 
هم به فکر این مشکل هست و جاى نگرانى نیست. 
نفراتى هم که جدا شدند امیدوارم در تیم جدید موفق 

باشند.
هافبــک ذوب آهن در مــورد اینکــه مطهرى و 
فخرالدینى با توجه به عدم پرداخت به موقع حق و 
حقوقشان توانستند از بند فسخ استفاده کنند هم 
خاطرنشان کرد: به هر حال آنها تصمیم گرفتند 
جدا شــوند ولى در مورد پرداختى ها ما تا کنون 
30 درصد گرفتیم که قول دادند به زودى بازهم 
دریافتى داشته باشیم. ما باشــگاه را درك 
مى کنیم ولى باشگاه هم باید به فکر 
پرداختى ها باشــد و پولمان را 
بدهد، چرا که در این اوضاع 
اقتصادى خیلى سخت 
اســت که پولمــان را 
دیــر دریافت کنیم. 
باشگاه قول هایى 
داده کــه امیدوارم 

عملى شود.
بوحمدان در مورد اینکه 
خودش پیشنهاد جدایى داشت هم گفت: بله من 
از لیگ برتر پیشنهاد داشــتم ولى خودم دوست 
داشــتم در ذوب آهن بمانم و این پیشنهاد را رد 
کردم. شرایط ذوب آهن سخت است و باید بمانیم 

و کمک کنیم.

حمید بوحمدان: 

ما درك مى کنیم، شما هم پول بدهید

باشگاه سپاهان در آخرین روزهاى نقل و انتقاالت به 
دنبال جذب یک بازیکن آسیایى است.

ســپاهان که در پنجره نقل و انتقاالت زمســتانى با 
جذب دو بازیکن یعنى محمد طیبى و مهدى ترکمان 
توانسته تیمش را تقویت کند، در تالش براى تعویض 
سعید آقایى با بازیکنانى از استقالل یا تراکتور موفق 
نبوده و پرونده جذب اســماعیلى فر هم همچنان باز 

است.
سپاهانى ها در آخرین اقدام خود پیش از بسته شدن 
پنجره زمستانى در تالش هستند تا از سهمیه بازیکن 

خارجى آسیایى خود اســتفاده کنند و در مدت اخیر 
مذاکراتى با چند گزینه داشتند.

یک بازیکن عراقى که ابتدا مورد نظر طالیى پوشان 
بود بعــد از توافق اولیه قــرار بود به ایــران بیاید و 
قراردادش را امضــا کند ولى در نهایــت از تصمیم 
خود منصرف شد و به باشگاه اعالم کرد به سپاهان 

نخواهد پیوست.
ســپاهانى ها پس از این موضوع سراغ یک هافبک 
ژاپنى رفته و در حال مذاکره با او هستند و در صورت 

توافق نامش رسانه اى خواهد شد.

یکى از شرق آسیا در راه اصفهان؟

دروازه بان تیــم فوتبال ذوب آهن گفت: شــنیده ام 
مى خواهنــد ذوب آهن را کم کم منحــل کنند تا به 
سرنوشت تیم هایى مثل پاس و صبا باترى دچار شود.

محمدباقر صادقــى درباره وضعیت خــودش و تیم 
فوتبال ذوب آهن اظهار کــرد: در زمان منصوریان 
و پنج هفتــه مانده به پایان نیم فصــل از تیم اخراج 
شــدم و اینکه هنوز به تیم برنگشته ام نشان مى دهد 
این تصمیم به دلیل مســائل فنى نبوده و مســئله 
چیز دیگرى است. هنوز به طور رسمى از ذوب آهن 
جدا نشده ام و فقط به من گفته شده که در تمرینات 
حاضر نشوم. براى مشخص شدن وضعیتم از طریق 
فدراسیون فوتبال شــکایت کردم و خواستار احقاق 
حقم شــدم، چون اجازه ندادن به من براى حضور در 
تیم دلیل موجهى نداشــته و وضعیت من مشخص 

نشده است.
وى ادامه داد: روز پنج شــنبه جلســه اى با اعضاى 
هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه داشتم و آنها از من 
خواستند که 80 درصد مطالباتم را ببخشم و از باشگاه 
جدا شــوم و به تیمى دیگر بروم که طبیعتاً من چنین 

مسئله اى را قبول نکردم. پیشنهاداتى که از چند تیم  
داشتم از لحاظ مالى و موقعیتى براى من پیشنهادات 
خوبى نبود و ترجیح دادم تحت قرارداد باشگاه ذوب 

آهن باقى بمانم.
دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن یادآور شــد: در هیچ 
جاى دنیا با بازیکنى که 17 سال سابقه در یک باشگاه 
داشــته اینطور برخورد نمى کنند. از 13 ســالگى در 
ذوب آهن بوده ام و االن برخورد بدى با من مى شود. 
امیدوارم وضعیت ذوب آهن با تصمیماتى که مدیران 
مى گیرند، بهتر شود. با رفتن سعید آذرى بعید مى دانم 

این تفکرات به جایى برسد و وضعیت بهتر شود.
صادقى گفت: سیاست ها به نحوى پیش مى رود که 
مى خواهند ذوب آهن را مانند تیم هایى کنند که دیگر 
باالى جدول نباشد و فقط در لیگ حضور داشته باشد. 
حتى من شــنیده ام مى خواهند ذوب آهن را کم کم 
منحل کنند تا سرنوشــت تیم هایى مثل پاس و صبا 
باترى را پیدا کند. عالوه بر این االن در باشگاه لج و 
لجبازى است و مى خواهند از آذرى انتقام بگیرند. این 

شرایط به نفع هیچکس نیست.

ادعاى محمدباقر صادقى

ذوب آهن در مسیر انحالل است!

سپاهان به قلعه نویى 
اوکى مى دهد؟

هاجر دباغى، بازیکن تیم سپاهان درباره کیفیت نیم فصل 
دوم لیگ برتر فوتبال بانــوان در گفتگویى  اظهار کرد: 
امسال خوشبختانه لیگمان خیلى بهتر شده است و به غیر 
از تیم شهردارى بم مابقى تیم ها در یک شرایط یکسان 
قرار دارند. همین موضــوع باعث جذابیت و پویایى لیگ 
شده اســت. نیم فصل دوم هم که به تازگى شروع شده 
نشان مى دهد که بازى ها با حساسیت بیشترى نسبت به 

نیم فصل اول پیش مى رود.

او اضافه کرد: اگر بخواهیم به مشکل اساسى لیگ امسال 
اشــاره کنیم قبل از هرچیز باید نبود اسپانســر خوب را 
یادآورى کنیم که امسال به شــدت این موضوع با توجه 
به وضعیت بد اقتصادى کشور به لیگ و تیم ها ضربه زده 
است. در این دوره بیشتر از همیشه شاهد انصراف تیم ها 
براى سفر به استان هاى مختلف جهت برگزارى بازى ها 
بودیم. در کنار این مشکالت داورى هم هستند که تقریبًا 

پنج هفته از بازى هاى لیگ درگیر همین حواشــى 

داورى شد ولى این بخش به نظرم جزو مشکالت اساسى 
به شــمار نمى رود ولى اگر براى بهبــود این بخش هم 

فکرى شود قطعاً به نفع فوتبال بانوان خواهد بود.
بازیکن ســپاهان در پایان درخصوص باخت 2 بر صفر 
مقابل وچان کردستان در اولین دیدار نیم فصل دوم نیز 
گفت: این دیدار اصًال از نظر کیفى سطح باالیى نداشت 
و هر دو تیم بد بازى کردیم و متأسفانه تیم ما هم از روى 

اشتباهات فردى گل دریافت کرد.

در بین اخبار نقل و انتقاالت زمستانى لیگ برتر 
فوتبال یکى از چهره هاى خارجى که شــایعه 
بازگشــتش به فوتبال ایران مطرح شده آنتونى 

استوکس است. ستاره بریتانیایى که ابتداى لیگ هجدهم 
به تراکتور پیوست و بازى هاى خوبى نیز براى این تیم انجام 

داد. این مهاجم اما رفته رفته درگیر حواشــى و اتفاقاتى شد که تا پایان 
فصل نیز با مسئوالن تراکتور در اختالف بود و نتوانست بازى هاى خوبش 

را تکرار کند.
درباره استوکس گفته مى شود که این مهاجم اسکاتلندى یکى از بازیکنان 
مد نظر مسئوالن پرسپولیس براى تقویت خط حمله این تیم است. حتى 
شنیده شده که مسئوالن پرسپولیس با او مذاکراتى نیز داشته اند و احتمال 

دارد او طى روزهاى آینده به ایران بیاید.
این اتفاق در حالى رخ داده که مســئوالن تراکتور نسبت به استوکس از 
مدت ها قبل ادعا دارند. تراکتورى ها مدعى اند این مهاجم تحت قرارداد 
با آنهاست و عدم حضورش در تمرینات هم از ابتداى فصل جارى تخلف 
بوده است. حتى ابتداى فصل که اســتوکس با باشگاه آدنا اسپور قرارداد 
امضا کرد مســئوالن تراکتور نامه نگارى هاى الزم را با این باشــگاه 
ترکیه اى انجام دادند و اخطار دادند که اســتوکس تحت قرارداد با تیم 

تبریزى است. از این رو آدنااسپور نیز قرارداد استوکس را لغو کرد.
حاال هم مدیران تراکتور مدعى هستند هر باشگاهى بخواهد با استوکس 
مذاکره کند، باید ابتدا با باشــگاه تبریزى وارد مذاکره شــود. مصطفى 
کاراندیش، معــاون حقوقى باشــگاه تراکتور در ایــن خصوص گفت: 
«استوکس از منظر خودش اعالم فســخ قرارداد کرده و رفته اما ما این 
مسئله را قبول نداریم. همانطور که دیدید باشگاه آدنا اسپور ترکیه هم بعد 
از مطلع شدن از قرارداد این بازیکن با تراکتور تصمیم به لغو قراردادش 
گرفت. از سوى دیگر ما درباره اســتوکس و همچنین لى اروین به فیفا 
شکایت کردیم. آنها از ما اسناد و مدارك خواستند که ارائه دادیم و منتظر 
اعالم حکم هستیم. در این پرونده ما کامًال نسبت به وکالى استوکس 
اســناد برتر را داریم و اعتقاد داریم حکم فیفا به زودى به ســود ما صادر 

مى شود و او باید غرامت سنگینى پرداخت کند.»
وى درباره مذاکره باشگاه هاى دیگر با اســتوکس عنوان کرد: «طبیعتًا 
استوکس بازیکن ماست و هر باشگاهى او را بخواهد باید با ما مذاکره کند 
و رضایت تراکتور را بگیرد. اگر باشگاه هاى دیگر استوکس را جذب کنند 
و چند وقت بعد فیفا او را محکوم کند طبیعتًا باشگاهى که او را به خدمت 

گرفته نیز متضرر مى شود.»
کاراندیش صحبت هایش را اینطور به پایان برد: 

«باید نکته اى را هم بیان کنم. اینکه بازیکنان 
اسکاتلندى و انگلیسى با توجه به روحیات و 
خلق و خویى که دارند، به کار فوتبال ایران 
نمى آیند و نمى توانند کارساز باشند. خصوصًا 

بازیکنى مثل استوکس که مشکالت روحى و 
روانى دارد و حکم قضایى در انگلیس هم 

علیه او صادر شده است.»

اسپانسر نیست و تیم ها انصراف مى دهند

تراکتور، پرسپولیسى ها را ترساند

اسکاتلندى و انگلیسى به درد 
ما نمى خورند

گرفته نیز متضرر مى شود.»
کاراندیش صحبت هایش را اینطور به پایان برد:
«باید نکته اى راهم بیانکنم. اینکه بازیکنان
اسکاتلندى و انگلیسى با توجه به روحیات و 
خلق و خویى که دارند، به کار فوتبال ایران 
نمى آیند و نمى توانند کارساز باشند. خصوصًا 

بازیکنى مثل استوکس که مشکالت روحى و 
روانى دارد و حکم قضایى در انگلیس هم 

علیه او صادر شده است.»

ر

 هجدهم 
ین تیم انجام 

اتفاقاتى شد که تا پایان 
انست بازى هاى خوبش

ا ک ا ا ک ل کا

ى و مین یر ر ی ى زى ب ز ج رپ ری ل ى ر ب

ا ترساند

سى به درد 
در حالى که ارســالن مطهرى و میالد فخرالدینى دو بازیکن ذوب آهن از این تیم جدا شده و به د

استقالل و تراکتور پیوستند، دانیال اسماعیلى فر هم قصد جدایى دارد. مطهرى و فخرالدینى در 
حالى از جمع ذوبى ها جدا شدند که با این تیم قرارداد داشتند اما مسئوالن باشگاه ذوب آهن تا 
به دیروز حاضر به دادن رضایتنامه به اسماعیلى فر نشده اند. این بازیکن با دو پیشنهاد 
جدى از پرسپولیس و سپاهان روبه رو است و قصد جدایى دارد ولى هنوز نتوانسته 

رضایت باشگاه ذوب آهن را براى جدایى از این تیم جلب کند.
نکته مهم اینجاست که اسماعیلى فر در چند روز گذشته در تمرینات ذوب آهن 
شرکت نکرده و البته دلیل این موضوع را سرماخوردگى عنوان کرده است.  باید منتظر ماند و دید 
که در نهایت تکلیف ماندن یا جدایى این بازیکن از ذوب آهن به کجا خواهد رسید. این احتمال 

وجود دارد که اسماعیلى فر تا مشخص شدن وضعیتش دوباره با ذوب آهن تمرین کند.

یا سرماخورده یا قصد فرار دارد

 بعد از شکست فدراســیون فوتبال در همکارى با 
مــارك ویلموتس که به ناکامى تیــم ملى فوتبال 
در رقابت هاى انتخابى جام جهانى منجر شد، این 
فدراسیون در دوراهى انتخاب مربى ایرانى یا برانکو 
ایوانکوویچ قرار گرفت چرا کــه دیگر زمانى براى 

اتالف وقت وجود نداشت.
به تعبیر مهــدى تاج که تا چند هفتــه قبل رئیس 
فدراسیون فوتبال بود، تیم ملى نیازمند یک مربى 
آشــنا به فوتبال ایران بود تا زمانى براى شناسایى 
بازیکنان و فضــاى فوتبال ایران اتالف نشــود و 
به همین دلیــل در آن مقطع مذاکراتــى با برانکو 

ایوانکوویچ به عنوان گزینه اصلى صورت گرفت.
برانکو که در سال هاى حضور در پرسپولیس هم نیم 
نگاهى به هدایت تیم ملى داشــت، از این موضوع 
استقبال کرد و مذاکرات خوب پیش مى رفت تا اینکه 
موضوع پرداخت دســتمزد مربیان خارجى و طلب 
سنگین برانکو از پرسپولیس دردسرساز شد. با این 
اتفاقات برانکو از گردونه رقابت براى تصدى نیمکت 
تیم ملى خارج شد و با کنار رفتن مهدى تاج از ریاست 
فدراسیون فوتبال نیز، انتخاب سرمربى تیم ملى تنها 

با حضور مربیان داخلى سرعت گرفت.

در حالى که گل محمدى تا چند هفته قبل تنها رقیب 
ایرانى برانکو بود، اسامى على دایى و امیر قلعه نویى 
نیز وارد گردونه این رقابت شد تا در فاصله چند روز تا 
انتخاب سرمربى تیم ملى، گمانه زنى ها افزایش یابد. 
در شرایطى که على دایى، امیر قلعه نویى و یحیى گل 
محمدى تنها مربیان ایرانى داراى صالحیت براى 
هدایت تیم ملى هســتند، اختالف نظر بین ارکان 
مختلف فوتبال و وزارت ورزش نیز دیده مى شود. هر 
یک از مربیان در کنار مباحث فنى، داراى خصوصیات 
اخالقى مخصوص خود هستند که به عنوان نقاط 
قوت و ضعف آنها به شمار مى رود و همین موضوع 
انتخاب از بین این سه نفر را با مشکالتى همراه کرده 
اســت. على دایى در وضعیت کنونى در هیچیک 
از تیم هاى لیگ برترى حضور نــدارد و پیش از این 
ســابقه هدایت تیم ملى را بر عهده داشته است. از 
ســوى برخى از اعضاى کمیته فنى و هیئت رئیسه 
فدراسیون به عنوان گزینه اى ایده آل به شمار مى رود 
اما انتخاب او به عنوان سرمربى با مخالفت مسئوالن 
باالدستى مواجه شده اســت که این موضوع بدون 
ارتباط به اختالفاتش با صداوســیما، دادستانى و... 
نیســت. با این حال امیر قلعه نویى به علت کارنامه 
و ارتباط خوبش با مدیران مســتقیم خود در دوران 
مربیگرى در هر یک از تیم هاى سابقش، با موفقیت 
اعضاى هیئت رئیســه همراه شده است و مى توان 
او را نزدیک تر از ســایر مربیان به نیمکت تیم ملى 

دانست. شرایط او در سپاهان و قرار گرفتن تیمش در 
کورس قهرمانى با توجه به وضعیت آشفته مدعیان 
یکى از موضوعاتى است که مى تواند جدایى او را از 
سپاهان دشوار کند. هر چند مدیرعامل این تیم نه 
به طور مســتقیم بلکه به طور تلویحى اعالم کرده 
که قلعه نویى باید درباره این پیشنهاد پاسخ بدهد و 
مخالفتى با طرح نام سرمربى سپاهان به عنوان گزینه 

پیشنهادى تیم ملى نکرده است.
یحیى گل محمدى که دیرتر از دو گزینه دیگر وارد 
عرصه مربیگرى شده، در تمام تیم هاى خود عملکرد 
روبه  رشدى داشته و از نظر اخالقى مربى آرامى به 
شمار مى رود، دیگر گزینه هدایت تیم ملى است. تنها 
نقطه ضعف کارنامه او عدم مربیگرى یا سرمربیگرى 
در تیم ملى به نسبت دو گزینه دیگر است اما او عالوه 
بر ارتباط خوب با بازیکنانش، بــه نوعى پرچم دار 
فوتبال نوین در ایران به شــمار مى رود. از ســوى 
دیگر مالک شهرخودرو نیز اعالم کرده مخالفتى با 
مربیگرى گل محمدى در تیم ملى ندارد و رضایتنامه 

این مربى را فقط براى تیم ملى صادر خواهد کرد.
کمیته فنى فدراسیون فوتبال طى هفته هاى گذشته 
برنامه کوتاه مدت و بلندمدت و همچنین شــرایط 
این مربیان را اخذ کرده و اکنون همه چیز منوط به 
تصمیم اعضاى هیئت رئیسه و مسئوالن باالدستى 
است تا تیم ملى در فاصله دو ماه و نیم تا بازى هاى 

رسمى، سر و سامان بگیرد.

زبیر نیک نفس، بازیکن پیشــین تیم فوتبال ذوب آهن گفت: تصمیمى که 
علیرضا منصوریان در کنار گذاشتن من از تیم گرفت به اعتبار و شخصیتم 

لطمه زد.
نیک نفس در خصوص شرایطى که در چند ماه گذشته با آن مواجه شد، گفت: 
من روز هاى سختى را پشت سر گذاشتم، با اینکه عاشق فوتبال هستم ولى از 
ذوب آهن دور شدم و با شخصیت من بازى شد. معموًال بازیکنان به دلیل مشکل 
فنى یا انضباطى از تیم کنار گذاشته مى شوند، ولى من هیچ مشکلى نداشتم و 
نمى دانم چرا توسط منصوریان کنار گذاشته شدم. من از ایشان خیلى ناراحت 

هستم، همینطور از باشگاه که حمایتى از من انجام نداد.
وى در قســمت دیگرى از حرف هایش تأکید کرد: دوســت ندارم به احترام 
روز هاى خوبى که با منصوریان در فصل گذشته داشتیم، بیشتر از این صحبت 
کنم و زمان همه چیز را مشــخص خواهد کرد. حتى منصوریــان بعد از این 
تصمیمى که گرفت، در مصاحبه اى اعالم کرد که مشکل ما فنى و انضباطى 
نبوده و من هم دوست داشتم بدانم به چه دلیلى کنار گذاشته شدم.  منصوریان 

مى توانست تا نیم فصل صبر کند و بعد به من بگوید که تو را نمى خواهم. من 
فصل گذشته شرایط خوبى داشتم و امسال هم خیلى خوب تمرین مى کردم 

ولى نمى دانم چه اتفاقاتى رخ داد که کم بازى کردم. 
نیک نفس که چند روز پیش از ذوب آهن جدا 
شد، در این خصوص تصریح کرد: باشگاه به 
من گفته بود که مى توانم تا انتخاب سرمربى 
جدید صبر کنم یا اینکه جدا شــوم و من هم 
در نهایت تصمیم به جدایى گرفتم. واقعیت 

این اســت که تصمیم منصوریــان به اعتبار 
و شــخصیتم لطمه زد و از برخى مســائل 

دلچرکین شــدم به همین دلیل 
دوســت داشــتم جدا شوم و 

جایى بروم کــه احترام و 
عزت داشته باشم. 

زبیر نیک نفس: 

اعتبار و شخصیتم را زیر سئوال بردند

تى رخ داد که کم بازى کردم. 
ز پیش از ذوب آهن جدا 
تصریح کرد: باشگاه به 
انم تا انتخاب سرمربى 
ه جدا شــوم و من هم 
جدایى گرفتم. واقعیت
م منصوریــان به اعتبار
د و از برخى مســائل 

 همین دلیل
ا شوم و 

رام و 

یوزها در انتظار 
یکى از این 3 نفر

طول بکشــد تا کار دستش بیاید 
ولى خب وظیفــه ما بازیکنان 
و اعضاى کادرفنى است که 
کمک کنیم این مشــکل به 
حداقل برســد و به تیم ضربه 

نزند. هرچه مسئوالن باشگاه 

هافبــک ذوب آهن در مــورد
فخرالدینى با توجه به عدم پرد

حقوقشان توانستند از بند فسخ
خاطرنشان کرد: به هر حالآ
جدا شــوند ولى در مورد پرد
30 درصد گرفتیم که قول دا
دریافتى داشته باشیم. ما
مى کنیم ولى باش
پرداختى ها
بدهد، چ
اقتص
اســ
دی

بوحم
خودش پیشنهاد جدایى داشت
از لیگ برتر پیشنهاد داشــتم
داشــتم در ذوب آهن بمانم و
کردم. شرایط ذوب آهن سخت

و کمک کنیم.
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

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

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1 راى شــماره 139860302210001720- 1398/09/28 خانم معصومه عباسى پور به 
شماره شناسنامه 3 اصفهان و کد ملى 4911378931 فرزند عباس ششدانگ قسمتى از یک 
باب انبار به مساحت 1919/91 مترمربع مفروزى از پالك 116 فرعى از 2251 اصلى واقع 

در بخش 6 ثبت اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف کاظم قلیجانى. 
2 راى شــماره 139860302210001644- 1398/09/17 آقاى حسین جمشیدى قهه 
به شماره شناسنامه 16 شهرضا و کد ملى 5129766156 فرزند حیدر ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 150/35 مترمربع مفروزى از پالك 99 اصلى واقع در بخش 6 ثبت 
اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقایان سیف ا... سلیمانى فر به شماره شناسنامه 

6059 و محمدقاسم ورنامخواستى بشناسنامه 1877.
3 راى شــماره 139860302210001645- 1398/09/17 آقاى حسین جمشیدى قهه 
به شماره شناســنامه 16- شــهرضا و کد ملى 5129766156 فرزند حیدر ششدانگ یک 
باب ساختمان به مســاحت 274/40 مترمربع مفروزى از پالك 99 اصلى واقع در بخش 6 
اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقایان سیف ا... سلیمانى فر به شماره شناسنامه 

6059 و محمدقاسم ورنامخواستى بشناسنامه 1877. 
4 راى شماره 139860302210001710- 1398/09/24 آقاى منصور صالحى به شماره 
شناســنامه 3725 و کد ملى 2410445128 فرزند منوچهر ششدانگ یک باب باغ ویال به 
مساحت 1350/24 مترمربع مفروزى از پالك 7 فرعى از 1762 اصلى واقع در بخش 6 ثبت 
اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف ســید عبدالرسول رحیم زاده و پالك 1762/8 

انتقال عادى مع الواسطه از طرف محمد صیام پور.
5 راى شماره 139860302210001741- 1398/09/30 آقاى اصغر ملک پور به شماره 
شناســنامه 1250 و کد ملى 4650222524 فرزند اکبر ششــدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 249/70 مترمربع مفروزى از پالك 1098 فرعى از 2248 اصلى واقع در بخش 6 

ثبت اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف خانم طاهره طائبى فرزند غالمرضا.
6 راى شــماره 139860302210001635- 1398/09/14 آقاى سید محمد اخالقى به 
شماره شناسنامه 26 و کد ملى 1287008641 فرزند محمد سه دانگ یک باب سوله تجارى 
انبار مواد غذایى به مساحت 1207/80 مترمربع مفروزى از پالك 86 فرعى از 2251 اصلى 
واقع در بخش 6 ثبت اصفهان. انتقال عادى مع الواســطه از طــرف مهدى حاجى علیزاده 

فرزند رضا.
7 راى 139760302210001636- 1398/09/14 هیات آقاى امید میرمقتدائى به شماره 
شناسنامه 55 کد ملى 1286944082 فرزند سید محمد بر سه دانگ یک باب سوله تجارى 
انبارى مواد غذایى به مســاحت 1207/80 مترمربع مفروزى از پالك شماره 86 فرعى از 
2251 اصلى واقع در بخش 6 حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه 
از طرف آقاى مهدى حاجى علیزاده فرزند رضا. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/10/08 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1398/10/23 م الف: 711651 منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق 

اصفهان /10/149
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالسه 980094 ج/4 له خانم خدیجه کریمى و علیه آقایان محمد صالح و 
محمدحسین تقى پور مبنى بر مطالبه مبلغ 674/990/631 ریال بابت محکوم به و هزینه 

هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 98/11/12 ســاعت 12 صبح در محل اجراى 
احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش اموال توقیفى موضوع بند 
یک و سه نظریه کارشناسى که توسط کارشــناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى 
شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگــزار نماید. طالبین خرید مى 
توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان: خیابان شهید چمران- خیابان آل 
محمد- روبروى دبیرستان دخترانه کیخسروى مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 
10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم 
مال پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم 
علیه مى باشــد و مابقى ثمن حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت 
 DHZ fitness ضبط خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده: 1- ســه دستگاه تردمیل
باشگاهى چینى مدل با ظرفیت 150 کیلوگرم که دستگاه ها داراى صفحه نمایش سرعت، 
تنظیم سرعت و موارد دیگر بود که از لحاظ ظاهرى ســالم و در حال کار کردن بودند ولى 
قاب بیرونى یکى از آنها شکســته بود لذا با لحاظ نمودن تمامى جهات قیمت هر دستگاه 
مبلغ 00 200/000/0 ریال تعیین مى گردد در نتیجه قیمت ســه دستگاه برابر مى شود با 
600/000/000 ریال. 2- یک دستگاه باتر فالى DHZ fitness باشگاهى چینى مدل 
EOST که از لحاظ ظاهرى ســالم و در حال کار کردن بودند لذا با لحاظ نمودن تمامى 
جهات قیمت دســتگاه مبلغ 75/000/000 ریال تعیین مى گردد. م الف: 718747 مدیر و 

دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/10/350
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- آقاى محمدرضا یاقوبى ف عباس 
دادخواستى به انتقال ســند خودروى پارس  239/23 ى 43 بطرفیت آقاى فرهاد موسوى 
مطلق ف على اکبر که اعالم شــده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 1496/98 در 
شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن 
آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و 
از نامبرده دعوت مى شود در روز مورخ 98/12/21 ساعت 8:30 در جلسه شورا حاضر و در 
همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در 
غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد 
نمود. م الف: 726993 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک) /10/356
مزایده (نوبت اول)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 980274 جلسه 
مزایده اى در روز پنجشنبه مورخ 1398/11/17 از ساعت 9 لغایت 10:30 صبح و به منظور 
وصول محکوم به در حق محکوم له و به جهت فروش شش دانگ یک باب منزل مسکونى 
فاقد سابقه ثبتى دو خوابه به مساحت 76 مترمربع داراى قرارداد واگذارى از شرکت عمران 
فوالدشهر بنام مرحوم احمد سلحشورى واقع در فوالدشهر محله B 2 B 3 خیابان شهید 
بهشتى ساختمان جانبازان بلوك یک واحد یک که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به 
مبلغ 1/400/000/000 ریال ارزیابى گردیده است، در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى 
لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد 
نظر دیدن نموده و سپس در صو رت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشــند که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى را 
نقداً پرداخت و در صورت برنده شــدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 

727153 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /10/357
اخطار اجرایى

شماره:241/98 به موجب رأى شــماره 357 تاریخ 98/7/23 حوزه 1 حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان باغبهادران که قطعیت یافته است. محکوم علیه على محمودى فرزند 
عبداله نشانى: مجهول المکان محکوم است به: حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال 
سند رسمى یک دستگاه خودروى سوارى پراید به شماره انتظامى 43- 525 هـ 49 به نام 
خواهان و پرداخت مبلغ 685/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان محمد صالحى 

فرزند براتعلى نشانى: باغبهادران- خ پوریاى ولى- جنب پارك الله صادر و اعالم مى نماید 
و پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال بابت نیم عشر دولت در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قســمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 726953 شعبه اول حقوقى شوراى حل 

اختالف بخش  باغبهادران (مجتمع شماره یک) /10/358
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003004372/1 شماره بایگانى پرونده: 9706062/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000380 تاریخ صدور: 1398/08/01 آگهى ابالغ اجرائیه 
پرونده شماره 139704181784000072 - بدین وســیله به آقاى حمید حبیبى فروشانى 
فرزند نوراله ساکن: اصفهان خیابان سعادت آباد شاه زید کوچه میثم فرعى دوم پالك 14 
که برابر گزارش مأمور مربوطه آدرس متن سند شناسائى نگردیده و امکان ابالغ واقعى در 
آدرس اعالمى (خیابان میرزاطاهر- نبش کوچه 25- امالك صدف) به شما مقدور نگردیده 
ابالغ مى گردد که خانم مهناز شمس باستناد سند ازدواج شماره 2730 مورخ 1377/05/10 
دفترخانه ازدواج شماره 15 شهر اصفهان جهت وصول مهریه خود به شرح" (موضوع الزم 
االجراء: تعداد چهل قطعه سکه طالى بهار آزادى و بیست مثقال طالى ساخته هیجده عیار 
و بیست میلیون ریال وجه رایج ایران) مبادرت به صدور اجرائیه نموده، پس از صدور اجرائیه، 
پرونده اجرائى به شماره فوق در این اداره مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى 
مفاد اسناد رسمى به شــما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد، 
ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار 
آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 728616 

اسدى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /10/365
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139885602210004206 تاریخ ارسال نامه: 1398/09/27 تمامت دو دانگ 
مشاع از ششدانگ پالك ثبتى  1227 فرعى از 2249 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان در 
صفحه 137 دفتر 91 ذیل ثبت 28882 به نام پریدخت خلیل زاده سابقه ثبت و سند مالکیت 
دفترچه اى به شماره مسلسل 628774- دارد که طبق ســند انتقال شماره 16899 مورخ 
1383/5/31 دفترخانه 110- اصفهان به وى انتقال قطعى گردیده است سپس نامبرده با 
ارائه درخواست کتبى بانضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 116523 
و شناسه یکتاى 139802155886000879 و رمز تصدیق 137380 مورخ 1398/08/25 
به گواهى دفترخانه 31 اصفهان رسیده اســت و مالک مدعى است سند مالکیت آن مفقود 
شده است و درخواست صدور ســند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده است لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود 
چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 729507 ناصر صیادى صومعه- مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان از طرف هما یزدانى بابوکانى /10/366
ابالغ اخطاریه

شماره پرونده: 139804002003002283/1 شماره بایگانى پرونده: 9803220/1 شماره 
ابالغیه: 139805102003012907 تاریخ صدور: 1398/10/18 آگهى ابالغ محاســبه 
مهریه به  نرخ روز پرونده شماره 139804002003002283- بدین وسیله به ورثه مرحوم 
حامد حکیمى بجگردى ((اقاى ســید احمد حکیمى بجگردى و اقــاى ابوالفضل حکیمى 
بجگردى و خانم زینب ابوطالبیان الیادرانى همگى به نشــانى: اصفهان- ملک شــهر خ 
مطهرى کوچه طالقانى پالك 16 کدپستى 8196657913 که برابر گزارش مأمور به علت 
عدم حضور مخاطبین ابالغ واقعى به نامبردگان مذکور میسر نگردیده است، ابالغ مى گردد 

که برابر سند ازدواج شماره 492 مورخ 1387/09/20 دفترخانه ازدواج شماره 173 ازدواج 
اصفهان بابت مهریه به شرح ((هدیه یک جلد کالم ا... مجید پانصد هزار ریال و مهرالسنه 
حضرت فاطمه زهرا دویست و شصت و دو ریال و نیم و یک جام اینه و شمعدان یک میلیون 
تومان و سکه تمام بهار آزادى تعداد یکصد و پنجاه عدد و طالى ساخته شده هجده عیار مقدار 
پنجاه مثقال و هزینه سفر حج عمره مفرده ده میلیون ریال و بابت یک طاقه شال و ترمه پنج 
میلیون تومان)) به خانم منیره شیریان بدهکار مى باشید طبق درخواست بستانکار، مهریه 
درخواستى مندرج در مذکور، قیمت یک عدد سکه بهار آزادى به مبلغ 41/720/000 ریال 
و ارزش یک مثقال طالى ساخته شده 18 عیار به مبلغ 19/949/330 ریال توسط اتحادیه 
صنف طال، نقره و جواهرات و صراف اصفهان مورخ 98/8/28 محاسبه و برابر ماده 3 آئین 
نامه اجرائى قانون الحاق یک تبصره به 1082 قانــون مدنى میزان وجه نقد مهریه مندرج 
در سند نکاحیه مزبور طبق شاخص سال فوت (سال 1396) به مبلغ 289/960/759 ریال 
ارزیابى گردیده است. لذا طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى این اخطار 
از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اخطاریه محسوب است بشما ابالغ مى گردد و فقط 
یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد. م الف: 727212 

قویدل- کفیل اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /10/367
حصروراثت 

محمدرضا رجبى آخوره سفالئى داراى شناسنامه شــماره 29167 به شرح دادخواست به 
کالسه 1445/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان صفورا روستائى آخوره سفالئى بشناسنامه 1206 در تاریخ 97/5/2 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمدرضا رجبى 
آخوره سفالئى ش ش 29167 ، 2. صدیقه رجبى  ش ش 52 ، (فرزندان متوفى)، متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 694375/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /10/359
 حصر وراثت

آقاى اکبر نوزادجزى به شماره شناسنامه 261 با استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت  
شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 98 / 762 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان حمید نوزاد جزى فرزند اکبر بشناسنامه شماره 5100247835 در تاریخ 
1398/10/13 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 – اکبر نوزادجزى نام 
پدر حیدر شماره شناسنامه 261 نســبت با متوفى پدر2- معصومه محبى  نام پدر غضنفر  
شماره شناسنامه 21 نسبت با متوفى مادر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکســى اعتراضى دارد و یــا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد گردید . 727081 /م الف –شاه نظرى. شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر/ 10/368 

اخطار اجرایى
محکوم علیه ها 1 – اصغر باقرى بنشانى گز بلوار معلم نمایشگاه اتومبیل باقرى 2 – سعید 
احمدى  مجهول المکان و محکوم له سعید گرجى فرزند محمد حسن بنشانى تهران شهرك 
گلستان خ اقاقیا قائم یک پ 53 به موجب راى شــماره 330 تاریخ 9 / 6 / 98 حوزه ششم 
حقوقى شوراى حل اختالف شهرگز محکوم علیه محکوم است به خوانده ردیف دوم سعید 
احمدى را محکوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انجام مراحل قانونى و انتقال یک 
دستگاه خودروى پراید وانت به شــماره انتظامى 43 – 656 ل 89 به نام خواهان و خوانده 
ردیف اول اصغر باقرى را محکوم به تهیه مقدمات انتقال سند و پرداخت مبلغ یک میلیون 
و ششصد و هشــتاد و هفت هزار و پانصد ریال هزینه دادرسى و هزینه نقل و انتقال در حق 
خواهان و پرداخت نیم عشــر اجرایى در حق صندوق دولت  ماده 34 قانون اجراى احکام 
همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد صریحا اعالم نماید   727068/م الف.  غالمرضا شریفى  -  قاضى شعبه شش  حقوقى 

شوراى حل اختالف گز/ 10/369 

مدیــرکل زندان هاى اســتان اصفهــان از عفو 772 
زندانى در 9 ماهه ســال جارى خبــر داد و گفت: از این
 تعداد زندانى که مشمول عفو شده اند تا کنون 628 نفر 

آزاد شده اند.
اسد ا... گرجى زاده در گفتگو با «ایمنا» در خصوص انواع 
عفو این زندانیان اظهار کرد: تعداد 369 نفر از عفو منجر 
به تقلیل مجازات، 323 نفر از عفو عمومى و 80 مورد از 
عفو موردى استفاده کرده اند که از این مجموع تعداد 628 

نفر تا به حال منجر به آزادى شده است. 
وى با بیان اینکه استفاده زندانى از عفو شرایط خاصى 
دارد، تصریح کرد: مشمول استفاده از عفو باید از سوى 

رئیس زندان اعالم شــود و پس از آن در کمیســیون
 عفو یا اعــالم به قضات و مجموعــه قضایى پیگیرى 

شود.
مدیرکل زندان هاى اســتان در خصوص شرایط دیگر 
زندانیان براى اســتفاده از عفو گفت: در چند سال اخیر 
با عنایت مســئوالن قضایى کشور و اســتان شرایط 
زندانیانى که در زمینه حفظ قرآن تالش و کوشش کنند 
و بیش از پنج جزء قــرآن را حفظ نمایند به صورت ویژه 
در کمیسیون عفو مورد بررسى قرار م ى گیرد و به مرکز 
اعالم مى شــود تا تخفیفات یا عفو مورد نظر شامل این 

زندانیان شود.

سامانه 118 مخابرات استان اصفهان، پاسخگوى تماس 
مشتریان حقیقى و حقوقى اســت و روزانه بیش از یکصد 

هزار مشترك را در سراسر کشور پاسخ مى دهد.
رئیس اداره خدمات پس از فــروش منطقه اصفهان بیان 
کرد: ســامانه تلفنى 118 به عنوان یکى از ارکان خدماتى 
مهم و پل ارتباطى بین مشترکان و مخابرات در استان به 

شمار مى رود.
مسیح محمدى گفت: مدت زمان انتظار پاسخگویى براى 
مشــترکان کمتر از 20 ثانیه اســت و بیش از 90 درصد از 
تماس هاى ورودى به ســامانه 118 توســط کارشناسان 
مرکز تماس پاسخگویى مى شود. وى بیشترین آمار تماس 

از سمت مشترکان را در قالب درخواست شماره تلفن با ارائه 
محدوده آدرس، نام و نام خانوادگــى (حقوقى و حقیقى)، 
شماره تلفن ثابت و تلفن همراه صاحبان مشاغل اعالم کرد.

محمدى ادامه داد: بانک اطالعاتى سامانه 118 به صورت 
جارى و به روز است و کلیه مشــترکین حقیقى و حقوقى

مى توانند جهت هرگونه تغییر درشماره هاى ثبت شده از 
طریق درگاه هاى ارتباطى مخابرات منطقه اصفهان اقدام 
کنند.  رئیس اداره خدمات پــس از فروش مخابرات اظهار 
کرد: مشترکین مى توانند از طریق مراجعه به دفاتر خدماتى 
در سطح اســتان جهت احراز هویت و یا ثبت شماره تلفن 

جدید اقدام کنند.

 772 زندانى در اصفهان 
بخشیده شدند

بانک اطالعاتى سامانه 118 
جارى و به روز است

تغییر محل ثبت نام اقدام ملى 
امکانپذیر نیست

مدیر کل راه و شهرسازى استان اصفهان گفت: با توجه 
به تدقیق ظرفیت ثبت نام هر یک از شــهرهاى استان 
بر اساس ظرفیت اراضى احصا شده، جابه جایى و تغییر 
محل ثبت نام در این مرحله امکانپذیر نیست و از این رو 
متقاضیان تغییر محل ثبت نام مرحلــه اول اقدام ملى 
مى توانند پس از پاالیش این مرحله و احیانًا حذف شدن 
از آن، در مرحله بعدى در صــورت وجود ظرفیت جدید 
اقدام به ثبت نام در سهمیه شهر مورد نظر کنند.علیرضا 
قارى قرآن با بیان اینکه در طرح اقدام ملى ســعى شده 
نواقص طرح مسکن مهر رفع شود، گفت: ثبت نام طرح 
اقدام ملى در آذر ماه سال  جارى در استان اصفهان انجام 
شــد، پاالیش متقاضیان نیز از طریق سامانه و از سوى 
وزارت راه و شهرســازى انجام مى شــود.  در این راستا 
پاالیش متقاضیان ثبت نام شده در مرحله اول در نیمه 
دوم بهمن ماه انجام و متعاقــب آن ثبت نام مرحله دوم 

آغاز خواهد شد.

توقف فعالیت یک واحد صنعتى
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد 
گفت: خط آالینده یک واحــد صنعتى که موجب ایجاد 
بوى نامطبوع و آلودگى هوا شده بود با حکم قضایى مهر 
و موم شــد.  محمد محمدى افزود: با توجه به شکایات 
مردمى و صــدور اخطارهاى مکرر زیســت محیطى و 
برطرف نشــدن آالیندگى، از فعالیت خط آالینده این 

واحد جلوگیري شد.

خبر

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
طال و سنگ هاى قیمتى اصفهان گفت: به زودى بازارچه 
سنگ هاى قیمتى و نیمه قیمتى با پیش بینى اشتغال 2500 

نفر در اصفهان ایجاد خواهد شد.
ابراهیم حبیب الهى در گفتگو با «ایسنا» با بیان اینکه حدود 
دو سال پیش طرحى مبنى بر بررسى توانمندى اصفهان در 
زمینه معادن، تراش و فروش ســنگ هاى قیمتى از سوى 
معاونت توســعه ایمیدرو مطرح و بیش از 15 جلسه در این 
باره برگزار شد، اظهار کرد: ایمیدرو با توجه به همدلى و تعامل 
گروه ها، سازمان ها و انجمن هاى خصوصى در اصفهان، 
دستور تشکیل کنسرســیوم و بازارچه توانمندى مربوط به 

سنگ هاى قیمتى و نیمه قیمتى را صادر کرد.
 عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
طال و سنگ هاى قیمتى اصفهان تأکید کرد: رویکرد معاون 
اقتصادى استاندار اصفهان نیز با توجه به فعال کردن بخش 
خصوصى استان، مثبت بود که اکنون به منظور تسهیل موانع 
بر سر راه همکارى مى کنند. وى بابیان اینکه اصفهان از لحاظ 
تعداد تراشنده سنگ قیمتى و مصرف در رتبه دوم کشور قرار 
دارد، توضیح داد: البته این شامل تمام کارگاه هاى طالسازى 

و نقره سازى و همچنین بخش فیروزه کوبى مى شود.
 حبیب الهى تصریح کرد: تشکیل این بازارچه در اصفهان 
از لحاظ اســتراتژیکى 75 درصد پیشــرفت فیزیکى دارد 
که 25 درصــد بقیه مربوط به عقد تفاهمنامــه و  قرارداد با 
شهردارى براى تعیین محل بازارچه است. وى هدف اصلى 
کنسیرســیوم را صادرات و واردات محصوالت به صورت 

قانونى اعالم کرد و گفت: حجم زیادى از سنگ هاى قیمتى 
به صورت قاچاق وارد کشور مى شود که اصًال مورد نیازمان 
نیست، از سوى دیگر حجم باالى سنگ هاى مورد نیاز نیز 
به صورت قاچاق وارد کشــور مى شود و به طور قطع ایجاد 

این کنسرسیوم، موجب ایجاد بسترى قانونى براى واردات 
و صادرات خواهد شد.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال 
و سنگ هاى قیمتى اصفهان اظهار کرد: هدف نخست این 

بازارچه آموزش و به روزرسانى و هدف دوم آن داشتن مکانى 
براى تولیدکنندگان و صادرکنندگان ســنگ قیمتى براى 
صادرات به کشــورهاى خارجى است، چراکه محصوالت 
ما از همان استخراج سنگ در معادن تا تراش آنها در ایران 
تولید مى شود. حبیب الهى با یادآورى اینکه در بستر آموزش 
معضالتى داریم، تصریح کرد: تجمیــع تمام فعاالن حوزه 
سنگ هاى قیمتى در یک محل، باعث ایجاد رقابت خواهد 
شد، همچنین کنسرسیومى با رویکرد نظارتى مى تواند براى 
موضوع صادرات وارد عمل شــود. وى با اعالم اینکه براى 
ایجاد بازارچه سنگ هاى قیمتى، دولت هیچ حمایت مادى 
نداشته و حمایت ها تنها معنوى است، ادامه داد: اعضایى که 
تمایل به سرمایه گذارى در این مجموعه دارند، بعد از ثبت نام 
و دریافت محل بر اساس سیاست هاى کنسرسیوم فعالیت 

خواهند کرد.
وى با تأکید بر اینکه براى بخش اکتشاف معادن کارگروهى 
در وزارت صمت با نام ســتاد سنگ هاى قیمتى به ریاست 
معاونت ایمیدرو تشکیل شده اســت، گفت: این کارگروه 
در زمینه اکتشاف و اســتخراج معادن سنگ هاى قیمتى 
نقشه اى تهیه کرده و قرار است پتانسیل مناطق مختلف با 

کانى هاى قیمتى را معرفى کند.
به گفته حبیب الهى ، کارگروه سنگ هاى قیمتى در سطح 
کشور، شامل نماینده ولى فقیه، سازمان ایمیدرو، سازمان 
زمین شناسى و سازمان نقشه بردارى، اتاق بازرگانى، شرکت 
تهیه و تولید مواد معدنى ایران، خانه صنعت، معدن و تجارت 

و انجمن هاى خصوصى است.

سرپرست معاونت هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
اصفهان گفت: به روز نبودن طرح هاى فرش ایرانى در 
رقابت مؤثر در بازارهاى جهانى و کاهش صادرات آن به 

دیگر کشورها مؤثر است.
سید حسن قاضى عسگر با بیان اینکه اصفهان به عنوان 
یکى از قطب هاى تولید فرش دستباف در کشور شناخته 
مى شود، اظهار کرد: ســهم صادرات استان اصفهان در 
تولید فرش یک میلیارد و 738 میلیون دالر است و رتبه 
پنجم صادرات کل کشور را به خود اختصاص داده است. 
وى با اشاره به اینکه ســهم اصفهان از صادرات فرش 
هرســال با کاهش مواجه بوده اســت، تصریح کرد: در 
اســتان اصفهان بالغ بر 420 هزار نفر بافنده فرش فعال 
وجود دارد کــه 80 هزار نفر از این تعداد در شهرســتان 

اصفهان فعالیت دارند.
قاضى عســگر تأکید کرد: این افراد با مشکالتى مانند 
کمبود و گرانى مواد اولیه تولید فرش دستباف، از دست 
دادن بازارهاى صادراتى در اثر تحریم هاى ناجوانمردانه، 
امانى فروشى و تعداد بســیار اندك بیمه شدگان فرش 
نسبت به بافندگان دست به گریبانند که با احصاى این 

مشکالت به دنبال راه حلى براى رفع آنها هستیم.

بازارچه سنگ هاى قیمتى راه اندازى مى شود
سهم اصفهان از صادرات فرش 

هر  سال کمتر مى شود
با پیش بینى اشتغال 2500 نفر در اصفهان؛
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سلیقه و عالقه مردم ایران 
در ســال هاى اخیر به طور فزاینده اى به سوى چاى 

خارجى میل کرده است. اما آیا مصرف این چاى ها کار 
درستى است؟

رنگ دهی چاى عالوه بر خصوصیات ژنتیکی گیاه چاى 
به اندازه ذرات و روش دم آوردن نیز ارتباط دارد. افزایش 
زمان دم آورى میزان رنگدهی چاى را بیشتر میکند. 
در زمان طوالنیتر امکان خارج شدن درصد بیشترى از 
ترکیبات رنگی از چاى خشک فراهم مى شــود. اما این 

زمان نباید از 20 دقیقه بیشتر شود. چرا که موجب 
خارج شدن ترکیبات باقیمانده سموم و فلزات سنگین 
در دم کرده چاى شده و مشکالتی براى سالمت مصرف 
کننده ایجاد میکند. بنابراین براى گرم نگهداشــتن 
چاى در مدت طوالنی الزم است تفاله از دم کرده جدا 

شود.

عطر چاى
واژه عطر در بین عموم مصرف کنندگان چاى در دو 

دسته طبقه بندى میشود:
1- دسته اول شامل عطر طبیعی گیاه چاى است که 
بدون اضافه کردن ترکیبی اعم از مواد معطر طبیعی 
(مثل هل، دارچین) و غیر طبیعی (مثل اسانس هاى 
مصنوعی) از دم کرده چاى استنشاق مــى شــود. عطر 
طبیعی چاى به طور مستقیم به وجود ترکیباتی در 
گیاه چاى ارتباط پیدا میکند که معطر بوده و در 
هنگام دم آوردن همراه با آب جوش از چاى جدا شده و 
در زمان نوشیدن احساس میشوند. عطر طبیعی چاى 
عالوه بر ماهیت ژنتیکی ارتباط زیادى به عوامل محیطی 
مربوط به زمان رشد گیاه دارد. مقدار و نوع ترکیبات 
معطر چاى در ارقام و شرایط آب و هوایی مختلف تفاوت 
می کند. آب و هواى تقریبــًا سرد درمناطق کوهپایه اى 
(مشابه شرایط فصل بهار در مناطق شمالی ایران) به 
طور طبیعی موجب افزایش ترکیبات معطر در چاى 
خواهد شد. عالوه بر این عطر چاى مانند رنگ آن 
به اندازه ذرات چاى و روش دم آورى نیز ارتباط پیدا 
میکند. چاى هاى داراى ذرات درشت داراى عطر بیشتر 
و برعکس چاى هاى ریزتر عطر کمترى دارند. افزایش 
زمان دم آورى موجب رها شدن بیشتر ترکیبات عطرى 

در چاى مى شود.
2-دسته دوم شامل عطر ترکیباتی است که به چاى 
خشک افزوده میشود تا براى مصرف کننده ایجاد 
تنوع کند. محصول به دســت آمده از اضافه کردن این 
مواد به چاى را به اصطالح چاى معطر مینامند. این 
نام را می توان روى بسته هاى چاى برخی از برندهاى 

ُپرمصرف داخلی و خارجی در ایران یافت. چاىهاى 
معطر میتوانند با ترکیبات گیاهی (مانند هل، دارچین، 
نعناع و غیــره) یا اسانسهاى استخراج شده از آنها 
(اسانس برگاموت: گیاهى که در زبان فارسى آن را ترنج 
مى نامند و بومى مناطق آمریکا وکاناداست، لیمو، هل و 
غیره) تولید شوند. این اسانس ها به غیر از روش استخراج 
طبیعی به صورت مصنوعی نیز تهیه میشوند که به دلیل 
داشتن اثرات سوء بر سالمت مصرف کننده کاربردشان 
در تولید چاى معطر غیر مجاز اســت و بیشتر چاىهاى 
معطر موجود در بازار ایران که داراى پروانههاى بهداشتی 
معتبر هستند با استفاده از اسانسهاى مجاز خوراکی 

معطر شده اند. 

چاى خارجى و عوارضش
ســلیقه و عالقه مردم ایران در ســال هــاى اخیر به 
طور فزاینــده اى به ســوى چاى خارجــى میل کرده 
اســت. به طورى که افراد بســیارى عطر و طعم چاى 
ایرانى را نمى پســندند. علت جذابیــت اکثر چاى هاى 
خارجى هم اضافه کردن اسانس و رنگ به چاى است، 
که متأســفانه عموم مردم به تدریج به این رنگ و طعم 
عادت پیدا کرده اند. البته خوشبختانه در سال هاى اخیر 
نوعى بازگشــت به خرید و مصرف چاى ایرانى رخ داده 

است.
برخالف تصور عموم چاى خوب لزوماً رنگ تیره تر و طعم 
قوى ترى ندارد و مصرف هر روزه چاى خارجى رنگ هاى 
زیاد را به میزان زیاد وارد بدن هر شــخص مى کند که 
عوارض بســیار دارد. همچنین اسانس هاى مختلف به 
این چاى ها افزوده مى شــود که به هرحال مواد طبیعى 

نبوده و عوارض مخصوصى به وجود مى آورند.
عوارض رنگ هاى خوراکى موجــود در چاى عبارتند 
از ســردرد (گاهى ســردردهاى مزمن که علت آن پیدا 
نمى شود همین رنگ ها علت اصلى آن هستند)، اختالل 
در رشــد کودکان، مشــکالت دندان ها و لثه(افزایش 
پوسیدگى و ترك خوردن دندان ها)، مشکالت عصبى، 
مشکالت پوســت و مو، سفید شــدن زودرس موها و 

افزایش چین و چروك پوست.
از دیگر عوارض اســانس مصنوعى موجــود در چاى 
عبارتست از  سرگیجه و اختالل حافظه، خستگى مزمن 
و وزوز گــوش، اختالالت خواب و مشــکالت ادرارى 

وگوارشى و معده.
اکثریت چاى هاى ایرانى فاقد رنگ ها و اســانس هاى 
معطرکننده اى هســتند که عمومــًا چاى هاى وارداتى 
دارند. همین امر باعث مى شــود که چــاى ایرانى طعم 
َگس و عطر طبیعى اى داشــته باشــد. به عالوه چاى 
ایرانى در مدت زمــان معمول و طبیعى دم کشــیدن 
چاى کــه در حدود 20 دقیقه اســت، رنگــى طبیعى، 
اندازه و ســالم از خود بروز مى دهــد. در حالى که چاى 
اگر در مــدت زمان کمتــرى، رنگى بیشــتر بیاندازد، 
خود این نکته نشــان دهنده وجود عناصر شــیمیایى و 
افزودنى هاى مصنوعى است که سالمت مصرف کننده 
را تهدید مى کند. پس معیار انتخاب چاى نباید رنگ زیاد، 
دم کشیدن ســریع و عطرهاى مصنوعى و افزودنى اى 
باشد که طعم َگس طبیعى چاى را محو مى کنند. نکاتى 
که متأ سفانه با رواج مصرف چاى هاى خارجى دستکارى 
شــده، مالك اشــتباه انتخاب در خرید و مصرف چاى 

شده اند. 

مطالعه جدید نشــان مى دهد افرادى که طوالنى تر از 
ساعات متداول کار مى کنند در معرض ابتال به فشارخون 
باال هستند. مطالعه جدید محققان دانشگاه الوال کانادا 
نشان مى دهد افرادى که 49 ساعت یا بیشتر در هفته کار 
مى کنند 70 درصد بیشتر با ریسک ابتال به فشارخون باال 
روبه رو هستند. به گفته محققان، نسبت قابل توجهى از 

این افراد از نوعى فشارخون پنهان رنج مى برند که معموًال 
در معاینات بالینى بدون تشخیص باقى مى ماند.

«کاویار ترودل»، سرپرســت تیم تحقیــق، در این باره 
مى گوید: «فشــارخون مخفى و دائمى، هردو با ریسک 
باالى بیمــارى قلبى عروقى مرتبط هســتند.» وى در 
ادامه اذعان مى کند: «افراد باید بدانند که ساعات کارى 
طوالنى ممکن اســت بر ســالمت قلب تأثیر گذارد و 
اگر مدت طوالنــى در هفته کار مى کننــد باید همواره 

فشارخونشان را کنترل کنند .»

برخى از ما گمان مى کنیم ادویه جات و سبزى هاى 
خشک هیچ زمانى خراب نمى شود و مى توان آنها را 
به مدت طوالنى نگهدارى کرد ولى این چاشنى هاى 

پرکاربرد نیز ممکن است روزى خراب شوند.
 نگهدارى سبزى خشک و ادویه ها را هم باید همانند 
مواد غذایى دیگر جدى بگیرید چرا که خشک بودن 
آنها دلیل بر مادام العمر بودنشان نیست. سبزیجات 
خشــک و ادویه جات هم تاریخ انقضــا دارند براى 
حداکثر مزیتشان. اینها از نظر فنى همچنان خوراکى 
به حســاب مى آیند اما وقتى دیگــر طعمى ندارند و 
یا قدرتشــان در تغییر غذا کم شــده دلیلى ندارد که 

استفاده شوند.
طول عمر ادویه جات و گیاهان خشک به نوع آماده 
سازى و نحوه نگهدارى شان مربوط مى شود. ادویه 
جات خرد شــده، ادویه جات کامل و گیاهان خشک 

شده هر کدام به نحوى عمرشان باال مى رود.
ادویه جات کامل مانند چوب میخک و دارچین، که 
به همان شکل کامل و طبیعى خود خشک شده اند 
طول عمر بیشترى دارند. این ادویه جات کامل را قبل 
از اینکه بى خاصیت شوند مى توانید چهار تا پنج سال 
نگهدارى کنید. در این میان یک اســتثنا وجود دارد 
و آن فلفل کامل اســت، که حدود پنج تا شش سال 

دوام مى آورد.
ادویه جاتى که خوب خرد شــده اند و تبدیل به پودر 
شده اند، مانند جوز هندى، دارچین، زیره سبز و کارى، 

دو تا سه سال دوام مى آورند.
گیاهان و سبزیجات خرد شده مانند ریحان، جعفرى 
و پونه کوهى دو تا سه سال دوام دارند. اگر در همان 
شکل طبیعى خود خشک و نگهدارى شوند، ممکن 
اســت کمى بیشــتر عمر کنند، چیزى حدود سه تا 

چهار سال.
بســیارى از دانه ها مانند رازیانه حدود چهار ســال 
عمر مى کنند. دانه خشــخاش و کنجد در این میان 
استثنا هستند و باید پس از دو ســال به دور انداخته 

شوند.
عصاره هایى مانند نعناع مى توانند تا چهار سال سالم 
بمانند. با این حال عصاره خالص وانیل، شــامل این 
مورد نمى شود. این عصاره به علت محتواى باالى 

الکلش تا آخر سالم مى ماند.
براى اینکه عمر ادویه جات را بــاال ببریم، آنها را در 
جایى خشــک و خنک نگهدارى کنیــد مانند یک 
گنجه. ذخیره سازى ادویه جات در قفسه اى نزدیک 
به اجاق گاز ایده خوبى نیست، چون گرما سرعت در 
هم شکستن ادویه جات و سبزیجات خشک شده را 

باال مى برد.
خشــک نگه داشــتن ادویه جات و گیاهان خشک 
شــده عطــر و طعمشــان را بــراى مــدت زمان 
طوالنى تــرى قوى نگه مــى دارد. کاهش رطوبت 
خارج از بطرى ها نیز بــه کاهش خطر خرابى کمک 

مى کند.
ادویه جات را هنگام اضافه کردن به غذا مستقیم روى 
آن نگیرید چون بخار غذا به ادویه رطوبت مى دهد به 
جاى این کار از یک قاشق خشک براى منتقل کردن 

ادویه به غذا کمک بگیرید.
فریزر نیز یکى دیگــر از مکان هاى اشــتباه براى 
نگهــدارى ادویــه جات اســت، هر بــار که ظرف 
نگهدارنــده ادویــه از فریــزر خــارج مى شــود، 
چگالش ایجاد مى شود که بیشــتر طعم ادویه را از 

بین مى برد.
اگر خاطرتان نیست که دقیقًا چه زمانى مرزنجوش 
را خریده ایــد، مقــدارى از آن را کف دســت خود 
بریزید و با انگشــت بمالیدش سپس استشمام کنید. 
وقتى ادویه را با انگشت مالیدید در واقع روغن هاى 
درون آن را فعال کردیــد  و باید بویى قوى بدهد. اگر 
ادویه بوى خاصى نداشت پس بهتر است جایگزینش 

کنید.

حیدر عظمایى، محقق و پژوهشگر طب سنتى ، درباره 
ترکیبات موجود در تربچه اظهار کرد: این سبزى حاوى 
انواع ویتامین هاى A ، C ، E ، K، گروه ویتامین هاى 
B، کربوهیدرات، ســدیم، پتاسیم، کلســیم، منیزیم، 
اسید فولیک، فســفر، روى، آهن، منگنز، مس، فیبر و 

آنتوسیانین هاست.
او بیان کــرد: تربچه حاوى فیبر فراوان اســت که این 
فیبر بــه هضم غــذا، افزایش حــرکات دودى روده و 
رفع یبوســت کمک مى کنــد؛ این ســبزى همچنین 
اشتها را کاهش مى دهد و احساس سیرى در فرد ایجاد 

مى کند.
عظمایى با اشاره به خاصیت چربى سوزى تربچه افزود: 
این ســبزى، معده، روده، کبد و کلیه ها را پاکســازى و 
ســموم بدن را هم از طریق ادرار و مدفوع دفع مى کند؛ 
تربچه نقش مؤثرى در کنترل قند، فشار و چربى خون 

دارد.
این محقق و پژوهشگر طب سنتى تأکید کرد: 

تربچه کبد و سیســتم قلبــى و عروقى را 
تقویت و کیســه صفرا را هم پاکســازى 
مى کنــد؛ این ســبزى به علت داشــتن 

ویتامین هاى 

A ، C ، E و آنتوسیانین ها خاصیت آنتى اکسیدانى دارد، 
بنابراین سیستم ایمنى بدن را تقویت و بدن را در برابر 
بیمارى هاى مختلف به ویژه انواع سرطان ها محافظت 

مى کند.
او تصریــح کرد: از ســایر خواص تربچــه مى توان به 

تقویت اســتخوان ها، رفع کم خونى، نقرس، زردى، 
بیمارى هاى تنفسى و پوستى اشاره کرد؛ مصرف این 

سبزى همچنین به درمان آرتروز کمک مى کند.
عظمایى یادآورى کرد: افراد نبایــد در مصرف تربچه 
زیاده روى کنند، زیرا افراط در اســتفاده از این ســبزى 

دل پیچه و گلو درد را موجب مى شود.
ویتامیــن C یکــى از آنتى اکســیدان هاى قدرتمند 
اســت که مى تواند به محافظــت از پوســت در برابر 
آسیب و پیرى ناشــى از رادیکال هاى آزاد کمک کند؛ 
تربچه به علت داشتن ویتامین C براى 
پوست بسیار مفید است؛ آبى که 
در این سبزى وجود دارد، در 
مرطوب شدن پوست و 
سفت ماندن آن مؤ ثر 

است.

هدى عین اللهى، متخصص پوست، مو و زیبایى 
درباره مضرات ورزش کردن با آرایش صورت گفت: 
متأسفانه بســیارى از خانم ها در حالى که آرایش 
دارند و صورت خود را با الیه اى از مواد شــیمیایى 
پوشــانده اند ورزش مى کنند که براى ســالمت 

پوست بسیار مضر است.
او در ادامه افزود: در نتیجه ورزش تعریق مى کنیم 
و این تعریق باعث مى شود پوست چربى بیشترى 
تولید کند. ترکیب این چربى با انواع مواد شیمیایى 
تشکیل دهنده مواد آرایشى، باعث التهاب پوست، 
ایجاد جوش هاى سر سیاه، جوش هاى سر سفید و 

آکنه  خواهد شد.
عین اللهى ادامه داد: طبق تحقیقات علمى انجام 
شده متخصصان پوست دانشگاه دولتى نیویورك، 
در محصوالت فاقد چربى هــم موادى وجود دارد 
که مى تواند باعث عرق کردن پوست صورت شود 
و منافذ پوســت را ببندد. حتمًا به یاد داشته باشید 
که مقدار کم و زیاد کانسیلر در مواد آرایشى در هر 
حالتى مى تواند به شــدت باعث آسیب به پوست 

شفاف شما شود.
این متخصص پوســت، مو و زیبایــى تأکید کرد: 
قرار گرفتن تعریق و چربى هاى طبیعى پوست در 
کنار هم مى تواند باعث انسداد منافذ پوست شود. 
در حقیقت زمانى که بر اثر تعریق منافذ پوست باز 
مى شوند، هر نوع ذره باقیمانده روى پوست مانند 
ترکیبات آرایشى و ذرات آلودگى هوا این منافذ را 
مســدود مى کنند و باعث شکل گیرى جوش هاى 

بیشتر مى شوند.
عین اللهى اظهار کرد: زمانى که پوست به واسطه 
وجود ترکیبات آرایشى نتواند به درستى تنفس کند، 
شانس شکل گیرى راش هاى پوستى و خارش هاى 

غیرعادى باالتر مى رود.
او افزود: توجه داشته باشــید که ذرات عرق باید 
تبخیر شوند، بدن را خنک کنند و ناخالصى ها را نیز 
دفع سازند. با این حال، اگر با کار هایى مانند استفاده 
از لوازم آرایشــى در حین ورزش کــردن، مانعى 
در این روند ایجاد کنید، باید منتظر شــکل گیرى 
جوش هاى ریز و خارش دار روى پوست صورت تان 

باشید.
عین اللهى اظهار کرد: به توصیه متخصصان همه 
ترکیبات آرایشــى را قبل از شروع ورزش کامًال از 
روى صورت پاك کنیــد و ترجیحًا از محصوالت 
پاك کننده بر پایه آب براى این کار کمک بگیرید.

عین اللهى در پایــان یادآورى کــرد: باید بدانید 
بهترین کار پس از پایــان ورزش دوش گرفتن یا 
شستن صورت است تا ذرات عرق و آلودگى هاى 

دیگر کامالً  از روى صورت شما پاك شوند.

کدام چاى 
بهتر است؟

 حصروراثت 
محمدرضا رجبى آخوره سفالئى داراى شناسنامه شــماره 29167 به شرح دادخواست به 
کالسه 1446/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سعادت رجبى آخوره سفالئى بشناسنامه 29168 در تاریخ 87/1/17اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. صفورا روستائى 
آخوره سفالئى ش ش 1206 (مادر متوفى ) ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 694376/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد /10/360
 حصروراثت 

نوروز امانى داراى شناسنامه شماره 1125 به شرح دادخواست به کالسه 1609/98 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نیما امانى 
بشناســنامه 1960588907 در تاریخ 98/8/26 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. فاطمه محمد سلیمانى ش ش 3615 (مادر 
متوفى) ، 2. نوروز امانى ش ش 1125 (پدر متوفى ) ،  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 725665/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد /10/361
اخطار اجرایى

محکوم علیه بیژن اسدى فرزند گیو مجهول المکان و محکوم له عباسعلى صادقیان فرزند 
صادق بنشانى گز برخوار خیابان خواجه نصیر کوچه مسجد جامع پالك 13 به موجب راى 
شــماره 215 تاریخ 17 / 4 / 98 حوزه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 

شهر محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ 000 / 600 / 1 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 500 / 231 ریال هزینه دادرسى  و الصاق تمبر و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق 
شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجراى احکام از تاریخ صدورچک 20 / 7 / 
97 لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له 
و پرداخت هزینه دادرسى و هزینه عملیات اجرایى نیز به عهده محکوم علیه است ماده 34 
قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر 
به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   727108/م الف.  مجتبى رضوانى  

-  قاضى شعبه دهم  حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 10/370 
مزایده

شماره پرونده : 9109983730200473 شماره بایگانى :980953 اجرایى به موجب دادنامه 
9310093730201011 صادره از شعبه دوم عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى 
بیژن چراغى و خانم پریچهر چراغى  محکومند به پرداخت 1/092/575/000 بابت اصل 
خواســته و مبلغ 22/800/000 ریال  بابت هزینه هاى دادرسى و مبلغ 1/500/000 ریال 
بابت کارشناســى و حق الوکاله وکیل در حق محکوم لهم علیرضا محمدى و غیره و مبلغ 
54628750 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طرف شخص ثالث خانم بدرى 
نصیرى قطعه ملکى به شماره ثبتى 3051 فرعى از 790 الى واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان بابت محکوم به معرفى و توقیف و توســط کارشناس رسمى دادگسترى 
منتخب آقاى حسین پیرمرادیان به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یکباب منزل مسکونى 
واقع در ویالشهر خ با هنر کوچه شهید کالنترى 3 فرعى اول سمت چپ پالك 52 کد پستى 
58994-85817 بصورت دو طبقه داراى 312 متر مربع عرصه و حدود 340متر مربع اعیانى 
با مصالح سقف آهن و آجر و دیوارها باربر سطوح داخلى گچ اندود و سنگ و کف موزاییک 

و نماى خارجى آجر سه سانتى و دیواره حیاط آجر سه ســانتى و پنجره ها فلزى و سیستم 
گرمایشى گازى و سرمایشى کولر و داراى اشترکات آب و برق گاز به میلغ 5/500/000/000 
ریال و ارزش انشعابات 60/000/000 ریال ارزیابى که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض 
طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف 
آباد درتاریخ 1398/11/15 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده 
مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن 
را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت 
به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده 
مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظــرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/
ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 728545/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى 

نجف آباد – شعبه دوم/ 10/371
 مزایده

شعبه ششم اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان، در خصوص پرونده کالسه 975555 
ش 6/ا/ا/ م ش له آقاى عباس نادرى خوزانى و علیه مهین تاجمیر ریاحى به آدرس اصفهان، 
خیابان آتشگاه- روبروى سان کاال- کوچه 68 پالك 3 منزل ناصر مستأجران بابت محکوم 
به و هزینه هاى اجرایى به مبلغ 329/744/839 ریال مى باشــد که اموال توقیفى به شرح 
یک حبه و سیزده بیستم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى شماره 15/470 بخش 
14 ثبت اصفهان واقع در خیابان آتشگاه خیابان قدس- کوچه ولیعصر- بن بست شهید اکبر 
پناهى، کدپستى 13546- 82867 در مالکیت خانم عفت تاجمیر ریاحى- در موقع بازدید 
ملک متنازع فیه که محل موقعیت آن مشخص و معین نبود- که مراجعه به اداره ثبت اسناد و 
امالك ملک به صورت مشاع یکباب خانه مسکونى به مساحت حدود 300 مترمربع عرصه و 
حدود 220 مترمربع اعیانى با دیوارهاى باربر سقف هاى آهن و آجر و سیمان داراى انشعابات 
خدماتى الزم قابل سکونت است مشخص و مورد بازدید و قرار گرفته است. لذا چون منزل 
مذکور حدود 24 حبه از 72 حبه ششدانگ پالك 15/470 به مساحت 300 مترمربع است 

میزان مالکیت خانم عفت تاجمیر ریاحى حدود 20 مترمربع مى باشد که ارزش 300 مترمربع 
به طور مشــاع با توجه به موقعیت محل مبلغ پنج میلیارد و یکصد میلیون ریال مى باشد و 
ارزش یک حبه و سیزده بیســتم مذکور معادل مبلغ 340/000/000 ریال (سیصد و چهل 
میلیون ریال خواهد بود٪ که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است در نظر دارد 
جلسه ى مزایده ایى در مورخ 98/11/13 در ساعت 11 تا 10 صبح در محل اجراى احکام 
برگزار مى گردد. طالبین شرکت در جلسه ى مزایده مى توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه 
پنج روز قبل از جلسه ى مزایده به شماره حساب 2171350205001 بانک ملى و ارائه آن 
فیش به اجراى احکام از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده ى باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود ٪ الزم به ذکر است مبلغ 16/487/241 ریال حق االجراى دولتى است که باید از 
سوى محکوم علیه پرداخت شود لذا محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى 
قابل پرداخت جمعاً مبلغ 800 /346/232 ریال مى باشــد. م الف: 701539 قاسمى- مدیر 

اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان /9/518
مزایده اموال منقول

شــماره : 1590/98 - اجراى احکام شــوراى فالورجان در نظر دارد در پرونده شــماره 
1590/98موضوع علیه محمدعلى مشهدى و له مسلم هاشــمى  در تاریخ 98/11/06  به 
منظور فروش 13 بسته الومینیوم رنگى و سفید با مارك کوپال  از ساعت 10 الى 11 صبح 
جلسه مزایده در محل دادگسترى فالورجان دفتر اجراى احکام شورا اتاق 315 برگزار نماید 
. اموال موضوع مزایده برابر نظر کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 118/400/000 ریال 
ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل اجراى 
احکام از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود 
و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده 
را به همراه داشته باشند مقدار 325 کیلوگرم مى باشد به آدرس فالوران خ فلکه نماز م/الف 

: 728006 مدیر اجراى احکام شوراى فالورجان / 10/372
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عالمت فاسد شدن ادویه جات و سبزى هاى خشک  فواید خارق العاده تربچه 

تربچه نقش مؤثرى در کنترل قند، فشار و چربى خون 
دارد.

این محقق و پژوهشگر طب سنتى تأکید کرد: 
تربچه کبد و سیســتم قلبــى و عروقى را 
را هم پاکســازى کیســه صفرا تقویت و

مى کنــد؛ این ســبزى به علت داشــتن 
ویتامین هاى

تربچه به علت داشتن ویتامین
پوست بسیار مفید است

در این سبزى وجود دارد، در 
مرطوب شدن پوست و 
سفت ماندن آن مؤ ثر
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اولین فرهنگنامه بزرگ شهروندى کشور که از سوى شهردارى اصفهان تدوین و تهیه شده 
است در یکصد و نهمین جلسه علنى شوراى شهر اصفهان رونمایى شد.

شــهردار اصفهان که فرهنگنامه بزرگ شــهروندى ایران را رونمایى کرد، گفت: این 
فرهنگنامه به آگاهى بیش از پیش شهروندان از حقوق و تکالیف خود کمک خواهد کرد.

قدرت ا... نوروزى با بیان اینکه این فرهنگنامه از ســوى شهردارى اصفهان تدوین شده 
است، گفت: این فرهنگنامه مجموعه اى از اطالعات، قوانین و مقررات در 12 موضوع در 
حوزه هایى همچون حمل و نقل و ترافیک، پســماند، فضاى سبز، آتش نشانى، مدیریت 
خشم، مدیریت هیجان، بهداشت و ســالمت عمومى، مصرف بهینه انرژى، سالمت و 
اخالق شهروندى و... بوده که هر موضوع داراى بخش هاى معرفى، آگاهى، توصیه ها، 
قوانین، منابع و مآخذ و... اســت و به صورت کاربردى در اختیار دانشجویان، هنرمندان، 

رسانه ها و مردم قرار مى گیرد.
وى ادامه داد: این فرهنگنامه در ده جلد تهیه شده، که شهروندان با مطالعه آن نسبت به 

حقوق خود بیش از گذشته آشنا مى شوند و از تکالیف خود آگاهى مى یابند.
شهردار اصفهان مى گوید: با این فرهنگنامه، فرایند آموزش شهروندى هدفمند مى شود 
و مى تواند به صورت کاربردى در اختیار شــهروندان قرار گیرد و منبع مهمى براى همه 

کالنشهرهاى کشور باشد.
نوروزى از در اختیار گذاشتن یک نسخه از این فرهنگنامه در نشست شهرداران کالنشهرها 
در یزد خبر داد و گفت: اصفهان در کشور اولین کالنشهرى است که چنین فرهنگنامه اى 

را تدوین و تهیه کرده است.
شهردار اصفهان با قدردانى از تالش هاى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان و مدیران دســتگاه هاى اجرایى که تعامل و همکارى بسیار خوبى در تدوین و 
تهیه و جمع آورى اطالعات براى این فرهنگنامه داشتند، گفت: به دلیل اینکه شهروندان 
براى دســتیابى به قوانین و مقررات شــهرى براى احقاق حقوق خود سردرگم بوده اند، 
ما مجموعه اى از مسائل شهرى را دســته بندى، موارد مورد نیاز مردم را جمع آورى و در 
حقیقت فرایند آموزش را هدفمند کرده ایم تا مردم بتوانند به حقوق خود دست یابند و با 

آنها آشنا شوند.
نوروزى مجموعه فرهنگنامه بزرگ شهروندى را داراى سه عنصر خواند و گفت: آشنایى 
افراد با حقوق شهروندى، تکلیف وظایف افراد در مقابل حقوق شهروندى و آموزش آرام، 
هدفمند و مستمر سه عنصرى است که در مجموعه فرهنگنامه بزرگ شهروندى وجود 

دارد و افراد با مطالعه این کتاب، بیش از پیش با وظایف و حقوق شهروندى آشنا خواهند شد.
شهردار اصفهان با بیان اینکه این مجموعه فاز اول فرهنگنامه بزرگ شهروندى است و در 
فازهاى بعدى موضوعات دیگرى به آن اضافه مى شود، اظهار کرد: این مجموعه حاصل 
تالش و دستاورد سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان و همکارانشان 

با همکارى دستگاه هاى ذیربط است، که باید از آنها قدردانى شود.
نوروزى افزود: احســاس مى کنم اگر اعضاى شوراى اسالمى شــهر اصفهان، مدیران 
شهرى، کارشناسان و متخصصان و حتى مردم، این کتاب را مطالعه کنند و نقاط قوت و 
ضعف آن و پیشنهادات و نظرات اصالحى خود را انتقال دهند، ما مى توانیم با اصالحاتى 

آن را تکمیل تر کنیم.

وى ادامه داد: مجموعه فرهنگنامه بزرگ شهروندى عالوه بر اینکه به صورت کتاب است، 
در سایت شهردارى اصفهان هم براى استفاده مطلوب تر بارگذارى مى شود.

شهردار اصفهان از نقش هدایتگرى رئیس و اعضاى شوراى اسالمى اصفهان در راستاى 
تدوین و تهیه فرهنگنامه بزرگ شهروندى تشکر کرد و گفت: در همایشى بزرگ در سطح 
کشور، از اینکه شهردارى اصفهان با کسب هفت جایزه در پژوهش مقام اول را به دست 
آورده بود همه جویاى اتفاقات انجام شده در شهردارى اصفهان بودند که جا دارد کسب 
رتبه اول در پژوهــش را به همکاران حوزه پژوهش در شــهردارى اصفهان نیز تبریک

 بگویم.
■■■

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان هم در یکصد و نهمین جلسه این شورا با خیر مقدم به 
مدیران دستگاه هاى اجرایى و مهمانان گفت: اگر در کنار شهر دوستدار کودك، در مقوله 
فرهنگ شهروندى اقداماتى صورت گیرد که کودکان بیش از گذشته با مدیریت شهرى 

همراه شوند اتفاقات بسیار خوبى در شهر رقم خواهد خورد.
علیرضا نصر با تأکید بر اینکه توجه به آموزش شهروندى، موفقیت به ارمغان دارد، افزود: 
جا دارد از همه مدیران دستگاه هاى اجرایى استان اصفهان همچون بهزیستى، اورژانس، 
توزیع برق شهرستان، پلیس فتا و... که براى تهیه فرهنگنامه بزرگ شهروندى همکارى 

داشتند و همه همکاران و دست اندرکاران این مجموعه قدردانى کنم.
■■■

کورش محمدى، عضو شوراى شــهر اصفهان نیز به نمایندگى از کمیسیون اجتماعى 
شوراى شهر اصفهان، از شهردار اصفهان که در مسیر توسعه شهروندى گام برداشته و 
شهر سنجش پذیر از برنامه هاى اوست قدردانى کرد و گفت: معاونت فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شهردارى اصفهان در تدوین و تهیه این فرهنگنامه از حوزه هاى دانشگاهى و... 

مشورت گرفته که بسیار مطلوب است.
محمدى افزود: اداره توسعه شهروندى شهردارى اصفهان به لحاظ خالقیت و توان اجراى 

برنامه هاى نوین در حوزه شهرى، بسیار تواناست.
■■■

مهدى مزروعى دیگر عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان هم، نفس دغدغه مندى حوزه 
فرهنگى را قابل ستایش دانست و گفت: در شرایطى که شــهردارى اصفهان با بحران 
مالى دســت و پنجه نرم مى کند کار در حوزه فرهنگى و تدوین و تهیه فرهنگنامه بزرگ 

شهروندى، از اهمیت خاصى برخوردار است. 
وى از همه دست اندرکاران فرهنگنامه بزرگ شهروندى تشکر کرد.

مزروعى اظهار کرد: با توجه به ســرانه مطالعه نباید به تهیه مجموعه فرهنگنامه بزرگ 
شهروندى اکتفا کرد بلکه مطالب گردآورى شده باید در قالب بسته بندى هاى جذاب و از 

طریق شبکه هاى اجتماعى به اطالع مردم برسد.
وى با اشــاره به فقر آموزش حقوقى در جامعه افزود: به زودى آموزش همگانى حقوقى 

مى تواند در برنامه هاى آموزشى قرار گیرد.
در ادامه شهردار و دیگر مسئوالن  از فرهنگنامه بزرگ شــهروندى رونمایى کردند و از 
مدیران ذیربط دستگاه هاى اجرایى چون بهزیستى، شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، 

اورژانس، پلیس فتا، مدیران شهرى و... با اهداى لوح تجلیل شد./1106

در جلسه علنى شوراى شهر با حضور شهردار اصفهان صورت گرفت

رونمایى از اولین فرهنگنامه بزرگ شهروندى کشور
ساسان اکبرزاده

آگهى مزایده اجاره

اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان 

اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان در نظر دارد اجاره فضاهاى بالاستفاده خود را از طریق مزایده عمومى به شماره 5098003343000054 و با جزئیات 
مندرج در اسناد مزایده با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) به شرح ذیل واگذار نماید.

نوبت اول

تاریخ دریافت تاریخ انتشارنام مزایده
اسناد

تاریخ بازدید 
از سامانه

پایان زمان ارسال 
پیشنهاد قیمت

تاریخ 
شماره مورد اجارهبازگشایى

98/10/2398/10/2398/10/231398/11/0398/11/065198003343000061واگذارى کارگاه آموزشى زبان تخصصى مرکز شهید رجایى
98/10/2398/10/2398/10/231398/11/0398/11/065198003343000062واگذارى کارگاه آموزشى طبقه همکف در مرکز 4

98/10/2398/10/2398/10/231398/11/0398/11/065198003343000063واگذارى کارگاه آموزشى طبقه سوم در مرکز شماره 4
در صورتى که شرکت کنندگان داراى صالحیت تعیین 

شده در اسناد نباشند و یا مدارك خواسته شده در زمان 
انعقاد قرارداد کامل نباشد در صورت برنده شدن حذف 

خواهند شد.

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى است:
1- برگزارى مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده پرداخت تضمین 

شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد.
2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزایده قابل مشاهده بررسى و انتخاب مى باشد.

3- عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره 41934- 021 مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه تماس 
حاصل نمایند.

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل مزایده گر موجود است.

م الف: 731485

آگهى مزایــده عمومى

مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان

مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان در نظر دارد قطعه زمینى 
واقع در قریه قلعه بیشه (اشکاوند) را از طریق برگزارى مزایده عمومى 
به فروش برساند متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط 
مزایده تا تاریخ 98/10/29 به دفتر مجمع خیرین مدرسه ساز استان 
اصفهان واقع در بلوار هشــت بهشــت- مقابل اداره کل آموزش و 

پرورش- کوچه شهید عقیلى مراجعه نمایند.

نوبت  دوم

www.nesfejahan.net


