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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.

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.

آگهى مزایده اجاره

اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان 

نوبت دوم

م الف: 731485

تاریخ دریافت تاریخ انتشارنام مزایده
اسناد

تاریخ بازدید از 
سامانه

پایان زمان ارسال 
پیشنهاد قیمت

تاریخ 
شماره مورد اجارهبازگشایى

واگذارى کارگاه آموزشى زبان 
98/10/2398/10/2398/10/231398/11/0398/11/065198003343000061تخصصى مرکز شهید رجایى

واگذارى کارگاه آموزشى طبقه 
98/10/2398/10/2398/10/231398/11/0398/11/065198003343000062همکف در مرکز 4

واگذارى کارگاه آموزشى طبقه سوم 
98/10/2398/10/2398/10/231398/11/0398/11/065198003343000063در 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.

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مذکور دعوت مى شود تا در جلســه مجمع عمومى عادى که در ساعت8:00  صبح مورخ  
1398/10/23   در محل شهرك صنعتى مورچه خورت - فاز سوم - انتهاى بوعلى دوم - پالك 444 و کدپستى 8333115191  تشکیل 

مى گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومى عادى:  

1- انتخاب بازرسین  2- تصویب ترازنامه و صورتهاى مالى سال 1397  3-  تعیین و تقسیم سود شرکت مربوط به سنوات قبل
دعوت کننده : هیئت مدیره شرکت پالسما تک سپاهان  (سهامى خاص) 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى شرکت   پالسما تک سپاهان 
(سهامى خاص) ثبت شده به شماره  33916و شناسه ملى  10102738722

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1398/11/05
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 98/11/06

 دریافت اسناد: سایت اینترنتى 
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031 

(داخلى 384)

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1398/10/24

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین مبلغ برآورد (ریال)اعتبار

(ریال)

98/4 -4 -229
عملیات شستشو و الیروبى، تعمیر و 

تعویض، ویدئومترى (CCTV) در مدار 
بهره بردارى شبکه هاى فاضالب منطقه 

خمینى شهر (با ارزیابى کیفى)
3/424/041/212171/202/00جارى

     

نسخه بوعلى سینا براى گرم شدن کلیه فعالیت آژانس هاى گردشگرى اصفهان متوقف نشد«دورهمى» کًال تعطیل شد؟افزایش 3 برابرى نمایندگان ردصالحیت شده عرب و فحش هایى که براى یک خروج خورد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

3 گام تا 
غلبه بر 

استـرس 

این سقوط مشکوك است!
2

4

5

2

اما و اگرهاى خنده دار 
براى یک صعود

قتل یکى از مدیران 
دانشگاه امام صادق (ع) 

ناگفته هایى درباره 
فیلم هاى سى و هشتمین 

جشنواره فجر آن 2 ساعت 5
نیمه شب یک شنبه

استرس پدیده امروز نیست. از خلقت آدمى همراه 
انسان بوده است. بنابراین با کنترل استرس، 

مى توان از آن به عنوان یک سرمایه 
استفاده کرد.

استرس به این بستگى ندارد که...

فعاالن فضاى مجازى که یک شــنبه شــب در
شــبکه هاى اجتماعى پرســه مى زدند در فاصله 
ساعت 22 تا حدود نیمه شب این روز، با انبوهى از 
شایعه و خبر درباره استعفاى دو مقام عالیرتبه کشور 

مواجه شدند که البته هر دو هم تکذیب شد. 
حوالى ساعت 22 یک شــنبه پس از توییت یک 
خبرنگار معروف که خبر از استعفاى مهم در سطح 
اول کشور داده بود، کم کم شایعات فضاى مجازى 
را پر کرد و گمانه زنى هایى در شبکه هاى اجتماعى 
دربــاره این موضوع صــورت گرفــت. گروهى 
استعفاى روحانى و بعضى اســتعفاى جهانگیرى 

را پیش بینى کردند اما...

4

     بیخیال،توضیح بیشترى نمى دهم
 در شرایطى که کمتر کســى تصور مى کرد فرشاد احمدزاده در لیست 
مازاد پرسپولیس قرار داشته باشــد و قراردادش با این تیم فسخ شود، 
بامداد دیروز به درخواســت محمدحسن انصاریفرد به همکارى اش با 
این تیم پایان داد. احمدزاده در این خصوص  گفت: «زمانى که آمدم 
گفتم مى خواهم به تیم کمک کنم، االن هم به من گفتند که کمک کن 

و من هم بدون هیچ شرط و گالیه اى قراردادم را ...
3

7

در صفحه 2 بخوانید

 2 استعفا در سطح اول مدیریت کشور 
تکذیب شد

500 کانون 
فرهنگى هنرى مساجد 

در شهر اصفهان 
فعالیت مى کنند

تشریح دستاوردهاى سفر رئیس قوه قضاییه به اصفهان
توسط رئیس کل دادگسترى استان صورت گرفت

3

ر م ز لللل

5

2

مسعود کیمیایىمسعود کیمیایى
 براى من   براى من  
بزرگ ترین دانشگاه بزرگ ترین دانشگاه 
استاست

پوالد کیمیایى:پوالد کیمیایى:

 آدمى همراه 
سترس، 

نویدکیا به ذوب آهن نویدکیا به ذوب آهن 
نه گفتنه گفت

دهم
ر لیست 
خ شود، 
ى اش با 
که آمدم 
مک کن 

در صفحه 5 بخوانید

اصالح طلب هست اما کم است! اصالح طلب هست اما کم است! 
آخرین گمانه زنى ها درباره تأیید شده ها و رد شده هاى انتخابات مجلس در اصفهانآخرین گمانه زنى ها درباره تأیید شده ها و رد شده هاى انتخابات مجلس در اصفهان
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0202جهان نماجهان نما 3674سه شنبه   24 دى  ماه   1398 سال شانزدهم

مقایسه آمار نمایندگان ردصالحیت شده مجلس هاى نهم 
و دهم حکایت از افزایش نزدیک به سه برابرى ردصالحیت 

شدگان دارد. 
طبق اعالم ســخنگوى شــوراى نگهبــان 247 نفر از 
نمایندگان فعلى مجلس بــراى انتخابات مجلس یازدهم 
داوطلب نمایندگى شده بودند که 90 نفر آنها صالحیتشان 
براى حضور در یازدهمیــن دوره انتخابات مجلس تأیید 
نشده اســت. بنا به گفته کدخدایى، این نمایندگان عمدتًا 
بخاطر مسائل مالى تأیید صالحیت نشده اند. این درحالى 
است که براســاس اخبارى که منتشــر مى شود، برخى 
دیگر از نمایندگان به دلیل عدم التزام به اســالم یا نظام 

جمهورى اسالمى از ســوى شوراى نگهبان ردصالحیت 
شده اند. در میان چهره هاى شاخصى که نامشان در لیست 
ردصالحیت ها به چشم مى خورد مى توان از على مطهرى، 
محمود صادقى، بهرام پارســایى، بهــروز نعمتى، الیاس 
حضرتى، سیدحســین نقوى حســینى، طیبه سیاوشى، 

غالمعلى جعفرزاده و... نام برد.
مقایسه این تعداد از نمایندگان ردصالحیت شده از سوى 
هیئت نظارت انتخابات با ردصالحیت شدگان مجلس قبلى 
حکایت از افزایش نزدیک به سه برابرى دارد. در انتخابات 
مجلس دهم، از بین نماینــدگان مجلس نهم تنها 37 نفر 

صالحیتشان براى حضور در انتخابات 94 تأیید نشد.

مدیــرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شــرکت 
مدیریت منابع آب ایران با اشــاره بــه بارش هاى اخیر 
در اســتان هاى جنوبى کشــور اظهار کرد: متوســط
 بارش در استان سیستان و بلوچســتان  124 میلیمتر 
ثبت شــده اســت و اگر با مدت مشابه ســال گذشته
 مقایسه شــود، مشخص مى شــود که در سال گذشته 
در همیــن بــازه زمانــى 4 میلیمتر بــارش دریافت 

کرده بود.
سیف ا... آقابیگى ادامه داد: حاصل این بارش ها پر شدن 
اکثر  سد هاى اســتان هاى جنوبى اســت که اکثر آنها 
تکمیل شد و حتى سر ریز کردند. وى اظهار کرد: تاکنون 

میزان بارش در استان هرمزگان 240 میلیمتر بوده که 
در مقایسه با آمار هاى سال گذشته که تنها 38 میلیمتر به 

ثبت رسیده بود رقم قابل توجهى است.
آقابیگى افزود: در ســال جارى میزان بارش متوسط در 
کرمان 105 میلیمتر بوده که این رقم در مدت مشــابه 
سال گذشته 31 میلیمتر و در درازمدت معادل 39 میلیمتر 
بوده است که نشان از سه برابر شدن میزان بارش در این 
استان دارد.  مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
شرکت مدیریت منابع آب ایران ابراز کرد: آبگیرى طى 
بارش هاى اخیر حدود 110 میلیون متر مکعب بوده که 

عدد قابل توجهى است.

افزایش 3 برابرى نمایندگان 
ردصالحیت شده

بارش بى سابقه در مناطق 
جنوبى سدها را پر کرد

موج دوم آنفلوآنزا آمد
رئیس مرکز مدیریت بیمارى هاى    ایسنا|
واگیردار وزارت بهداشت گفت: در هفته گذشته 
موج دوم ابتال به آنفلوآنــزا را ویروس نوع B به 
خود اختصاص داده اســت. محمدمهدى گویا 
بیشترین گروه سنى مبتالیان به ویروس آنفلوآنزا 
را بین 5 تا 14، 25 تا 34 و افراد 65 ســال به باال 

دانست./1107

«قلقلى» هم خداحافظى کرد
 برترین ها| شهرام السمى، بازیگرى که 
بخاطر ایفاى نقش شخصیت تلویزیونى «قلقلى» 
شناخته مى شود با کار در صدا و سیما خداحافظى 
کرد. او در صفحه شــخصى اش نوشت: «بعد از 
30 سال خدمت در صداوســیما براى همیشه از 
این رســانه خداحافظى مى کنم.» روز شنبه هم 
دو مجرى برنامه هاى تلویزیونى از صداوســیما 

خداحافظى کرده بودند./1109

ضربه بزرگ به گردشگرى
وزیر میراث فرهنگى با اشاره    چمدان|
به شهادت سردار ســلیمانى و سقوط هواپیماى 
اوکراینــى گفت: این اتفاقــات ضربه  بزرگى به 
گردشــگرى وارد کرده که با برنامه ریزى جدید 
از آن عبور مى کنیــم و حتمًا بــه حالت نرمال 
برمى گردیم. على اصغر مونسان درباره  اخبارى 
مبنى بر کاهش 70 درصدى تورهاى ورودى پس 
از سقوط هواپیماى اوکراین بیان کرد: قطعًا عدد 
70 درصد قابل توجه است، ما بازارهاى جدیدى را 
اضافه مى کنیم و امیدواریم این شرایط تغییر کند.

پسرعموهاى مشکل دار! 
روز پنج شنبه گذشته    روزنامه ایران|
مالکان 15 خودرو آسیب دیده در تماس با پلیس 
اظهار کردند که چند پسر جوان در اقدامى عجیب 
با انداختن کیسه هاى شن از باالى پل عابر پیاده 
در بزرگراه کردستان در تهران روى خودروهاى 
عبورى باعث خســارت و آســیب به خودروها 
شده اند. با انجام تحقیقات میدانى مشخص شد 
که دو جوان حدوداً 30 ساله کیسه هاى شنى را که 
براى استفاده در روزهاى برفى مورد استفاده قرار 
مى گیرد از روى پل روى خودروها انداخته و پس از 
آن هم محل را به سرعت ترك کرده اند. در ادامه، 
مأموران موفق شدند یکى از متهمان را دستگیر 
کنند که این متهم به جرم خــود با همکارى دو 
پسرعمویش اعتراف کرد و گفت: قصد نداشتم 
به کسى آسیبى برســانم فقط مى خواستم براى 
معروف شــدن در فضاى مجازى (اینستاگرام) 

جلب توجه کنم.

مخالفت کلهر 
با لغو کنسرت ها

کیهــان کلهــر، هنرمند     خبر آنالین |
مطرح موسیقى نسبت به اقدام برخى هنرمندان 
براى لغو اعتراضى اجراهاى هنرى شان، واکنش 
نشــان داد. کلهر خطاب به حاضران در یکى از 
کنسرت هایش گفت: فکر مى کنم در این شرایط 
ما باید به جاى عصبانى بودن و پرخاشگرى، این 
جو زمخت و خشن را با موسیقى تلطیف کنیم تا 
براى همه ما قابل تحمل باشــد. موسیقى جدى 
و هنر جدى هیچگاه نباید تعطیل شــود، چرا که 
کارش به تفکر واداشــتن افراد است نه مسائل 
دیگر. اگر مى خواهیم به لحاظ اجتماعى هر قدمى 
برداریم باید در ابتدا به فرهنگ توجه کرده و آن 

را بارور کنیم.  

آمار خروج مغزها 
بر اســاس گــزارش بنیــاد ملى    ایرنا |
نخبگان، طى 18 سال (1378 تا 1396) 2 درصد 
از کل دانشجویان ایرانى از کشور خارج شده و تا 
سال 2016 بیش از 50 هزار دانشجو در خارج از 

کشور مشغول کار و تحصیل هستند./1108

150 نخبه پر پر شدند
علیرضا رئیسى، معاون وزیر بهداشت،    ایرنا |
درمان و آموزش پزشکى گفت: بیش از 150 نخبه 
کشــور در این پرواز بودند و بعد از ســرنگونى این 
هواپیما کم کم مشخص شد چه نخبه هایى در این 
هواپیما بودنــد و واقعًا از بین رفتــن این افراد جاى 
تأســف دارد. اتفاق تلخى بود و متأسفانه خبرى که 
بعداً شنیده شد که یک خطاى انسانى رخ داده، درد 
و تلخى این حادثه را بیشــتر کرد. نمى توان گفت 
هیچ جا خطایى رخ نمى دهد، حادثه همیشــه وجود 
دارد، در حوزه پزشــکى هم خطاى پزشکى داریم و 
ممکن است موجب مرگ انســان ها شود، خطاى 
رانندگى هم داریم که یکباره 40 نفر ته دره مى روند.

سفیر انگلیس 
خودش را خیس کرد!

 برترین ها| حســین شــریعتمدارى، مدیر 
روزنامه «کیهان» در شــماره دیــروز این روزنامه 
نوشت: «راب مک ایر»، سفیر انگلیس که در تجمع 
اعتراضى تعــدادى از پادوهاى کاســه لیس غرب 
حضور یافته و در حال ســازماندهى عوامل خود بود 
و مخصوصًا روى شــعار علیه شهید قاسم سلیمانى 
تأکید مى کرد، از سوى نیروهاى انتظامى بازداشت 
شد. ســفیر انگلیس که مى دانســت دست به اقدام 
خطرناکى زده اســت به هنگام دستگیرى از شدت 
ترس خودش را خیس کــرد و در حالى که به محل 
دیگرى بیرون از تجمع یاد شــده منتقل مى شد بار 

دیگر خیس کردن او تکرار شد!/1110

خادم الشریعه هم 
آماده مهاجرت است؟ 

 ورزش سه| در روزهایى که شــاهد موج 
مهاجرت ملى پوشان کشــورمان به خارج از کشور 
هستیم، سارا خادم الشــریعه، ملى پوش پر افتخار 
کشورمان و اســتاد بزرگ شــطرنج ایران با انتشار 
پستى، از تیم ملى کناره گیرى کرد. خادم الشریعه در 
چند سال اخیر بهترین شطرنج باز زن ایران محسوب 
مى شــود و در رنکینگ جهانى جزو 40 نفر برتر به 
شــمار مى رود.  این در حالى است که این شطرنج 
باز اخیراً از تصمیم جنجالــى علیرضا فیروزجا مبنى 
بر حضور در کشورى به غیر از ایران حمایت کرد و 
به همین علت با فدراسیون شطرنج دچار اختالفاتى 

شد./1111

پیشنهاد «پوتین» به «اسد» 
  ایسنا| رئیس جمهورى روســیه به همتاى 
ســورى  خود پیشــنهاد داده تا «دونالد ترامپ» را 
براى سفر به دمشــق دعوت کند. گویا این پیشنهاد 
در جریان سفر هفته گذشته «والدیمیر پوتین» به 
سوریه مطرح شده است. در این دیدار «بشار اسد» 
داســتان «قدیس پولُس» که در مسیر دمشق و در 
دروازه ورودى دمشق به مســیحیت گروید را براى 
پوتین روایت کرد. او به شــوخى گفت: «اگر ترامپ 
به این جاده بیاید همه چیز به نفع او خواهد شــد و 
اوضاع برایش خوب مى شــود.» پوتین در پاسخ به 
اسد مى خندد و مى گوید: «اوضاع درست مى شود... 
او را دعوت کــن... او خواهــد آمد.» اســد نیز در

 پاســخ پوتین مى گوید: «من آماده دعوت از ترامپ 
هســتم.» پوتین هم با لبخند اضافه مى کند: «به او 

اطالع مى دهم.»

به جداشده ها آنتن ندهید!
 برترین ها| حمید رسایى، نماینده اصولگراى 
مجلس نهم از تحریم صداوســیما توســط برخى 
هنرمندان و مجریــان تلویزیونى به شــدت انتقاد 
کرد. او در توییتر خود نوشــت: الحمدهللا پاکسازى 
صداوسیما توسط عناصر سست اعتقاد آغاز شده تا 
االن چند مجرى و هنرپیشــه از پایان همکاریشان 
خبر داده اند. رشــیدپور هم دوپهلو حرف زده. ما از 
این روند حمایت و بقیه عناصرشــان را به این اقدام 
تشــویق مى کنیم  و مى گوییم خاك بر سرتان اگر 

مجدداً به این افراد آنتن بدهید!

خبرخوان

فعــاالن فضــاى مجــازى که یک شــنبه شــب در 
شبکه هاى اجتماعى پرســه مى زدند در فاصله ساعت 
22 تا حدود نیمه شب این روز، با انبوهى از شایعه و خبر 
درباره استعفاى دو مقام عالیرتبه کشور مواجه شدند که 

البته هر دو هم تکذیب شد. 
حوالى ساعت 22 یک شنبه پس از توییت یک خبرنگار 
معروف که خبر از اســتعفاى مهم در سطح اول کشور 
داده بود، کم کم شــایعات فضاى مجــازى را پر کرد و 
گمانه زنى هایى در شــبکه هاى اجتماعــى درباره این 
موضوع صــورت گرفت. گروهى اســتعفاى روحانى و 
بعضى اســتعفاى جهانگیرى را پیش بینــى کردند اما 

ناگهان اسم شمخانى هم مطرح شد.
20 دقیقه بعد پایگاه اطالع رســانى «انتخاب» به نقل 
از یــک منبع مطلع، خبر منتشــره در مورد اســتعفاى 
معاون اول رئیــس جمهور را تکذیب کــرد. آنطور که 
این سایت نوشت، اســحاق جهانگیرى استعفا نکرده و 

همچنان به عنوان معاون اول مشــغول فعالیت خواهد 
بود.

ســاعت 23 و 10 دقیقه، خبرگزارى «تسنیم» آنچه را 
«خبرســازى هاى برخى کانال ها و منابع ناشناس در 
شــبکه هاى اجتماعى و برخى رسانه هاى خارجى راجع 
به احتمال استعفاى برخى مقامات» خواند تکذیب کرد. 
این خبرگزارى نوشت که پیگیرى هاى خبرنگارش این 

موضوع را تأیید مى کند. 
4 دقیقه بعــد همین خبرگزارى به شــایعه دیگرى که 
توسط پایگاه اطالع رسانى «انتخاب» منتشر شده بود 
واکنش نشــان داد. «انتخاب» در خبر خود مدعى شد 
على شمخانى، دبیر شــورایعالى امنیت ملى در آستانه 
اســتعفا قــرار دارد. به نوشــته این ســایت، برخی از 
نزدیکان دبیر شــورایعالی امنیت ملی به وي پیشنهاد 
کرده اند به بهانه ســقوط هواپیماى اکراینی اســتعفا 

کند.
خبرگزارى «تســنیم» اما این خبر را تکذیب کرد و به 
نقل از یک منبع در دبیرخانه شــوراى عالى امنیت ملى 

نوشت: شبه رسانه اى که پرونده هاى متعددى از دروغ 
پردازى و انتشار اخبار سفارشى دارد با انتشار اخبارى از 
این دست به دنبال تکمیل طرح «ترامپ» است که اخیراً 
دبیر شــورایعالى امنیت ملى را در فهرست تحریم هاى 

آمریکا قرار داد.
به گفته این منبع، ســانحه پیش آمده براى هواپیماى 
اوکراینى و حواشــى آن هیچگونــه ارتباطى به حوزه 
وظایف دبیرخانه شــورایعالى امنیت ملــى ندارد که در 
اجراى آن قصورى شــده باشــد. وى افــزود: با توجه 
به تــداوم رفتار هاى تفرقــه افکنانــه و دروغ پردازانه 
ســایت «انتخاب» به طور قطع خبرپراکنى مشکوك 
این شــبه رســانه از طریق مراجع قانونــى پیگیرى

خواهد شد.
نزدیک به نیمه شــب یک شــنبه هم علــى ربیعى، 
ســخنگوى دولت در گفتگو با «ایرنا» شایعه استعفا در 
دولت را رد کرد. ربیعى گفت کــه بعدازظهر همان روز 
هیئت وزیران به ریاســت جهانگیرى تشــکیل جلسه 

داده است.

نزدیک بــه دو هفته اســت که اخبار کشــور مبتنى بر 
مواردى تأثر برانگیز است و کمتر کسى را مى توان یافت 

که سر در گریبان نداشته باشد.
این تأثرات از ترور سردار سلیمانى آغاز شد. اتفاقى که 
باور آن هنوز هم سخت است. اما در برابر این غم بزرگ، 
موج خروشان مردم در پاسداشــت فداکارى هاى این 
سردار پاســدار وطن، بغض در گلو خفته را رنگ و بویى 

دیگر داد.
ایران بایــد انتقام مى گرفت و همزمان با خاکســپارى 
سپهبد شهید، بمب خبرى انهدام پایگاه آمریکایى، تمام 

رسانه هاى جهان را به لرزه درآورد.
فارغ از میزان تلفات موشکباران عین االسد، همین که 
یک کشور اسالمى توانسته باشــد در برابر یک قدرت 
جهانى قد علم کند، هیمنه آنان کــه ادعاى بزرگى در 
جهان دارند و خود را از جهان دیگرى مى پندارند بشکند، 

فتح الفتوح است.
اما آمریکا در برابر این شوك بزرگ چه باید مى کرد؟ 

تهدید ثانویه هم داده شــده بــود: «ما انتقــام خود را 
مى گیریــم اما بدانند کــه اگر ادامه دهنــد، آنجاهایى 
که دوســت دارند و به آن عشــق مى ورزند را به آتش

 مى کشیم. آنان مى دانند منظور من چیست پس خوب 
به حرف ما توجه کنند.» شاید همین جمالت فرمانده کل 
سپاه پاســداران در کرمان و ساعاتى قبل از خاکسپارى 
ســردار دل ها، آب پاکى را روى دســت آمریکایى ها 

ریخت تا دست از پا خطا نکنند!
حال آمریکاى ســیلى خورده چه باید مى کرد؟ از یک 
طرف نمى توانســت این تحقیر را پنهان کند و از سوى 
دیگر نمى خواســت این خفت، همچنان تیتر رسانه ها 

باشد.
اما جنگ جدید پنج ســاعت بعد از آن سیلى شروع شد: 

سقوط هواپیماى بویینگ 737 اوکراین!
این رویداد اگر چه جدال عینى ایران و آمریکا را به حاشیه 
برد ولى باعث شــد تا جنگى دیگر آغاز شود؛ جنگى در 

حوزه رسانه!
چهارشنبه به شب نرسیده بود که ابتدا برخى سایت ها 
و نویسندگان بى نام و نشان، به نظریه پردازى در حوزه 
انهدام بویینگ 737 روى آوردنــد و اندکى بعد فیلمى 
خالصه از تاریکى شــب و انفجار هواپیما را در فضاى 

مجازى منتشر کردند.
روز پنج شــنبه هم روز ترامپ بود تا خود یکه تاز میدان 
شده و رهبرى ارکست خبرى ایجاد شــده را بر عهده 
بگیرد و پاى کانادا و اوکراین را هم به میان بکشد. در این 
میان فیلم دیگرى منتشر شد. فیلمى که این بار صداى 

انفجار هواپیما را هم منعکس مى کرد.
هر دو فیلم اشتراکاتى داشتند: هر دو از میان خرابه هاى 
حاشیه تهران گرفته شده بودند. اگر چه فیلم اول در حین 
آتش گرفتن بویینگ تهیه شده بود ولى فیلم دوم قبل 
از برخورد موشک آغاز مى شد. تاکنون معلوم نشده که 
افراد فیلمبردار، در آن صبح سرد سحرگاهى در بیرون 
از خانه چه مى کرده اند؟ و اصًال چطور شده است که به 
ناگاه، نگاه و دریچه دوربین موبایلشان به یک قسمت از 

آسمان معطوف شده؟
جالب آنکه فیلــم دوم در کمتر از 24 ســاعت به تأیید 

نیویورك تایمز رسید! 
بعد از آن بود که نخست وزیر کانادا مدعى شد اطالعات 
دقیقى از نحوه ســقوط بویینگ اوکراینــى را از آمریکا 

دریافت نموده است. ولى این اطالعات دقیق چه بود؟ اگر 
آمریکا چنین قدرتى دارد که بتواند مدارکى از این دست 
را تهیه و ارائه کند، چرا در مورد هواپیماى مالزیایى که 
در مارس 2014 سقوط کرد، چیزى منتشر نشده است 
تا بزرگ ترین عملیات جستجوى تاریخ که با مشارکت 
26 کشور جهان صورت گرفت، همچنان ناکام نماند؟

از زمان انفجــار هواپیماى اوکراین در آســمان ایران، 
ترامپ و همپیمانانش دیگر چیزى در مورد موشکباران 
پایگاهشــان در عراق نگفته اند. اگر چه رئیس جمهور 
آمریکا گاهى در مورد مانــدگارى پایگاه نظامى اش در 
عراق، مواردى را مطرح نموده ولى ظاهراً تنها گذشت 
یک هفته از آن تحقیر نظامى، به مثابه یکسال بوده و از 

خاطر پنهان شده است.
در جهان امروز ایجاد کنسرت خبرى در مواجهه با برخى 
التهابات، شیوه اى نخ نماست ولى ظاهراً هنوز هم براى 
کشورهاى استکبارى کاربردى ویژه دارد. به خصوص 
در منازعات بین المللى که یک طرف آن آمریکا نشسته 

است.
بســیارى از اتفاقات و تعامالت پنهان بیــن المللى در 
زمان برگزارى رویدادهاى ورزشى همچون جام جهانى 
فوتبال شکل مى گیرد و اگر این فرصت مهیا نباشد، با 
ساماندهى یک سانحه یا بزرگنمایى یک حادثه، وقایع 

اصلى پنهان مى شوند. 
بعد از تأیید شلیک سهوى به سوى بویینگ اوکراین نیز 
بازى دیگرى آغاز شــد: اعتراضات خیابانى در تهران و 

برخى از شهرهاى کشور!
در زمان و شــیوه تأیید شــلیک ســهوى موشــک 
«تور ام 1» اگر چه باز هم ضعف مشهودى در مدیریت 

افکار عمومى از طریق رســانه ها را شــاهد بودیم ولى 
همین عامل مستمسکى شد تا برخى تجمعات اعتراضى 
پدیدار شــوند و رئیس جمهور آمریکا که هفته گذشته 
اقتدارش به قهقرا رفت، موج سوارى خود را آغاز نموده 

و فارسى و التین، توییتر را مجراى دخالت قرار دهد.
در این میان یک نکته اساسى دیگر نیز به چشم آمد که 
نیازمند بررسى اســت. وقتى که یک فاجعه انسانى به 
وقوع مى پیوندد، قاعدتًا احساسات و عواطف انسانى در 
همان بدو شروع متبلور مى شود. ولى چرا در این میان، 
بعد از گذشت چهار روز از اصل ماجرا، گروهى به روشن 
کردن شمع در جوار مراکز دانشــگاهى اقدام نمودند؟ 

عزادارى فانتزى آن هم بعد از چند روز؟ 
وقتى سردار سلیمانى به شــهادت رسید، حتى ایرانیان 
مقیم کانادا نیز در همان روزهــاى اول به ابراز عواطف 
پرداخته و گوشــه خیابان هاى تورنتو را محل برگزارى 
عزادارى خود قرار دادند. ولى چرا این شــیوه سمبلیک 
باید در ایران، چند روز بعد از وقوع حادثه نمایان شود؟ آیا 
کاسه اى زیر نیم کاسه بود تا باز هم رسانه ها را به سوى 

دیگرى به جز ماجراى عین االسد متمرکز کنند؟
برگردیم به ماجراى ســقوط هواپیما. تنها چند ساعت 
قبل از این حادثه غم انگیز، سپاه پاسداران قدرت خود در 
به کارگیرى تسلیحات نظامى را به جهان عرضه کرد. 
خیلى دقیق و سریع یکى از مهمترین پایگاه هاى نظامى 
آمریکا کــه 120 میلیارد دالر بــراى تجهیز آن هزینه 
شده بود، به سخره گرفته شد. ولى آیا این دقت عمل را 
مى توان در کنار بى دقتى در شلیک به یک هواپیماى 

مسافربرى همسایه کرد؟
بالفاصله بعد از موشکباران عین االسد، در بررسى نرم 
افزارهاى نمایانگر ترافیک هوایى، شــاهد عبور و مرور 
تعداد بیشمارى هواپیماى مســافربرى در مرز ایران و 
عراق بودیم. حال چطور مى توان باور کرد، ساختارى که 
از چنان قدرتى برخوردار اســت تا بتواند از فراز آن همه 
هواپیما، موشک هاى خود را به آن سوى مرزها بفرستد، 
چگونه در قلب ایران و در مقایسه یک هواپیماى بویینگ 

با موشک کروز دچار مشکل مى شود؟
افسوس که خیلى زود اسیر جو رســانه اى کشورهاى 
غربى شدیم. وگرنه شاید به راحتى جعبه سیاه هواپیماى 
سرنگون شــده را به خارج نمى فرســتادیم و با حضور 
در زمان بررســى آن مى شــد رازهــا و رمزهاى این
 سقوط را به دست آورد تا شک و شبهه اى در این میان 

باقى نماند.
افســوس که خیلى زود فراموش کردیم که ما در هفته 
گذشته، درگیر یک جنگ تمام عیار بوده ایم و هیچ بعید 
نیست که در هیاهوى مبارزه، دشمن مجهز ما، وارد نبرد 

سایبرى هم شده باشد.
اگر باور داشته باشیم که امکان ایجاد اختالل در سیستم 
شناســایى «تور ام 1» براى بروز جنــگ الکترونیک 
وجود داشته اســت، اگر بتوانیم قبول کنیم که حضور 
هواپیماهاى رادار گریز و پهپادهاى فوق سرى آمریکا 
براى هک و انحراف سیســتم شناســایى سامانه هاى 
دفاعى تهران خارج از تصور نیست، اگر درصدى احتمال 
براى فعالیت فراگیر ماهواره هاى جاسوسى قائل باشیم، 
آن وقت است که انگشت اتهام از خطاى انگشت اپراتور 
«ام 1» برداشــته و آن را به ســوى دیگرى معطوف 
مى کنیم. دقیقًا همانجایى که روزنامه نیویورك تایمز 
آمریکا را به جاى تمرکز بر میزان خسارات وارده به پایگاه 
عین االسد، به تأیید فیلمى وادار کرد که قبل از شلیک 

موشک به سوى بویینگ 737 آغاز مى شود.

این سقــوط مشکوك اس ت!
ایرج ناظمى

 2 استعفا در سطح اول مدیریت کشور تکذیب شد

آن 2 ساعت نیمه شب یک شنبه
مانى مهدوى رئیس کالنترى 134 شهرك قدس از دستگیرى نگهبان 

دانشگاه امام صادق(ع) که یکى از مدیران این دانشگاه را 
به قتل رسانده خبر داد. 

سرهنگ آذین در تشریح خبر بیان کرد: حدود ساعت 20 
روز یک شــنبه افرادى که در همسایگى دانشگاه زندگى 
مى کردند با مرکز فوریت هاى پلیس (110) تماس گرفتند 
و وقوع قتلى را اعالم کردند. وى افزود: بعد از این تماس، 
تیم عملیات کالنترى در محــل حاضر، تحقیقات آغاز و 
مشخص مى شــود که درگیرى بین دو نفر از کارمندان 
این دانشگاه بوده است. این مقام انتظامى گفت: قاتل که 
فردى 44 ساله است مى گوید که من نگهبان دانشگاه امام 
صادق(ع) بودم و مقتول که فردى 47 ســاله است مدیر 
عمومى و مسئول تدارکات دانشگاه امام صادق(ع) بوده 

است که از مدتها قبل با هم اختالف مالى و کارى داشتیم.
روز یک شنبه هنگامى که مسئول تدارکات (مقتول) محل 
را ترك کرده و قصد رفتن به خانه را داشته است درگیرى 
بین ما پیش مى آید و با یک میلگرد به ســر او ضربه وارد 

کردم.

قتل یکى از مدیران 
دانشگاه امام صادق (ع) 
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دیدار مدیر مخابرات با 
مدیرعامل سپاهان

 مدیر مخابرات منطقه اصفهان با مدیرعامل باشگاه 
سپاهان دیدار کرد. مسعود تابش، مدیرعامل باشگاه 
سپاهان به همراه چند تن از اعضاى هیئت مدیره این 
باشـگاه با حضور در دفتر حیدرى زاده مدیر مخابرات 
منطقه اصفهان بـا وى دیـدار و گفتگو کـرد. در این 
دیدار صمیمانه طرفین به بررسى راهکارهاى توسعه 
همـکارى دو جانبـه در راسـتاى اسـتراتژى هاى دو 

مجموعه پرداختند.

رفع مشکل افت فشار آب شرب 
مشـکل افت فشـار آب شـرب  در شـهرك شـمالى 
شـهر رضوانشـهر ، به همت واحد بهره بـردارى آبفا 
منطقه تیـران و کـرون رفع شـد. .به گفتـه مهندس 
قنبـرى رئیس بهره بـردارى آبفا این منطقـه، در این 
عملی ات  با توجه به افت فشار آب بخصوص در مواقع 
بحران و فصول گرم سال ، نسبت  به نصب یک عدد 
دسـتگاه فشـار شـکن همراه با سـاخت حوضچه بر 
روى خط انتقال آب در محل مورد نظـر اقدام گردید 
که این عملیـات در رفع مشـکل مذکور بسـیار موثر 

مى باشد.

افتتاح جشنواره عکس 
دوربین. نت 

چهاردهمیـن جشـنواره عکـس خبـرى مطبوعاتى 
«دوربین. نت» در گالرى سـوره شهر اصفهان افتتاح 
شـد. این جشـنواره  با همـکارى اداره کل ارتباطات 
و امور بین الملل شـهردارى اصفهان، سـالن سـوره 
حوزه هنرى اصفهان، شرکت نورنگار، آژانس عکس 
تهران و سایت عکاسى برگزار شده است و تا 26 دى 
ماه ادامه دارد. جشنواره دوربین.نت شامل بخش هاى 
مسابقه عکس برتر سال، نمایشگاه عکس هاى برتر 
سال در موضوعات سیاسى، اقتصادى، فرهنگ و هنر، 
ورزشـى، آیین و مذهب، اجتماعى و ... اسـت. در این 
جشـنواره 115 فریم عکس و 13 مجموعه عکس به 

نمایش گذاشته شده است.

مراجعه خانواده قربانیان سقوط 
هواپیما به پزشکى قانونى

بسـتگان هفـت نفـر از قربانیـان حادثـه هواپیمـاى 
 DNA اوکراینى جهت دریافت نمونه براى آزمایشات
تایپینـگ و تعیین هویت به پزشـکى قانونى اسـتان 
اصفهان مراجعه کردند. الزم به ذکر است نمونه هاى 
اخذ شـده در همان روز به سـازمان پزشـکى قانونى 
کشـور ارسـال شـد تا مراحل تعیین هویت قربانیان 

صورت پذیرد.

افزایش سهمیه قلم هاى 
انسولین 

آرش نجیمى، مدیـر روابـط عمومى دانشـگاه علوم 
پزشـکى اصفهان با تاکید براینکه هم اکنون با وجود 
تحریم هـاى ناعادالنه دارویى علیه کشـورمان هیچ 
گونه مشـکل خاصـى در تأمیـن قلم هاى انسـولین 
در اسـتان اصفهان وجود ندارد، گفـت: در هفته هاى 
جـارى بـا افزایـش ذخایـر و کاهـش تقاضا، شـاهد 
افزایـش سـهمیه قلـم هـاى انسـولین به بیمـاران 

بوده ایم.

آخرین وضعیت بازار گوشت 
نایب رئیـس اتحادیه گوشـت قرمز اسـتان اصفهان 
گفت: قیمت ها در بازار گوشت قرمز افزایشى نخواهد 
بود و با توجه بـه میزان عرضه اى هم کـه وجود دارد 
احتمـال کاهـش قیمـت هـم وجـود دارد. عبدالرضا 
آقاجانى اظهـار کرد: قیمت گوشـت قرمز نسـبت به 
هفته گذشـته تفاوت چندانى نداشـته اسـت و قیمت 
گوشت درجه یک گوسفند با 100 گرم دنبه 87 هزار 
تومان است و گوشت گوساله از 80 هزار تومان امروز 
به 75 هزار تومان رسیده و گوشـت مخلوط 65 هزار 

تومان است.

خبر

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: ذخیره سد زاینده رود به 315 میلیون متر 
مکعب رسید که نســبت به دوره متوسط بلندمدت (44 

ساله) رقم خوب و مطلوبى نیست.
حسن ساســانى در گفتگو با «ایرنا» اظهار کرد: حجم 
آب ذخیره شده در این ســد در مدت متوسط بلندمدت 
(دوره 44 ساله) 625 میلیون متر بوده ولى میزان کنونى 
بســیار کمتر از میزان یاد شده اســت. وى اضافه کرد: 
ورودى فعلى به سد 14 و خروجى از آن 12 متر مکعب 

بر ثانیه است.
معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 

اصفهان تصریح کرد: میزان بارش ها  در سرشاخه هاى 
زاینده رود از ابتداى ســال آبى جارى (مهر 98) تاکنون 
382 میلیمتر بوده اما براى مدت مشابه پارسال این مقدار 
691 میلیمتر ثبت شد که نشان مى دهد وضعیت بارش ها 
نسبت به سال قبل مطلوب نیست.  ساسانى با اشاره به 
پیش بینى هاى هواشناســى مبنى بر اینکه بارش هاى 
امســال کمتر از نُرمال خواهد بود، افزود: در سال آبى 
گذشته 2144 میلیمتر در سرشاخه هاى زاینده رود بارش 
ثبت شد، این مقدار اگرچه به نســبت دوره زمانى بلند 
مدت (44 ساله) رشد داشــت اما خشکسالى ها در این 

خطه همچنان پابرجاست.

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: احــداث باغ گیاه شناســى اصفهان در 
اراضى ناژوان تقریبًا متوقف شده و دانشگاه اصفهان به 

دنبال احداث این باغ در سایت دانشگاه است. 
فروغ مرتضائى نژاد اظهار کرد: مطالعات در مورد احداث 
این باغ از 20 ســال پیش آغاز شده اســت و در زمان 
مدیریت شهرى جدید، گزینه هاى دیگرى براى احداث 

این باغ از جمله در جنوب ناژوان مطرح شد. 
وى ادامه داد: همچنین مطالعاتى روى زمین هاى شمال 
ناژوان هم انجام شد اما به دلیل دسترسى به این باغ و نیز 
مسئله بارگذارى در ناژوان، این گزینه مورد بحث قرار 

گرفت و متوقف شد. 
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان تصریح کرد: علت انتخاب شمال ناژوان براى 
این اقدام لکه هایى بود که از سوى شهردارى آزادسازى 
شده بود و مالکیت آن مشــخص بود اما در نهایت با رد 
این گزینه هم به این نتیجه رسیدیم از این لکه ها براى 

احداث باغ هاى موضوعى استفاده کنیم. 
مرتضائى نژاد بیــان کرد: برنامه ما در نــاژوان احداث 
باغ هاى زنبق، انواع پرچین، باغ رز، باغ میوه و توتستان 
در اراضى در تملک شهردارى اســت که منتظر تأ مین 

اعتبار هستیم.

توقف احداث باغ گیاه شناسى 
اصفهان در ناژوان 

ذخیره سد زاینده رود به 315 
میلیون متر مکعب رسید

شهردار شاهین شــهر گفت: مدیریت منابع محدود آب 
موجود براى توسعه و نگهدارى فضاى سبز امرى اجتناب 
پذیر بوده اســت و این مهم با توجه بــه بحران کم آبى 
اهمیت زیادى یافته اســت. حمیدرضــا فرهنگ افزود: 
براساس پیشــنهاد سازمان ســیما، منظر و فضاى سبز 
شهردارى ذخیره مازاد پســاب در شش ماه دوم سال در 
دستور کار قرار گرفت و در این راستا مطالعات اولیه درباره 
احداث دریاچه مصنوعى در اراضى غرب شــهر صورت 
گرفته اســت. با احداث این دریاچه مصنوعى عالوه بر 
ذخیره آب مازاد فضاى ســبز، اقدام براى احداث پارك 
کوهستان با ظرفیت هاى گردشــگرى در اراضى غرب 
شاهین شهر تســهیل مى شود. شــهردار شاهین شهر 
تصریح کرد: در صورت احداث دریاچه مصنوعى با توجه 
به موقعیت جغرافیایى آن، که در جهت وزش باد به سمت 

شاهین شهر قرار دارد هواى شهر تلطیف مى شود .

80 درصد تعمیرات و احیاهاى تــاالر هنر در حال حاضر 
انجام شده و تا خرداد سال آینده به اتمام خواهد رسید.

مدیر تاالر هنر گفت: از هشت سال پیش بحث تعمیر سالن 
تاالر هنر وابسته به سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان و استفاده از بخش هاى بدون کاربرى 
این مجموعه مطرح شد چون ساختمان پتانسیل اضافه 
شدن فضاهاى کاربردى را داشت و سازه هم فرسوده بود.

مهدى شفیعى اظهار کرد: از ابتداى سال 98 با نظر شهردار 
اصفهان احیاى ســالن کوچک، اصالح استانداردسازى 
پالتوهاى تمرین، ســاخت اتاق فرمان مســتقل براى 
ســالن کوچک با تجهیزات، تعمیر سیستم هاى تهویه 
و سرمایشى و گرمایشــى، احیاى سالن کنفرانس سالن 
کوچک، اصالح ورودى تاالر و رمپ گذارى براى معلوال ن، 

تعمیر تجهیزات نور و صدا در دستور کار قرار گرفت.

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان در نشستى خبرى 
در تاالر اجتماعات شهید توالیى به تشریح دستاوردها و 
مصوبات سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به اصفهان پرداخت 
و این ســفر را براى اســتان اصفهان خوب، پربرکت و 

تأثیرگذار خواند.
محمدرضا حبیبى مهمترین دستاورد سفر قوه قضاییه به 
اصفهان را براى مجموعه دستگاه قضایى استان اصفهان و 
سازمان هاى وابسته، ایجاد انگیزه بیش از پیش در کارکنان 
دانست و گفت: در نشســت کارکنان دستگاه قضایى و 
ســازمان هاى وابسته به دادگسترى اســتان اصفهان با 
رئیس قوه قضاییه و همراهان مسائل و مشکالت مطرح 
و راهکارهایى ارائه شــد. این در حالى است که نشست 
ریاست قوه قضاییه در اصفهان با اقشار مختلف فعاالن 

اقتصادى، کشاورزان و... بسیار امیدآفرین بود.
وى افزود: البته در نشســت با فعاالن اقتصادى، مسائلى 
مطرح شد که در جلسات ســران سه قوه مطرح مى شد و 
دستور تشکیل شــوراى حل اختالف سازشى و صلحى 
براى فعاالن اقتصادى صادر که اعضاى آن از بین فعاالن 
اقتصادى بوده که تعیین هم شــده اند و در آینده نزدیک 
شوراى حل اختالف سازشى و صلحى در اصفهان افتتاح 

خواهد شد.
وى به دیدار و بازدید چند ساعته رئیس قوه قضاییه از زندان 
و گفتگو با زندانیان در این سفر اشــاره کرد و گفت: طى 
بازدید رئیس قوه قضاییه از زندان، دستور اقدامات الزم 
براى شناسایى و بررســى پرونده عفو حدود 300 نفر از 
زندانیان واجد شرایط مدنظر قرار گرفت که در دهه فجر، 

اجرایى شد. 
رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
رئیس قوه قضاییه در رابطه با بدهکاران مالى به خصوص 
بازداشت شدگان مهریه دســتوراتى صادر کرد که بر این 
مبنا بازداشت شــدگان مهریه از قریب 300 نفر، امروز به 
کمتر از یکصد نفر رسیده و تصمیم است این میزان حتى 
به صفر برسد. همچنین در رابطه با قرار بازداشت هم به 
قضات تکلیف شد تا به متهم اجازه دهند حتى در ساعات 

غیرادارى بتواند وثیقه تهیه کند.
حبیبى دیــدار رئیس قوه قضاییه در ســفر به اصفهان با 
فعاالن فرهنگى و نخبــگان را از برنامه هاى پیش بینى 
نشده اعالم کرد ولى گفت: نشست با فعاالن فرهنگى و 
نخبگان، جمع خوبى بود که نظرات کارسازى هم ارائه شد 

و مذاکرات شفاف مطرح که نقدهایى هم عنوان شد و تأکید 
شد این جلسات به صورت فصلى در استان برگزار شود.

وى ادامه داد: رئیس قوه قضاییه در نشست با کشاورزان 
مشکالت و درد دل هاى آن را شنید که نتیجه این نشست، 
تشکیل کمیته اى با ریاست معاون اول رئیس جمهور براى 
پیگیرى و ساماندهى حوضه زاینده رود بود. البته تشکیل 
این کمیته براى انجام تکالیف دستگاه ها و برطرف کردن 
مشکالت کشاورزان و حل مشکالت استان هاى دیگر 
هم بوده، که تاکنون معاون اول رئیس جمهور جلساتى در 
این راستا تشکیل داده و مسائل در حال پیگیرى است که 

نتایج اعالم خواهد شد.
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان به مصوبات سفر 
ریاســت قوه قضاییه به اصفهان که به استان ابالغ شده 
است اشاره کرد و گفت: در ســفر ریاست قوه قضاییه به 
اســتان اصفهان براى اقداماتــى در بخش هاى تأمین 
نیروى انسانى، احداث مراکز تفریحى، احداث ساختمان 
دادگســترى، تأمین خودرو، تکمیل و تعمیر تجهیزات 
ســازمان هاى وابســته، وضعیت بهداشــتى، اشتغال و 
حرفه آموزى زندانیان، انجام پروژه هاى عمرانى و... حدود 

90 میلیارد تومان بودجه تصویب شــد که از این میزان 
48 میلیارد تومان از اعتبارات خاص قــوه قضاییه بوده 
که تخصیص آن قطعى اســت، حدود 25 میلیارد تومان 
از اعتبارات دولتى قوه قضاییه و 17 میلیارد تومان هم از 

اعتبارات استانى است.
حبیبى خاطرنشان کرد: بر اســاس بازدید بازرسان قوه 
قضاییه در سفر به اصفهان، رئیس قوه قضاییه دستور داد 
تا احکام صد نفر از پذیرفته شــدگان آزمون دادگسترى، 
صادر و در سطح استان توزیع شود و تا پایان سال جارى 
نیز احکام 240 نفر دیگر صادر و در دادگســترى استان 
اصفهان مشغول به کار شــوند و بدین ترتیب تا حدودى 
مشکالت نیروى انسانى در دادگسترى استان اصفهان 
برطرف خواهد شد. البته در کنار پذیرفته شدگان آزمون، 
50 نفر نیز به صورت شرکتى براى بخش خدمات جذب 
مى شوند. همچنین تصویب شد تا پایان سال آینده، 114 
قاضى به صورت فوق العاده از بین فارغ التحصیالن مرتبط 
به خدمت گرفته شود تا پست هاى ما در دادگسترى استان 

اصفهان، تصدیدار شوند.
وى اضافه کــرد: مصوب و اجازه داده شــد در درازمدت 

فراخوان از دانشگاه هاى حقوق و حوزه، داده شد تا افراد 
واجد شرایط ثبت نام کنند که پس از بررسى هاى الزم، از 
بین ثبت نام شوندگان بیش از 150 نفر شناسایى و دوره 
کارآموزى را گذرانده و فقط در استان اصفهان بتوانند کار 
قضایى انجام دهند که قطعًا افراد بومــى خواهند بود و 
بدینسان افق روشنى براى تأمین قضات در دو سال آینده 

در استان اصفهان خواهد بود.
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان با بیان اینکه در این 
سفر و بر اســاس مصوبات، خوشبختانه براى پنج بخش 
باغبهادران، بن رود، فوالدشهر، زواره و جلگه با اعتبارى بالغ 
بر ده میلیارد و 400 میلیون تومان، ساختمان احداث خواهد 
شد، گفت: شش میلیارد تومان نیز براى احداث ساختمان 

دادگاه هاى خانواده در کاشان به تصویب رسید.
حبیبى از تصویب احداث 28 دستگاه منزل سازمانى براى 
دســتگاه قضا در اســتان اصفهان خبر داد و اضافه کرد: 
احداث دادســراى نجف آباد، مجتمع خانــواده اصفهان، 
اجاره دو یا سه باب ســاختمان مناسب طى شش سال با 
اعتبار 60 میلیارد ریال براى مجتمع هاى دادگســترى، 
تعمیرات ســاختمان هاى نامناســب و نصب آسانسور با 

اعتبار 42 میلیارد ریال، تأمین ملزومات ادارى و سخت افزار 
سیستم هاى الکترونیکى با ده میلیارد ریال اعتبار، خرید 50 
دســتگاه خودرو، تکمیل تجهیزات شوراى حل اختالف 
با هشــت میلیارد ریال، تکمیل و تعمیــرات تجهیزات 
سازمان هاى وابسته همچون پزشکى قانونى، بازرسى کل 

و... از دیگر مصوبات این سفر بود.
وى از تأکید رئیــس قوه قضاییه مبنى بــر خروج زندان 
مرکزى به خارج از شــهر اصفهان خبر داد و گفت: رئیس 

سازمان زندان ها مکلف شد طرح را پیگیرى کند.
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان اظهار کرد: فراخوان 
دشــمنان در تحرکات چنــد روز اخیــر در دو مجموعه 
دانشــگاهى براى تجمع بود. ولى مردم باید توجه داشته 
باشند که اگر در تشکیالتى یک نفر بى احتیاطى کرد نباید 
به حساب مجموعه خدمتگزارى چون سپاه گذاشته شود 
و زیر ســئوال برود که این منطقى نیست. بنابراین فردى 
که خود را دانشــجو مى داند نباید به خود اجازه دهد شعار 
هنجارشکن دهد و توهین کند. این چیزى جز اینکه زیر 
پرچم انگلیس بودن نیســت و اینگونه افراد دقیقًا تحت 
کنترل بوده و بدانند اگر گزارشى به دستگاه قضا ارائه شود 
که آنها مى خواهند ناامنى ایجاد کنند، دســتگاه قضا به 
وظیفه قانونى خود عمل خواهد کرد. البته دانشجویان ما 

هم هوشیار هستند و فریب نخواهند خورد.
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان در پاسخ به سئوالى 
در زمینه زمزمه استفاده از نیروگاه هاى اصفهان در استفاده 
از مازوت هم گفت: این زمزمه از دو هفته پیش آغاز شــد 
و معاون دادستان کل کشور نیز خواستار بررسى و اتخاذ 
تصمیم مقتضى در این زمینه شد ولى برداشت ذینفعان فک 
پلمب بود که ما نیز در این راستا کارگروه اضطرار تشکیل 
دادیم و در یک اتفاق نظر اعالم شد که استفاده از مازوت 
براى سالمت مردم خطرآفرین است و مصرف در نیروگاه 

اصفهان فعًال گاز است.
حبیبى مى گوید: نیروگاه هاى اصفهان معتقدند در صورت 
افت گاز، تولید برق کم و خاموشى خواهیم داشت که این 
استدالل ها براى استفاده مازوت در نیروگاه ها پذیرفته نشد.
وى به نمایندگى از مردم اصفهان در دفاع از حقوق عمومى 
اعالم کرد اگر افت گاز هم موجب کاهش تولید برق شد 
و حتى خاموشى موقت اجرا شد، مردم اگر بدانند استفاده 
مازوت سالمت آنان را به خطر مى اندازد، تحمل خواهند 
کرد که البته تأمین گاز براى نیروگاه ها و تولید کافى برق 

داریم و مشکلى در این راستا وجود ندارد. 

تشریح دستاوردهاى سفر رئیس قوه قضاییه به اصفهان
ساسان اکبرزاده

مدیر ستاد هماهنگى کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد 
اســتان اصفهان در نشســت خبرى با اصحاب رسانه به 
مناسبت اولین سال رویداد ملى «فهما» با بیان اینکه این 
ستاد یکى از مهمترین نهادهاى انقالبى و فرهنگى است 
گفت: این ســتاد جهت مقابله اصولى با تهاجم فرهنگى 
غرب و ایجاد مسجد تراز اسالمى بر اساس مصوبه سال 

1371 شوراى عالى انقالب فرهنگى شکل گرفت. 
حجت االسالم و المســلمین محمدرضا نیستانى افزود: 
کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد امروز بعد از گذشت 
قریب به 27 ســال، با همت و توان جوانــان و نوجوانان 
کانونى در بیش از 24 هزار مسجد مبدل به شجره طیبه اى 
شده که تمامى استان ها و نقاط مختلف شهرى و روستایى 
کشور را تحت پوشــش خود درآورده است. وى به تعبیر 
مقام معظم رهبــرى در گام دوم انقالب که همانا مرحله 
خودسازى، جامعه پردازى و تمدن ســازى است اشاره و 
تصریح کرد: پرچم احیاى تمدن نوین اســالمى با همت 
همه عزیزان مؤمن مسجدى و کانونى، بالنده تر و پرثمرتر 
از هر زمانى با هدف ایجاد مسجد تراز اسالمى، به اهتزاز 

درآمده است.
نیستانى با اشــاره به اینکه کانون فرهنگى مساجد داراى 
مصوبه شــوراى عالى انقالب فرهنگى بــوده، افزود: اما 
اساســنامه اى براى آن تدوین و تصویب نشده بود که در 
تاریخ 18 اردیبهشت 97 اساسنامه آن به تصویب رسید و به 
عبارتى کانون ها شناسنامه دار شدند. وى توضیح داد: پس 
از آن شوراى سیاستگذارى کانون ها شکل گرفت که سه 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى، ورزش و جوانان و آموزش 
و پرورش در این شورا همراه با 13 عضو از سایر مسئولین 

حضور دارند.
مدیر ستاد هماهنگى کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد 
اســتان اصفهان افزود: به موازات شوراى سیاستگذارى 
در استان ها، شوراى هماهنگى متشکل از 9 عضو شکل 
گرفت که شامل نماینده ولى فقیه، استاندار، رئیس سازمان 
تبلیغات، شهردار، فرمانده بسیج، مدیر کل اوقاف، مدیر کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمى، دبیر ستاد استان و نماینده اى از 
مرکز مدیریت حوزه است. 

نیستانى با بیان اینکه ســند تحول راهبردى کانون  ها به 
تصویب شوراى سیاستگذارى رسید و ابالغ شد که این در 
واقع خط مشى و سیاستگذارى و نقشه راه را نشان مى دهد 
مطرح کرد: ستاد هماهنگى کانون هاى فرهنگى هنرى 
مساجد کشور سامانه اى تحت عنوان زیست بوم مجازى 
بچه هاى مسجد با هدف کشف، پرورش و به کارگیرى 
خالقیت هاى فرهنگى هنرى بچه هاى مسجد با امکان 

رصد، پایش و ارزیابى اطالعات را راه اندازى نمود.
نیستانى در همین راستا افزود: براى پیاده کردن این سند 
تحول و اهداف آن «فهما» شــکل گرفت که این کلمه 

مخفف «فرهنگ و هنر مساجد ایران» است.
مدیر ستاد هماهنگى کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد 
اســتان اصفهان بیان کرد: بر اســاس این طرح، برترین 
کانون هاى فرهنگى هنرى مســاجد کشور و همچنین 
برترین ستاد استانى با بررســى هاى انجام شده از طریق 
سامانه مربوطه معرفى مى شوند و مورد تجلیل قرار خواهند 
گرفت. وى با بیان اینکه در سطح اســتان بالغ بر 1908 
کانون فرهنگى هنرى فعالیت مى کند که از این تعداد 500 

کانون در شهر اصفهان و در مساجد هستند، خاطر نشان 
کرد: 1400 کانون مجهز به کتابخانــه مخزن دار و روباز 
اســت و همچنین حدود 45 کانون به صورت تخصصى 
در حوزه هاى مختلف مانند مهدویت، فیلمسازى، سرود، 

نمایش و... مشغول به فعالیت هستند. 
مدیر ستاد هماهنگى کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد 
استان اصفهان اشــتراك گذارى تجارب فعاالن مساجد، 
ایجاد منبعى عظیم براى تولید دانش هاى بومى، ارتقاى 
توان شناسایى نیازها و حل مسائل و مشکالت فرهنگى 
اجتماعى، کمک به سیاستگذاران و مدیران فرهنگى کشور 
براى تصمیم گیرى صحیح و دقیق را از اهداف راه اندازى 
«فهما» برشمرد و اضافه کرد: احیاى کارکرد رونق بخشى 
فرهنگى و اجتماعى مســاجد در الگوى ایرانى و اسالمى 
است که موجب همزیســتى مؤمنانه و خانواده محور در 

مساجد مى شود.
وى با اشاره به تدوین شاخص ها و سنجش ها عنوان کرد: 
شاخص ها و سنجش هایى در 73 عرصه و هشت عنوان 
شکل گرفت که این هشت شــاخص عبارتند از قرآن و 
عترت، شبکه سازى و ســاماندهى، هنر متعالى، کتاب و 
کتابخوانى، مناسبت هاى ملى و مذهبى، فضاى مجازى و 

رسانه، غنى سازى اوقات فراغت و خالقیت و نوآورى که 
هرکدام زیرشاخه هایى دارند و 36 شاخص فرعى از آنها در 

استان در اولویت قرار دارند.
نیستانى عنوان کرد: جهت تدوین شاخص سازى سال 98 
ابتدا 16 شاخص اصلى و 80 شاخص فرعى طى دو مرحله 
تدوین شد و پس از کارشناســى هشت شاخص اصلى و 
36 شاخص فرعى در اولویت اقدام براى اولین بار در سال 
98 تخصیص یافت. ســپس با بهره گیرى از روش هاى 
اســتاندارد و به منظور تعیین وزن و اولویت هر شاخص، 

مقایسه زوجى دو به دو انجام شده است.
وى با اشاره به ســامانه ملى بچه هاى مسجد که پورتالى 
کشورى دارند، تصریح کرد: هرکدام از کانون ها صفحه 
شخصى دارند و قابلیت رصد و بارگزارى فعالیت ها در این 

سامانه امکانپذیر شده است.
وى ابراز کرد: خانواده ها و مردم نیز با مراجعه به این سایت 
مى توانند از فعالیت  کانون ها مطلع شوند و هر رشته اى که 

عالقه مند هستند را از این طریق پیگیرى کنند.
مدیر ستاد هماهنگى کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد 
استان اصفهان گفت: حدود 25 هزار کانون در کشور فعالیت 
دارند که بالغ بر دو میلیون نفر از اعضاى این کانون ها ثبت 
نام کرده اند و باالترین تعداد عضو از استان اصفهان است.

نیستانى با بیان اینکه بر اساس شاخص ها و هر فعالیت در 
هر شاخه امتیاز مشــخصى براى آنها در نظر گرفته شده، 
گفت: اولین کانون و باالترین امتیاز در اســتان اصفهان 

متعلق به شهرستان دهاقان و کانون علقمه است.
مدیر ستاد هماهنگى کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد 
اســتان اصفهان با بیان اینکه «فهمــا» کمک مى کند 
عملکرد فعالیت  هــا  لحظه اى رصد شــود گفت: طرح 
«فهما» در عرصه فرهنگى، دینى و جریان سازى و مسجد 
و پایه فعالیت مى کند؛ داشتن آمار و اطالعات توسط این 
نظام فراهم شده و  تخصیص بودجه نیز با این نظام راحت تر 
صورت گرفته است، تبدیل امتیاز کمى به کیفى از دیگر 
مزایاى نظام فهماســت که در سیستم شایسته ساالرى 

کمک مى کند.

500 کانون فرهنگى هنرى مساجد در شهر اصفهان فعالیت مى کنند مطالعه احداث
 دریاچه در شاهین شهر

ادامه بازسازى تاالر هنر تا 
خرداد 99

محیا حمزه
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مهدى على میرزایى، کارگردان فیلم سینمایى «پالتو شترى» که 
در سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت، عنوان کرد این 

فیلم مى تواند گلیمش را در اکران از آب بیرون بکشد.
«پالتو شترى» یک درام کمدى اســت که به گفته  کارگردانش، 
فیلم در مرز فانتزى و رئالیسم طى مى شود. مهدى على میرزایى، 
تله فیلم هاى «دکان هاى پیامبرى»، «اســتخاره» و «حاجتنامه 
نظرعلى» را کارگردانى کرده و سابقه فیلمنامه نویسى فیلم هاى 
«گشت ارشــاد»، «پارادایس»، «در مدت معلوم» و «کاتیوشا» 

را دارد. 
«پالتو شترى» در مورد یک دانشجوى فلسفه است که یک پالتو از 
پدرش به ارث برده که با پوشیدنش افکار وسوسه آمیز و موذیانه به 
سراغش مى آید. در این فیلم، سام درخشانى،  بهاره کیان افشار،  
لیندا کیانى،  بانیپال شومون، افسانه چهره آزاد و پریوش نظریه به 

ایفاى نقش پرداخته اند.

على میرزایى گفت: به هر حال صاحبان فیلمى که با هزینه شخصى 
و سرمایه مستقل تولید مى شود، براى 

اکران باید تالش زیــادى کنند هر 
اندازه هم بــه آن فیلم به صورت 

جدى در جشنواره اعتنا 
کرده باشــند، باز هم 

نیازمند تالش زیاد اســت. 
البته این روزها وضعیت اکران 

به یک ماجــراى پیچیده 
تبدیل شــده 

است با این حال مى دانم که «پالتو شترى» به فصل خاصى متکى 
نیست و هر زمان که به نمایش دربیاید مى تواند گلیمش را از آب 

بیرون بکشد.
وى با بیان اینکه از همان اول با یکى از شــرکت هاى پخش ها 
قرارداد بسته اند، عنوان کرد: ما در حال حاضر مشغول آماده کردن 
تیزر، پوستر و برنامه هاى تبلیغاتى هستیم تا در اولین فرصت 
«پالتو شترى» را به نمایش بگذاریم از همین رو فکر مى کنم 
همین امسال بتوانیم فیلم را به چرخه اکران اضافه کنیم. 
ضمن اینکه به نظرم به محض اینکــه فیلم به نمایش 
دربیاید آرام آرام جاى خود را در فضاى اکران باز مى کند 
چون یک فیلم متفاوت با رگه هاى طنز است و مخاطب 
هدف آن افرادى هستند که از سینماى کمدى حال 
حاضر دل زده شده اند و یک فضاى بامزه و همراه 

با اندیشه و تأمل را مى پسندند./1112

سام درخشانى با «پالتو شترى» به سینماها مى آید
این 

ش، 
یى، 
امه 
اى 
شا» 

تو از 
ه به 
شار،  
ه به

و سرمایه مستقل تولید مى شود، براى 
تالشزیــادىکنند هر اکران باید

اندازه هم بــه آن فیلم به صورت 
جدى در جشنواره اعتنا 
باشــند، باز هم کرده

نیازمند تالش زیاد اســت. 
البته این روزها وضعیت اکران 

به یک ماجــراى پیچیده 
تبدیل شــده 

نیست و هر زمانکه به نم
بیرون بکشد.

وى با بیان اینکه از همان
قرارداد بسته اند، عنوان کر
تیزر، پوستر و برنامه ه
«پالتو شترى» را به نم
همین امسال بتوان
ضمن اینکه به نظ
دربیاید آرام آرام ج
چون یک فیلم م
هدف آن افر
حاضر دل
با اندی

ناگفته هایى درباره فیلم هاى
 سى و هشتمین جشنواره فجر

پس از اعالم اسامى فیلم هاى بخش نگاه نو و سوداى سیمرغ 
جشنواره فیلم فجر، شــاهد نکات ویژه اى در میان متقاضیان 

هستیم که در این گزارش به آنها اشاره شده است.
 حضور چهار فیلم اولى «روز صفر» سعید ملکان، «پوست» 
برادران ارك، «آن شب» کورش آهارى و «شناى پروانه» محمد 
کارت در بخش سوداى ســیمرغ را مى توان به عنوان یکى از 

اتفاقات مثبت جشنواره امسال برشمرد.
 جواد عزتى که یکى از پولســازترین بازیگران سینماى ایران 
در سال هاى اخیر است، پرکارترین بازیگر بخش اصلى سى و 
هشتمین دوره جشــنواره فیلم فجر است؛ او امسال با حضور در 
پنج فیلم «مغز استخوان» اثر حمیدرضا قربانى، «شناى پروانه» 
به کارگردانى محمد کارت، «خورشــید» به کارگردانى مجید 
مجیدى، «دوزیست» به کارگردانى برزو نیک نژاد و «آتاباى» 

نیکى کریمى به جشنواره فجر مى آید.

 اتفاق دیگر حضور بهروز شعیبى در فجر 38 به عنوان کارگردان 
با فیلم «روز بلوا» و به عنوان بازیگر در فیلم ســینمایى «مغز 

استخوان» است.
 فیلم هاى جشــنواره امســال از برخى کارگردانان در عرصه 
بازیگرى هم بهره برده اند؛ مهران مدیرى و ســعید آقاخانى از 

مهمترین چهره هاى این بخش هستند.
 مورد قابل توجه بعدى این است که سعید ملکان با اولین فیلم 
بلند سینمایى خود در مقام کارگردانى «روز صفر» در جشنواره 
حضور دارد؛ از سویى او در کنار سعید سعدى یکى از تهیه کنندگان 
فیلم سینمایى «تومان» به کارگردانى بهمن فرشباف است. البته 
نام ملکان به عنوان یکى از تهیه کنندگان «تومان» در لیست 
اعالمى جشنواره فیلم فجر نیست، اما اگر اخبار  تولیدى ماه هاى 

قبل این فیلم را رصد کنید، مى توانید به این موضوع پى ببرید.
 امسال در بخش سوداى سیمرغ فقط یک کارگردان زن و آن 

هم نیکى کریمى با فیلم «آتاباى» دیده مى شود و بخش نگاه نو 
هم بدون کارگردان زن پیش مى رود.

 تنها فیلم کمدى این دوره از جشنواره «خوب بد جلف: ارتش 
سرى» پیمان قاسمخانى اســت که در بخش سوداى سیمرغ 

حضور دارد.
 دیگر استثناى این دوره فجر هادى حجازى فر است؛ او در سى 
و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر نه تنها در دو فیلم «دوزیست» 
برزو نیک نژاد و «آتاباى» نیکى کریمى بازى مى کند که فیلمنامه 

این فیلم را هم نوشته است.
 برادران ارك هم با «پوســت» قدم در وادى ترس و وحشت 
گذاشــته اند و این یعنى تنها اثر این دوره که در ژانرى نادر در 

سینماى ایران تولید شده است.
 فیلم «ریست» هم به کارگردانى محمدرضا لطفى تنها اثر سیاه 

و سفید جشنواره فجر امسال است.

در حالى که خبرگزارى «ایسنا» معتقد است پخش برنامه «دورهمى» 
براى همیشه متوقف شده است، خبرگزارى صداوسیما این موضوع 

را تکذیب کرد.
«ایسنا» نوشــت که عوامل «دورهمى» با انتشار مطلبى در صفحه 
رسمى این برنامه در اینستاگرام، از توقف ضبط خبر دادند. در مطلبى 
که توســط عوامل برنامه «دورهمى» با اجــراى مهران مدیرى در 
فضاى مجازى منتشر شد، آمده است: «با توجه به اتفاقات اخیر، ضبط 
برنامه "دورهمى" متوقف و قرار با تمامى مهمانان برنامه کنســل 
شد.» در این مطلب همچنین عنوان شده است که برنامه «دورهمى» 

قرار بود بعد از یک هفته توقف از چهارشنبه(فردا) به روى آنتن برود.
اما «باشگاه خبرنگاران جوان» وابسته به ســازمان صداوسیما روز 
گذشته خبر داد که عوامل برنامه «دورهمى» با توجه به اتفاقات اخیر 
ضبط این هفته برنامه را کنســل کرده اند. به نوشته این خبرگزارى، 
صفحه اینستاگرام برنامه «دورهمى» شــبکه نسیم با انتشار پستى 
اعالم کرد، برخالف شایعه سازى ها مبنى بر تعطیلى کامل آن، این 

برنامه فقط این هفته پخش نمى شود.
خبرگزارى «دانشجو» که صاحب امتیاز آن بسیج دانشجویى است 
هم تعطیلى «دورهمى» را تکذیب کرد و نوشت: در راستاى جوسازى 
چند هنرمند انگشت شمار کمتر شــناخته شده مبنى بر کناره گیرى 
از تلویزیون به بهانه اتفاقات اخیر، شــایعه تعطیلــى دائمى برنامه 
«دورهمى» از سوى مهران مدیرى در فضاى مجازى پخش شد که بر 
اساس پیگیرى هاى خبرنگار خبرگزارى «دانشجو»، این خبر تکذیب 

شد و تعطیلى برنامه «دورهمى» موقت است.

«دورهمى» کالً تعطیل شد؟

حسین پاکدل بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان با دو سریال جدید در 
تلویزیون و شبکه نمایش خانگى حضور دارد.

حسین پاکدل از چهره هاى شناخته شده دنیاى هنر است که در زمینه هاى 
مختلف نویسندگى، بازیگرى، اجرا و... فعالیت داشته است و خانواده هنرى 
پاکدل براى همه شناخته شــده اند. این بازیگر کشورمان در جدیدترین 
تجربه هنرى اش در دو سریال به ایفاى نقش پرداخت که در شبکه نمایش 

خانگى و تلویزیون در حال پخش است.
سریال «مانکن» به کارگردانى حسین سهیلى زاده در نمایش خانگى و 
سریال «از سرنوشت» ساخته محمدرضا خردمندان و علیرضا بذرافشان 
در تلویزیون دو سریال جدیدى هستند که حسین پاکدل در آنها به ایفاى 

نقش پرداخته است.
سریال «مانکن» به کارگردانى حسین سهیلى زاده و تهیه کنندگى ایرج 
محمدى سریال جدید نمایش خانگى است که تا به حال 20 قسمت از 
آن توزیع شده است. حسین پاکدل در این سریال ایفاگر نقش «سلمان 

صوفیان» پدر «کاوه» و پسر عموى «کتایون» است.
«پاکدل» در سریال «مانکن» در نقش پدرى مقابل دوربین رفت که دو 
فرزند به نام هاى «کاوه» و «بهار» دارد و به دلیل مشکل مالى و بدهى به 
زندان مى افتد. عشق قدیمى دخترعمویش «کتایون» و فکر انتقام بعد از 
سال ها «کاوه» پسر «سلمان» را به دام مى اندازد و «کاوه» براى آزادى 
پدرش از زندان تن به ازدواج با «کتایون» مى دهد و ماجراهاى متفاوتى 
در این فیلم رقم مى خورد. سریال «از سرنوشت» به کارگردانى محمدرضا 
خردمندان و علیرضا بذرافشان و تهیه کنندگى على اکبر تحویلیان سریالى 

در سه فصل است که این روزها از شبکه 2 سیما در حال پخش است.
حسین پاکدل در سریال «از سرنوشت» در نقش «آقاى خندان»، مسئول 
پرورشگاهى که «سهراب» و «هاشم» در آن زندگى مى کردند به ایفاى 
نقش مى پردازد و با بازى در نقش مردى مهربان و خّیر، حســابى به دل 

مخاطب نشسته است./1113

سریال هاى جدید حسین پاکدل

رحیم نوروزى، بازیگر ســینما و تلویزیون درباره موســیقى سریال 
«وارش» که این شب ها روى آنتن شــبکه 3 سیماست، با اشاره به 
اینکه از موسیقى و آهنگسازى این کار به شدت عصبانى است، بیان 
کرد: یکى از موضوعاتى که آسیب جدى زده به کار زده و زحمات ده 
ماهه عوامل این کار را تخریب کرده آهنگسازى و موسیقى این کار 
است. آهنگسازى این کار نشان مى دهد پژوهش و مطالعه اى براى 
ساخت موسیقى این ســریال در کار نبوده است. موسیقى این کار را 
باید کسى که مشــرف بر فضاى منطقه بود و آشنایى با درام داشت، 
مى ساخت نه اینکه یک موسیقى سنجاق شده، واژگون و بى خاصیت 
براى این سریال ساخته شود. این موسیقى به تمام آدم هایى که براى 

این کار زحمت کشیدند، بد کرد.
بازیگر نقش «موسى» در سریال «وارش» افزود: موسیقى سریال ها 
بسیارى مواقع از خود سریال ماندگارتر است. سریال هایى مانند «هزار 
دستان» و «پس از باران» با موسیقى هایشان در یادها مانده است. 
سریال «مدار صفر درجه» با شعر بى نظیر افشین یداللهى و ملودى بى 

نظیر فردین خلعتبرى از خود سریال ماندگارتر است./1115

رحیم نوروزى: موسیقى 
«وارش» به کار آسیب جدى زد

اسپاکو یوسفى، بازیگر فیلم تلویزیونى «سه سپیده» عنوان کرد که در این 
فیلم نقش زنى ضدانقالب را بازى مى کند.

این روزها فیلم تلویزیونى «سه ســپیده» به کارگردانى رحیم طوفان در 
اردبیل در حال فیلمبردارى است و اسپاکو یوسفى، همسر محسن چاوشى 
براى نخســتین بار در این فیلم در مقابل دوربین قرار گرفته است. وى 
درباره نقش خود در این فیلم بیان کرد: من در این فیلم نقش «رؤیا» را که 
زنى ضدانقالب است و بى رحمانه و بى احساس براى رسیدن به اهداف 
تشکیالت جان آدم ها را مى گیرد، بازى مى کنم. در واقع «رؤیا» نقش منفى 
زن این فیلم است که براى رسیدن به اهداف سازمانش از هیچ کارى دریغ 
نمى کند. یوسفى درباره چگونگى حضورش در این فیلم نیز توضیح داد: با 
توجه به پیشنهاد آقاى طوفان کارگردان و تهیه کننده کار و اعتمادى که 
براى ایفاى این نقش سخت به من کردند و با توجه به کارنامه فیلمسازى 

خوب او، پذیرفتم تا در این فیلم حضور داشته باشم.
وى همچنین درباره چرایى پذیرش نقش منفــى این فیلم گفت: فکر 
مى کردم که کار سختى است اما با راهنمایى ها و هدایت درست و معلم وار 
کارگردان و تشویق هاى او توانستم نقش «رؤیا» را بازى کنم. یوسفى در 
پایان اظهار کرد: همسرم محسن چاوشى خواننده پاپ، بسیار صبورانه من 
را در انتخاب و رسیدن به این نقش همراهى کرد و یکى از مشوقین من 

براى حضور در این عرصه است.

همسر محسن چاوشى: 

در «سه سپیده» نقش یک 
ضدانقالب را بازى مى کنم

فیلم سینمایى «امیر» به کارگردانى نیما اقلیما و تهیه کنندگى سیدضیاء 
هاشمى اکران خود در سینماهاى کشور را از فردا آغاز مى کند.

این فیلم سینمایى که سال 96 مقابل دوربین رفته بود بعد از گذشت حدود 
دو سال از چهارشنبه 25 دى ماه با سرگروهى سینما آستارا در سینماهاى 
کشور اکران مى شود. این فیلم سینمایى که در سى و ششمین جشنواره 
فیلم فجر حضور داشت تا به حال در جشــنواره هاى بین المللى زیادى 

حضور داشته و جوایزى را دریافت کرده است.
در خالصه داستان فیلم سینمایى «امیر» آمده است: «على در جستجوى 
همسر سابق و پسرش به تهران مى آید. امیر با وجود مشکالت خانوادگى، 
در تالش اســت که گرفتارى هاى آدم هاى اطرافش را به روش خود 
برطرف کند.» میالد کى مرام، ســحر دولت شــاهى، هادى کاظمى، 
بهدخت ولیان، مصطفى قدیرى، روشــنک سه قلعه گى، وحید منافى، 
مهدى عامل هاشمى، آرتین گلچین، مونا قاسمى، کسرى محبوبى و... 

در فیلم «امیر» به ایفاى نقش پرداختند./1116

«امیر» از فردا به سینماها مى آید

اولین تصاویر از فیلم سینمایى «سینما شــهر قصه» به کارگردانى 
کیوان علیمحمدى رونمایى شد.

فیلم سینمایى «سینما شهر قصه» به کارگردانى کیوان علیمحمدى 
که در سکوت خبرى ساخته شد، در بخش ســوداى سیمرغ سى و 

هشتمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد.
بازیگران فیلم عبارتند از حامد کمیلى، آناهیتا درگاهى، بابک کریمى، 
فرخ نعمتى، سیاوش مفیدى، رؤیا میرعلمى با حضور حمیدرضا پگاه، 
على اوجى با یارى افشین هاشمى و هنرمندى هدیه تهرانى و مرحوم 

جمشید مشایخى.
در خالصه داستان این فیلم آمده: «داود تعمیرکار آپارات سینما که 
دلباخته سینماى فیلمفارسى است در کوران انقالب عاشق دخترى 

مى شود که پدر او مخالف سرسخت سینماست و...»/1114

حضور جمشید مشایخى در 
جشنواره فجر

پوالد کیمیایى درباره مشــکالت اکران «معکوس» و همچنین 
نقش پدرش در ســینماى او و در عین حال استقاللش در دنیاى 

سینما صحبت کرد.
کارگردان فیلم «معکوس» در گفتگو با «صبا» درباره سختى ها و 
چالش هاى خود براى ساخت اولین فیلمش که مدتى است روى 
پرده سینماهاست، گفت: من به غیر از کارگردانى تجربه نوشتن آن 
را نیز برعهده داشتم و این سختى کار را براى من بیشتر کرده بود 
به این دلیل که نوشتن با ساختن تصویر تفاوت هاى زیادى دارد. 
این بازیگر تأکید کرد: من به عنوان کارگردان کار اولى مى خواستم 
در وهله اول فیلمى بســازم که تصویر و قصه درست به مخاطب 
بدهم از طرفى دیگر هم دوست داشــتم فیلم سیاه نمایى نباشد 

و نتیجه گرا باشد.
وى افزود: این فیلم اولین تجربه من بود و نمى خواســتم نظرات 
شــخصى ام وارد آن شــود. فیلم اول براى من نقش یک چالش 
تکنیکى داشــت که اگر مى خواهم قصه تعریــف کنم آدم هاى 
قصه من با زینت هاى ســینمایى طورى باشند که مخاطبان آن 

را درك کنند. 
بازیگر فیلم «گشت ارشاد» در بخشى دیگر از حرف هایش درباره 
انتقادها به فیلمش که شبیه فیلم هاى مســعود کیمیایى است، 
اظهار کرد: من اول باید به ســینمایى که از آن آمده ام اداى دین 
مى کردم اما نه اینکه کپى کارى کنم. در این ســال ها هر وقت 
از من سئوالى مى شد بخشى از آن درباره سینماى پدرم بود و من 
هیچوقت نخواستم او را انکار کنم. پدر من در این فیلم تهیه کننده 
اســت در صورتى که من فیلم را به تنهایى ساختم. او در این فیلم 
نام تهیه کننده را داشت ولى به تنهایى کارهاى تهیه کنندگى آن 
را هم انجام مى دادم. او در زمان ساخت فیلم من بیمار بود، خیلى 
وقت ها حضور نداشت، دچار مشــکالت خیلى زیادى در بخش 
سرمایه گذارى بود و اینها همه باعث مى شد من در این خط مقدم 
تنها باشم اما براى من مهم بود که اسم او باشد. در این فیلم تمام 

تالشــم بر این بود که زاویه دید من ربطى به سینماى کیمیایى 
نداشته باشــد، اما در مورد انتقادات بگویم که شاید رابطه ساالر و 
سیامک که رفیق هستند ما را یاد سینماى رفاقتى مسعود کیمیایى 
بیاندازد. در این فیلم نه المان چاقــو داریم، نه این را مى بینیم که 
قهرمان یک آدم فاعلى باشــد و بخواهد سیســتمى را دگرگون 
کند اتفاقًا یک آدم ترسو هست. از نظر من قهرمان این فیلم اول 
«ندا» با بازى لیال زارع است که همه با خودخواهى مى خواهند او 
را از خواســته اش که در این فیلم رانندگى است منع کنند. او هیچ 
چیز جز احترام نمى خواهد. ما در این فیلم مى بینیم که زن هاى آن 
قربانى شده اند. در نهایت من احساس مى کنم براى فیلم اول کار 
شجاعانه اى انجام دادم، باید اداى دین مى کردم و انجام دادم، باید 
فیلمى مى ساختم که ارزش هاى سینمایى داشته باشد که تا جایى 
که در توانم بود انجام دادم، باج به گیشه ندادم و بازیگران را نسبت 
به توانایى هایشان براى فیلم انتخاب کردم. کیمیایى در پاسخ به 
اســتفاده از تجربیات پدر در طول زمان ساخت فیلم عنوان کرد: 
تجربه در سینما خیلى به یک کارگردان کمک مى کند اما نمى توان 
با آن چیزى را خلق کرد مثًال با تجربه مى دانیم که چیدن ریل دو 
ساعت زمان مى برد و بعد از دو ساعت هوا تاریک مى شود پس باید 
پالنى را انتخاب کنیم که ریل نیاز نداشته باشد اما وقتى بخواهیم 

از هنر بگوییــم تجربه کمتر مى تواند کمــک کند. از نظر من 
60 درصد کارگردانى مدیریت است، مثًال یک بازیگر 

فیلمى را بازى مى کند اما سال بعد فراموش مى کند 
که چنین نقشى داشته اما کارگردان چون هم فیلم را 
مى نویسد هم مى سازد خیلى خوب همه چیز را به 
خاطر دارد. قطعًا تجربه اى که من از پدرم داشتم 
به من کمک کرده است البته نه فقط تجربه کار 

با پدرم بلکه هر کارى که من در سینما انجام 
دادم به من کمک کرده اســت. قرار بود با 

اصغر فرهادى «درباره الى» را در نقش 

«منوچهر» که بعدها احمد مهرانفر آن را بازى کرد کار کنم اما نشد 
ولى در همان جلسات دورخوانى هم من از او یاد گرفتم، در نهایت 
پدرم براى من بزرگ ترین دانشگاه است، یک کارگردان تمام عیار 
که همه عمرش سینماست ولى در فیلم بعدى بیشتر خودم خواهم 
بود و بهتر خودم را نشان خواهم داد. این کارگردان سینما در پاسخ 
به کمرنگ شــدن در دنیاى بازیگرى و رو آوردن به کارگردانى 
گفت: بازیگرى نیمى از وجود من اســت و نمى توانم بگویم که 
دیگر نمى خواهم بازیگر باشــم. هیچوقت در زندگى ام از دنیاى 
بازیگرى خداحافظى نخواهم کرد چون براى من خیلى کار جذابى 
است و فکر مى کنم در دنیاى 
بازیگــرى به چیزى 
که مى خواســتم 
نرسیده ام./1117

پوالد کیمیایى:

مسعود کیمیایى براى من بزرگ ترین دانشگاه است

ر ول م ی ى مبر ى
ى کردم و انجام دادم، باید 
ى داشته باشد که تا جایى 
دادم و بازیگران را نسبت 
دم. کیمیایى در پاسخ به 
 ساخت فیلم عنوان کرد: 
مکمى کند اما نمى توان 
ى دانیم که چیدن ریل دو 
 تاریک مى شود پس باید 
ه باشد اما وقتى بخواهیم 

ــک کند. از نظر من 
ًال یک بازیگر 

ش مىکند 
همفیلم را
 چیز را به 
م داشتم 
بهکار 
جام
 با 

ى ی ر م ى ر و
بازیگــرى به چیزى 
که مى خواســتم 
نرسیده ام./1117
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با وجود اینکه هفته هاى متمادى است علیرضا منصوریان از تیم ذوب آهن رفته اما هنوز (تا دیروز و لحظه نگارش این خبر) 
جانشین او مشخص نشده است!

 البته چند روز پیش باشگاه ذوب آهن با انتشار بیانیه رسمى اعالم کرد؛ در حال توافق با یکى از مربیان خارجى است و او به 
زودى به عنوان سرمربى جدید تیم معرفى مى شود. در روزهاى اخیر و در کش و قوس انتخاب سرمربى باشگاه ذوب آهن، 
با چند مربى داخلى هم براى هدایت این تیم صحبت کرد که توافق نهایى حاصل نشد. یکى از این مربیان على دایى بود 
که حتى خبر انتخاب او به عنوان سرمربى جدید تیم اعالم رسمى هم شد اما على دایى با تشکر از باشگاه ذوب آهن اعالم 
کرد برنامه اى براى حضور در این تیم ندارد. دیگر گزینه داخلى که بــه طور جدى با او براى حضور در رأس کادر فنى تیم

 ذوب آهن صحبت شد محرم نویدکیا بود.
این خبر را روزنامه «صداى سپاهان» اعالم کرده است. محرم نویدکیا بعد از دریافت پیشنهاد از باشگاه ذوب آهن و بررسى 
آن با تشکر از مدیران باشگاه ذوب آهن پاســخ منفى داد. البته این اتفاق خیلى هم دور از ذهن نبود به این علت که محرم 
سال هاى سال در سپاهان بازى کرده و محبوبیت خاصى نزد هواداران این تیم دارد و از همه مهمتر در همه سال هاى اخیر 

ذوب آهن رقیب سپاهان بوده است.
محرم نویدکیا که برهه اى روى نیمکت تیم ســپاهان به عنوان مربى نشســت؛ به نظر مى رســد فعًال برنامه اى براى

 مربیگرى در لیگ برتر ندارد. البته مى  گویند او منتظر آینده اى نزدیک و سرمربیگرى در سپاهان است.

نویدکیا به ذوب آهن نه گفت

محـرم 
منتظر سرمربیگرى
 در سپاهان است

سعید نظرى

محسن کدخدایى

در صورتــى که 
امیر قلعه نویى به عنوان ســرمربى تیــم ملى فوتبال 
انتخاب شود، مسئوالن باشگاه سپاهان با چالش بزرگى 

براى انتخاب جانشین وى مواجه خواهند بود.
به گزارش «مهر»، ســرمربى تیم ملــى فوتبال ایران 
هنوز مشخص نشــده است و بررســى ها و مذاکرات 
با گزینه هــاى مختلف ایرانى ادامــه دارد. على دایى، 
امیــر قلعه نویــى و... گزینــه هاى داخلى نشســتن 
روى نیمکت تیــم ملى فوتبــال ایران بودنــد که با 
گذشــت زمان، به نظر مى رســد قلعه نویى سرمربى 

فعلى سپاهان شانس بیشترى نسبت به گزینه هاى 
دیگر دارد.

این در حالى اســت که گفته مى شود قلعه 
نویى شــروط خود را براى نشســتن روى 
نیمکت تیم ملى فوتبال ایران اعم از مسائل 

مالى و انتخــاب اعضاى کادرفنى را هــم اعالم کرده 
است.

تابش، مدیرعامل باشگاه ســپاهان که با توجه به این 
اتفاق، سکوت رسانه اى کرده اســت جلسات متوالى 
با قلعه نویى داشــته اســت اما هنوز مشخص نیست 
آیا تن به جدایى این مربى خواهد داد یا خیر. باشــگاه 
ســپاهان که در کــورس قهرمانــى نوزدهمین دوره 
رقابت هاى لیگ برتر به سر مى برد، در صورت جدایى 
امیر قلعه نویى با چالش بزرگى مواجه خواهد شد و باید 
فردى را جایگزین قلعه نویى کند که این تیم را در این 
جایگاه حفظ کند. سپاهان که در دو سال گذشته با امیر 
قلعه نویى مجدداً در جمع مدعیــان قهرمانى قرار 
داشته اســت، احتماًال با جدایى وى مجدداً وارد 
دورانى خواهد شد که نتایج خوب دو فصل اخیر 

را تحت تأ ثیر قرار بدهد.

باشگاه سپاهان اعالم کرد تصمیمى براى جذب رحیم زهیوى ندارد.تیم سپاهان اصفهان در دیدارى تدارکاتى مقابل سایپاى تهران 
قرار گرفت و با یک گل به برترى رسید. در جریان این بازى دوستانه رحیم زهیوى مهاجم سابق فوالد خوزستان و سایپا که مصدوم 
شده بود، حضور داشت.زهیوى با پوشیدن پیراهن سپاهان مقابل ســایپا به میدان رفت و این اتفاق در حالى رخ داد که سپاهانى ها 
هیچ اعالمى درباره حضور این بازیکن در تمرینات خود نداشتند. در این شرایط شایعاتى درباره احتمال پیوستن زهیوى به سپاهان 
مطرح شد اما این شایعه را مسئوالن سپاهان تکذیب کردند.بر اساس اعالم سپاهانى ها این باشگاه هیچ تصمیمى براى جذب 
زهیوى ندارد و حضور این بازیکن در تمرینات تیم اصفهانى با درخواست خود بازیکن بوده است. ظاهراً  زهیوى بعد از بهبودى از
 امیر قلعه نویى خواسته براى آمادگى بدنى و رسیدن به شرایط خوب براى بازگشت به فوتبال چند روز کنار سپاهان تمرین 

کند و این درخواست با موافقت سرمربى سپاهان مواجه شده است.

سرپرست باشگاه پارس جنوبى جم گفت: مهدى ترکمان با سپاهان تمرین مى کند تا بدنش آماده باشد.
مراد مرادى در گفتگویى، در مورد آخرین وضعیت پنجره نقل و انتقاالتى تیم پارس جنوبى جم، اظهار کرد: به جز 
مهدى ترکمان که سپاهان لطف کرده و او را تمرین مى دهد بقیه بازیکنان همراه تیم هستند و هیچکس از تیم جدا 

نخواهد شد. همه بازیکنان از روز سه شنبه (امروز) در تمرین حاضر خواهند شد.
وى در مورد بازى روز پنج شنبه مقابل سپاهان که ممکن است مهدى ترکمان مقابل پارس جنوبى بازى کند افزود: 
ترکمان قطعاً جلوى تیم خودش بازى نمى کند، او بازیکن تیم ماست که چند روزى با سپاهان تمرین کرده تا بدنش 

آماده باشد اما حتماً  به تیم بر مى گردد. 

ز
دا

د:
ش

سپاهان بدن مهدى را براى ما آماده مى کند! فقط آمده بود تمرین کند!
باشگاه سپاهان اعال
قرار گرفت و با یکگ
شده بود، حضور داش
هیچ اعالمى درباره
مطرح شد اما این
زهیوى ندارد وح
 امیر قلعه نوی
کندو ایند

موافقت سپاهان با جدایى قلعه نویى؟
حاال اشتباه بزرگى است

وب نب یر ز ر ب ن
سالهاى سالدر سپاهان بازى کرده
ذوب آهن رقیب سپاهان بوده است.

محرم نویدکیا که برهه اىروىنیمک
 مربیگرى در لیگ برتر ندارد. البته مى

در صور
امیر قلعه نویى به عنوان ســرمربى تیــم مل

انتخاب شود، مسئوالن باشگاه سپاهان با چالش
براى انتخاب جانشینوى مواجه خواهند بود.
به گزارش «مهر»، ســرمربى تیم ملــى فوت
هنوز مشخص نشــده است و بررســى ها و
با گزینه هــاى مختلف ایرانى ادامــه دارد. ع
ن امیــر قلعه نویــى و... گزینــه هاى داخلى
روى نیمکت تیــم ملى فوتبــال ایران بودن
گذشــت زمان، به نظر مى رســد قلعه نویى

فعلى
دیگر
این د
نویى

نیمکت

فقتوافقتمومواف

مدیرعامل فوالد با قبول شکست از رقیب تهرانى در جنگ نقل و انتقاالت، مدعى شد با از دست 
دادن مهاجم نیجریه اى کنار آمده است. ســعید آذرى بعد از حضور شبانه کریستین اوساگوآنا در 
تهران و ثبت قرارداد با پرســپولیس درباره این اتفاق گفت: «باید قبول کنیم که پرسپولیس این 
بازیکن را از دست ما در آورد. شاید پیشــنهاد بهترى داد شاید هم خود اوساگوآنا تمایل داشت در 
آن تیم بازى کند. ما مشکلى با این ماجرا نداریم و براى این بازیکن آرزوى موفقیت مى کنیم و به 

پرسپولیس تبریک مى گوییم.»
او ادامه داد: «ما مثل برخى تیم ها نیستیم که بعد از شکست در یک مورد نقل و انتقاالتى دنبال جار 
و جنجال باشیم. باید بپذیریم که پرسپولیس به هر نحوى این بازیکن را جذب کرد و ما باید مثل 
جنتلمن ها با این موضوع کنار بیاییم. در مسئله پاتوسى هم ما توانستیم عملکرد بهترى داشته باشیم 
و برنده جنگ با استقالل شدیم. به هر حال مسئله نقل و انتقال هم مثل فوتبال برنده و بازنده دارد.»

مدیرعامل فوالد در خصوص ابهام پزشکى مهاجم نیجریه اى تصریح کرد: «من وسواس هاى 
خاص خودم را دارم. مسئله پزشکى اوساگوآنا که دیروز به آن اشاره کردم مانع از بازى کردن 
او نمى شود و این بازیکن مى تواند در خدمت پرسپولیس باشد و کارش را انجام بدهد. 
معیار من در خصوص مسائل پزشکى متفاوت اســت. تردیدى که من وارد کردم 

مشکلى ایجاد نمى کند.»
آذرى در پایان گفت: «بازیکن برده کسى نیست. او اگر چه در تمرینات ما شرکت 
نکرد اما شرایط را سنجید و با پرسپولیس مقایسه کرد و تصمیم به رفتن به تهران گرفت تا 

براى این تیم بازى کند که ما به تصمیم او احترام مى گذاریم. »

 شکســت 2 بر یک تیم فوتبــال المپیک ایران 
مقابــل کره جنوبــى در دومین بــازى از مرحله 
گروهى مسابقات انتخابى المپیک 2020 توکیو 
و متعاقب آن پیروزى 2 بر صفر ازبکستان مقابل 
چین باعث شد تا شــانس تیم چین براى صعود 
کامًال از بین برود و شــانس تیم ایران به حداقل 

برســد. در روز پایانى مرحله گروهى مسابقات 
در روز چهارشــنبه(فردا)، تیم کشورمان مقابل 
چین به میدان مى رود و ازبکستان با کره جنوبى 
دیدار مى کند. ازبکستانى که حتى با یک مساوى 
صعودش بــه مرحله بعدى مســابقات را قطعى 

مى کند.

کره جنوبى با دو پیروزى در دو بازى اول و رسیدن 
به امتیاز 6، صعودش به مرحلــه بعدى را قطعى 
کرده و بازى آخر براى این تیم جنبه تشــریفاتى 
دارد. ازبکستان نیز مى تواند با یک مساوى و کسب 
تنها یک امتیاز صعودش را مسجل کند تا نتیجه 
بازى ایران و چین هیچ تأثیرى بر جدول نداشته 

باشد. تنها اتفاقى که صعود ایران به مرحله بعدى 
را ممکن مى سازد، شکست ازبکستان و پیروزى 
ایران با تفاضل بیشــتر از یــک گل مقابل چین

 است.
ازبکســتانى ها با تفاضل مثبت 2 گل، 4 امتیازى 
هســتند و با فرض اینکه با حداقل نتیجه ممکن 

شکســت بخورند، تفاضل گل آنهــا مثبت یک 
مى شود و این در حالى اســت که تفاضل گل تیم 
کشورمان منفى یک است. پیروزى یک بر صفر 
تیم ایران نیز تنها در صورتى کارساز مى شود که 
کره جنوبى بتواند ازبکستان را با تفاضل بیشتر از 

دو  گل شکست دهد.

 در شــرایطى که کمتر کســى تصور مى کرد فرشــاد 
احمدزاده در لیست مازاد پرســپولیس قرار داشته باشد 
و قراردادش با این تیم فســخ شــود، بامداد دیروز به 
درخواست محمدحسن انصاریفرد به همکارى اش با این 
تیم پایان داد. احمدزاده در این خصوص  گفت: «زمانى 
که آمدم گفتم مى خواهم بــه تیم کمک کنم، االن هم 
به من گفتند که کمک کن و من هم بدون هیچ شرط و 

گالیه اى قراردادم را فسخ کردم.» 
وى درباره ناگهانى بــودن این تصمیم هم گفت: «این 
تصمیم من نبود که بخواهم دربــاره ناگهانى بودن آن 
توضیح بدهم. با شروع تمرینات تالش زیادى داشتم و 
با تالش و تمرکز باال به دنبال آماده سازى بودم و گواه 

آن آقاى باقرى اســت. قــول داده بودم در 
بازگشت هیچ حاشــیه اى نداشته باشم و به 
جز محرومیت هاى عجیب که آن هم دست 
من نبود، تمام تالشــم را کردم تا خاطرات

خوبى داشــته باشیم. آخر شــب به من زنگ 
زدند و گفتند در باشگاه حاضر شوم و بعد گفتند 

کــه ...! بیخیال توضیح بیشــترى ندهم و شــاید
 صــالح این بــوده کــه بــه ایــن شــکل براى 
کمک بــه پرســپولیس جدا شــوم. روز آخــر نقل 
و انتقاالت به من این فســخ اعالم شد و خدا را شکر 
بازیکنى نیستم که پیشنهاد نداشته باشم و خیلى زود 

اعالم مى شود!»

اگر هزار بــار از ما بپرســید: «آیا ایرج عرب شایســته 
مدیرعاملى پرسپولیس بود؟» هزار و یک بار به شما جواب 
مى دهیم: «نه، به هیچ وجه.» طبیعتًا امثال عرب فقط در 
مکانیزم معیوب مدیریت دولتى در ورزش ایران اســت 
که مى توانند از حراســت به مدیریت پرسپولیس برسند 
و بعدش هم بروند فدراســیون دوومیدانــى! با این همه 
قرار نیست هر کارى که عرب کرده غلط بوده باشد. مثالً  
یکى از ناجوانمردانه ترین هجمه ها علیه مدیرعامل سابق 
پرسپولیس زمانى شکل گرفت که سروش رفیعى ابتداى 
فصل در لیست مازاد گنجانده شد. این تصمیم را کالدرون 
گرفته بود، اما فحش هایش را عرب خورد. چرا؟ هیچکس 
نمى داند. االن که کار ســروش در شهرخودرو هم خیلى 
«نگرفته» و زمزمــه جدایى اش به گوش مى رســد، به 
وضوح ثابت مى شود تصمیم ابتداى فصل مبناى فنى و 
منطقى داشته؛ آیا حداقل در این یک مورد نمى خواهید از 

عرب حاللیت بگیرید؟

آیا کریستین اوســاگوآنا، مهاجم 29ساله نیجریه اى به 
عنوان خرید جدید پرسپولیس مى تواند مشکالت این 

تیم در گلزنى را رفع کند.
نیم فصل اول براى پرســپولیس پایانى شیرین داشت. 
پــس گرفتن صدر جــدول و جبران کــردن امتیازات 
عقب افتاده از ســپاهان و شــهرخودرو. پرســپولیس 
نیم فصل اول چنین تیمى بود؛ مســتحکم و قدرتمند 
در خط دفاع، با بــار فیزیکى باال اما بــدون خالقیت 
در خط هافبــک و بدون زهر در خــط حمله. لحظه اى 
پرســپولیس نیم فصل اول را  بدون مهــدى ترابى و 
هفت گل تأثیرگذارش تصور کنیــد. گل هایى که اگر 
نبود، ســرخ ها قطعًا صدرنشــین جدول نمى شــدند. 
على علیپور، وحیــد امیرى، جونیــور براندائو و مهدى 
عبــدى و روســتایى هیچ کــدام نتوانســتند نمایش 
خوبى داشــته باشــند. به همیــن دلیل هــم بود که 
پرســپولیس ســراغ جذب مهاجم رفت و کریســتین 
اوساگوآنا را جذب کرد. مهاجم بلندقد 194سانتیمترى 
نیجریــه اى کــه ســال قبــل در ذوب آهــن بازى

 مى کــرد و آخریــن باشــگاهش ججــو یونایتــد 
کره جنوبى بوده اســت. پرســپولیس نیــاز مبرمى به 
مهاجم داشت، اما سئوال این است که جذب کریستین 
اوساگوآنا مى تواند مشکالت ســرخ ها را در خط حمله 

برطرف کند؟
بیایید عملکرد اوساگوآنا را بررسى کنیم. یک نیم فصل 
حضور در ججو کره جنوبى. 13مســابقه و 892 بازى 
در لیگ و تنها یــک گل زده! گلى که او در شکســت 
4 -1 ججــو یونایتد به ســانگجو زد، تنهــا گل او در 
کره جنوبى بــود و در نهایت ججو به دســته پایین تر 
ســقوط کرد. حضور او در ذوب آهــن دو نیمه متفاوت 
داشــت؛ گلزنى قابل قبول در لیگ قهرمانان آســیا و 
ناتوان در لیگ ایران. اوســاگوآنا در ســال 2019 تنها 
دو گل در لیگ هــاى داخلى بــراى تیم  هایش زد. در 
ســال 2018 تنها چهار گل و در سال 2017 فقط یک 

گل!
آمارهــا مى گوینــد کریســتین اوســاگوآنا نمى تواند 
ناجى ســرخ ها در خط حمله باشــد، اما شــاید حضور 
یک مهاجم فیزیکى بلنــد قد که مى توانــد مدافعان 
را درگیــر خــودش کنــد، فضــاى الزم و کافــى را

 به على علیپور، وحید امیرى و حتى مهدى ترابى بدهد 
تا شانس هاى بیشترى براى گلزنى داشته باشند. زوج 
ارسالن مطهرى – اوســاگوآنا در لیگ قهرمانان آسیا 
را یادتان هســت. زوجى که در آســیا گل هاى زیادى 
زدند و مهمترین دلیــل موفقیت ذوب آهــنِ  علیرضا 
منصوریان در آسیا شدند. ســرمربى بعدى پرسپولیس 
هر کســى که باشــد، باید چنین کارهایــى از مهاجم 
نیجریه اى اش بخواهد. مهاجمى قلدر که مى تواند جاده 
گلزنى در پرســپولیس را صاف کند تا هم تیمى هایش 

گل هاى بیشترى بزنند.

عرب و فحش هایى که
 براى یک خروج خورد

ستاره نه
 اما بدك هم نیست

قبــــــــــــــول! اینجا را ما باختیم

اما و اگرهاى خنده دار براى یک صعود

     بیخیال،توضیح بیشترى نمى دهم

ى سرمربى 
نه هاى 

این فردى را جایگزین قلعه نویى کند که این تیم را در
جایگاه حفظ کند. سپاهان که در دو سال گذشته با امیر 
قلعه نویى مجدداً در جمع مدعیــان قهرمانى قرار 
داشته اســت، احتماًال با جدایى وى مجدداً وارد 
دورانى خواهد شد که نتایج خوب دو فصل اخیر 

را تحت تأ ثیر قرار بدهد.

ــت زمان، به نظر مى رســد قلعه نویى
 سپاهان شانس بیشترى نسبت به گزین

 دارد.
در حالى اســت که گفته مى شود قلعه
 شــروط خود را براى نشســتن روى 
ت تیم ملى فوتبال ایران اعم از مسائل

مدیرعامل فوالد
دادن مهاجم نیج
تهران و ثبت قرا
بازیکن را از دست
آن تیم بازى کند

پرسپولیس تبریک
او ادامه داد: «ما م
و جنجال باشیم.
جنتلمن ها با این
و برنده جنگ با اس
مدیرعامل فوال
خاص خو
او نمى
معی
م
آ
نکرد اما ش
براى این تیم بازى

ســت. قــول داده بودم در 
شــیه اى نداشته باشم و به 
ى عجیب که آن هم دست
الشــم را کردم تا خاطرات

شیم. آخر شــب به من زنگ 
باشگاه حاضر شوم و بعد گفتند 

و شــاید توضیح بیشــترى ندهم
ـوده کــه بــه ایــن شــکل براى

ــپولیس جدا شــوم. روز آخــر نقل 
ن این فســخ اعالم شد و خدا را شکر 
که پیشنهاد نداشته باشم و خیلى زود 

 نمى دهم

گارش این خبر) 

جى است و او به 
شگاه ذوب آهن،

ن على دایى بود 
ذوب آهن اعالم 
س کادر فنى تیم

ب آهن و بررسى 
 علت که محرم 
ه سال هاى اخیر 

 برنامه اىبراى

ى

ر ى یمبر ب ب

؟
ت
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 مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 970868 ج/اول له آقاى عبدالحمید صمدى و علیه آقاى قدرت اله درویشى 
زاده مبنى بر مطالبه مبلغ 1312380161 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق 
االجراى دولتى در تاریخ 98/11/13 ساعت 10:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 26/247 حبه مشــاع از 72 حبه شش دانگ 
ملکى به پالك ثبتى شــماره 9002 فرعى از 12 اصلى بخش 14 با مشخصات مندرج در 
نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده اســت ملکى آقاى خانم فاطمه درویشى زاده و اکنون 
در تصرف مالکانه شخص ثالث میباشد توســط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل 
ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى 
توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده 
با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى 
احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. مابقى ثمن معامله ظرف 
حداکثر یکماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک 
مورد مزایده: به آدرس: خیابان صمدیه- مقابل فروشــگاه کوثر- طبقه زیرزمین- مجتمع 
تجارى ادارى تارا 4، طبقه زیرزمین ضلع جنوبى درب آسانســور، بازدید، نتیجه و نظریه به 
شرح ذیل تقدیم مى گردد. مشخصات ملک: محل مورد نظر مغازه به صورت متروکه و بدون 
هیچ گونه فعالیتى، با مشخصات اسکلت بتونى، ســقف تیرچه و بلوك، کف و بدنه دیوارها 
سنگ، سقف داخلى با دوپوش کارى انجام شده، درب و پنجره هاى بیرونى سمت راهرو از 
شیشه سکوریت مى باشد و با توجه به سند مغازه داراى پالك ثبتى به شماره 9002 فرعى 
از 12 اصلى بخش 14 ثبت اصفهان و به مساحت حدود سى متر مربع و داراى آب اشتراکى 
و کنتور برق اختصاصى مى باشد. نظریه کارشناسى: با توجه به قدمت، موقعیت، کاربرى، 
مساحت، نوع مصالحه مصروفه، شرایط روز و همچنین بدون در نظر گرفتن هرگونه تعهدات 
و دیونى که به اشخاص حقیقى یا حقوقى ممکن است وجود داشته باشد و منعى براى معامله 
نداشته باشد ارزش ششدانگ مغازه شامل (ســرقفلى، حق کسب و پیشه، حقوق مالکانه و 
متعلقات) به مبلغ 3/600/000/000 ریال معادل سیصد و شصت میلیون تومان ارزیابى و 
اعالم مى گردد. علهذا حق الزحمه کارشناســى اینجانب طبق تعرفه دستمزد کارشناسان 
به مبلغ 9/500/000/000 ریال مى گردد. در نتیجه ارزش 26/247 حبه مشاع آن به مبلغ 
1312380161 ریال ارزیابى که مقدار 1/249 حبه مشاع آن به مبلغ 62494292 ریال بابت 
حق االجر دولتى و مقدار 24/995 حبه مشاع آن به مبلغ 1/249885868 ریال بابت مطالبات 
محکوم له ارزیابى مى گردد. که در اجراى تبصره ماده 34 ق اجراى احکام مدنى شخصى 
ثالث خانم فاطمه درویشى زاده خود را جهت پرداخت بدهى محکوم علیه معرفى نموده است. 

م الف: 712974 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/10/180
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه 12 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 961028 ج/12 له خانم ریحانه تجدد و علیه آقاى منوچهر دروگر مبنى 
بر مطالبه مبلغ 9 عدد سکه بهار آزادى بابت اقســاط معوقه بابت محکوم به و هزینه هاى 
اجراى و حق االجراى دولتى که در راســتاى تبصره ماده 34 ق اجراى احکام مدنى آقاى 
ناصر افقرى مال معرفى نموده است در تاریخ 98/11/12 ســاعت 11/30 صبح در محل 
اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش اموال توقیفى که 
توسط کارشناسى رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشانى اصفهان خیابان کهندژ خیابان نبوى منش کوچه 12 کارگاه آهنگرى افقرى نزد 
حافظ اموال ناصر افقرى مراجعه و از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد 
بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم مال 
پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم 
علیه مى باشد و مابقى ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت 
ضبط خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده: 1. دستگاه چکش برقى داراى بدنه چدنى مدل 
c-frame با قطعه گردان دستى اپراتورى با نیروى رانش و ضربه حداکثر 75 کیلوگرم 

داراى فالیویل، میل لنگ داراى کورس ثابت و 4 تسمه الستیکى انتقال به انضمام موتور و 
پولى. واحد سندان و چکش به فرمان اهرم پایى ساخت روسیه با قدمت حدود 20 سال متصل 
به فنداسیون و برق کارگاه و به وزن تخمینى حدود 3/5 تن که اجزاى مذکور در تصویرهاى 
ضمیمه گزارش 2-994 تقدیم گردیده قابل مشاهده است به رنگ سبز و به ارزش سیصد 
و سى میلیون ریال 330/000/000 ریال) ارزیابى مى گردد. م الف: 715555 مدیر و دادورز 

اجراى احکام حقوقى اصفهان/10/226
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى على مشعشع دادخواستى به مبلغ 
یک میلیون و دویست هزار ریال بطرفیت خانم آرزو هنردان که اعالم شده مجهول المکان 
است تقدیم و به کالسه 982/98 در شعبه ششــم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت 
گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 98/12/3 ساعت 9 
صبح در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 727769 شــعبه ششم  حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /10/381
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- آقاى على بابا على زاده دادخواستى به 
انتقال سند پیکان مدل 89، 81- 685 د 31 ریال بطرفیت آقاى مسلم میرزائى فرزند مرتضى 
که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 545 در شعبه 2 حقوقى شوراى حل 
اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر 
شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز سه شنبه مورخ 
98/11/29 ساعت 16 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 727079 شعبه دوم  حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /10/382
مزایده (نوبت دوم)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 981039 جلسه 
مزایده اى در روز یکشــنبه مورخ 1398/11/20 از ســاعت 9:00 لغایت 10:30 صبح و به 
منظور وصول محکوبه در حق محکوم له و به جهت فروش یک دستگاه میکسر کمپوست 
مخصوص تهیه قارچ مستعمل که حدود هفت سال میباشد که کار نکرده است داراى تابلو 
برق- غلطک و موتور که دســتگاه جهت راه اندازى نیاز به تعمیرات اساسى دارد و توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 165/000/000 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 مال مورد نظر واقع در زرین شهر کیلومتر 3 جاده زرین شهر- اصفهان 
شرکت قارچ زرین دیدن نموده و ســپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شــرکت نمایند که 10 درصد قیمت 
کارشناســى را نقدا پرداخت و در صورت برنده شــده الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت 

نمایند. م الف: 728931 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /10/383 
حصروراثت 

حسن میرزائى داراى شناسنامه شماره 1632 به شرح دادخواست به کالسه 1616/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضى میرزائى 
بشناسنامه 26 در تاریخ 98/10/4 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1. فاطمه میرزائى ش ش 46 ، 2. حسن میرزائى ش ش 1632 ، 
3. فیروزه میرزائى ش ش 2283 ، 4. اعظم میرزائى ش ش 9853 ، 5. داود میرزائى ش ش 
2004 ، 6. مریم میرزائى ش ش 3915 ، 7. خدیجه میرزائى ش ش 681  ، 8. بهاره میرزائى ش 
ش392 10800259(فرزندان متوفى)، 8. عفت شیرانى فرادنبه ش ش 44   (همسر متوفى)، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 

مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

729264/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 10/380
 حصروراثت 

رضا ابراهیمى کهریزسنگى داراى شناسنامه شــماره 111 به شرح دادخواست به کالسه 
274/98 از این دادگاه درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان مظاهر ابراهیمى کهریزسنگى بشناسنامه 49 در تاریخ 96/10/27 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. حسین ابراهیمى 
کهریزسنگى ش ش 167 ، 2. عزیزاهللا ابراهیمى کهریزسنگى ش ش 70 ، 3. اکبر ابراهیمى 
کهریزسنگى ش ش 69 ، 4. زهرا ابراهیمى ش ش 92 ، 5. رضا ابراهیمى کهریزسنگى ش 
ش 111 ، عباس ابراهیمى کهریزسنگى ش ش 57 ، 7. امراله ابراهیمى کهریزسنگى ش ش 
96 ، 8. اسماعیل ابراهیمى کهریزسنگى ش ش 1198 ، 9. نرگس ابراهیمى کهریزسنگى 
ش ش 53 ، 10. ابراهیــم ابراهیمــى کهریزســنگى ش ش 20، 11. عــزت ابراهیمى 
کهریزسنگى ش ش 31 ، 12. حبیب اله ابراهیمى کهریزسنگى ش ش 69 (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 شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

729260/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /10/384
 اخطار اجرایى

شــماره 349/98 به موجب راى شــماره 731/98 تاریخ 98/8/27 حوزه دوم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه عبدالحسین آل کثیر 
به نشانى مجهول المکان محکوم است به حضور در دفترخانه و لنتقال سند خودروى مزدا 
میتسوبیشى مدل 1392 به شــماره انتظامى 24-745 و 59 و  هزینه هاى دادرسى میزان 
دویست و پنجاه هزار تومان و همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ    ریال بعنوان 
نیم عشر دولتى مى باشد..محکوم له: زهرا زمانى به نشانى: محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف امیرآباد خ غفارى کوچه صفا پالك 15 ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به ده روز مفاد آن را 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 اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 729771/م الف-شعبه 

دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 10/385
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محسن توبیهاى دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت خوانده صفدر عرب- احمد 
همایى به شوراى حل اختالف شعبه هشتم شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 935/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/12/3 ساعت 3/30 عصر 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 730666/ م 

الف شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد /10/386
 حصروراثت 

محمد رضا پور قاســمى داراى شناسنامه شــماره 3559 به شــرح دادخواست به کالسه 
1624/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان ماه سلطان پور قاسمى نجف آبادى بشناسنامه 266 در تاریخ 98/8/15 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمد رضا 
پور قاسمى ش ش 3559 ، 2. طاهره پور قاسمى ش ش 729 ،  3. نفیسه پور قاسمى ش ش 
78 ، 4. رضوان پور قاســمى ش ش 291 ، 5. مهین پور قاسمى ش ش 1029 ، 6. الهه پور 
قاسمى ش ش 1847 ، 7. مریم پور قاسمى ش ش 152 (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. 731100/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /10/387
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمد حرى با وکالت اکبر داورى  دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مطالبه 
یکصد میلیون ریال به طرفیت خوانده 1- منیره فرامرزنیا 2- فائزه فرامرز نیا به شــوراى 
حل اختالف شعبه 6 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 677/98 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/11/29 ساعت 4 عصر تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 731330/ م الف شعبه ششم شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 10/388
ابالغ رأى

 شــماره دادنامــه : 9809973653300546 تاریخ تنظیــم : 1398/08/26 - شــماره 
پرونــده : 9709983653300063 شــماره بایگانى : 970067 شــعبه پرونده کالســه  
9709983653300063 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان 
تصمیم نهایى شــماره 9809973653300546 خواهان شرکت فوالد ابزار آسیا با وکالت 
آقاى جواد فستیقى فرزند مرتضى به نشانى استان اصفهان شهرستان خمینى شهر - خمینى 
شهر -  خیابان شریعتى جنوبى جنب قرض الحسنه على بن الحسین علیه السالم -  خوانده 
: دادسراى عمومى و انقالب شهرســتان فالورجان دادستان به نشــانى استان اصفهان 
شهرســتان فالورجان میدان نماز خیابان مالصدرا ســاختمان دادگسترى خواسته صدور 
حکم ورشکستگى دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید راى دادگاه در خصوص دادخواست شرکت فوالد ابزار آسیا 
به شماره ثبت 21116 و شــماره ملى 10260419714 با وکالت آقاى جواد فستیقى فرزند 
مرتضى به طرفیت دادستان عمومى و انقالب شهرستان فالورجان به خواسته صدور حکم 
ورشکستگى با عنایت به اظهارات وکیل خواهان و مدارك ارائه شده از سوى خواهان و نظریه 
کارشناس منتخب که داللت بر واقعى بودن دیون این شرکت و تجارى بودن فعالیت هاى 
شرکت داشته است و نیز با توجه به توضیحات تکمیلى کارشناسى منتخب در جلسه دادرسى 
مورخ 1398/07/20 که اظهار داشته که از لحاظ حســابدارى تاریخ توقف خواهان پایان 
سال 1391 بوده و به نظر مى رســد در نظریه تکمیلى کارشناس در برگ سى پرونده صرفًا 
داللت بر بحران مالى خواهان در سال 1387 داشــته و خواهان در این تاریخ ورشکسته به 
معنى اخص کلمه نبوده است و با التفات به پذیرش نظریه کارشناسى توسط وکیل خواهان 
در جلسه دادرسى و عدم حضور خوانده در جلسات دادرســى و عدم ارائه دفاعیات از سوى 
وى لذا مســتند به ماده 1002 قانون مدنى و مواد 412 و 416 و 440و 433 و 417 و 413 
539 قانون تجارت و مواد 21 و 336 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى حکم ورشکســتگى خواهان صادر و اعالم مى نماید ضمنا تاریخ توقف خواهان 
1391/12/29 تعیین مى گردد و اجراى احکام مدنــى موظف به مهر و موم اموال خواهان 
بوده و راى صادره موقتًا قابل اجرا مى باشد و آقاى عبداهللا بابایى مدیر محترم اجراى احکام 
حقوقى شهرستان فالورجان به عنوان مدیر تصفیه و آقاى سعید کریمى مدیر محترم دفتر 
کل دادگسترى شهرســتان فالورجان به عنوان عضو ناظر در امور تصفیه تعیین مى گردد 
و مقرر مى نماید دفتر شعبه تصویر راى صادره را براى دادستان و مدیر تصفیه و عضو ناظر 
ارسال نموده و جهت انتشار در یکى از جراید کثیراالنتشار ارسال نماید و نیز رونوشت راى 
صادره پس از قطعیت به اداره ثبت شرکت ها و ســازمان ثبت اسناد و امالك کشور ارسال 
گردد ورأى صادره حضورى و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه 
تجدید نظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 731571 حسن شریفى فرد دادرس شعبه اول 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان/ 10/389 

مصرف گاز در استان اصفهان هم اکنون نسبت به مدت 
مشابه پارسال 15 درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه یک 
شنبه شب میزان مصرف گاز در اســتان به 74 میلیون 
متر مکعب رسید، صمیمانه از مشترکان خانگى استان 
خواست با توجه به افزایش برودت هوا و استفاده عادالنه 
ازگاز طبیعــى عموم هموطنان در مصــرف گاز صرفه 

جویى کنند.
ســید مصطفى علوى افزود: دماى هواى محیط طبق 
میزان رفاه جهانى در ماه هاى سرد سال، 18 تا 21 درجه 
سانتیگراد است اما مشترکان خانگى کمتر به این موضوع 

اهمیت مى دهند و منجر به افزایش مصرف گاز مى شود. 
وى ضمن ارائه توصیه هاى بســیار ساده براى کاهش 
مصرف گاز طبیعى تأکید کرد: اگر مشترکان فقط یک 
درجه سانتیگراد دماى محیط را کاهش دهند، 6 درصد 

در مصرف گاز صرفه جویى مى شود.
علوى با اشــاره به اینکه اولویت نخست شرکت گاز در 
ماه هاى سرد سال، تأمین گاز مشترکان خانگى است،  
ادامه داد: صرفه جویى 15 تــا 20 درصدى در مصرف 
گاز روزانه در اســتان اصفهان به گازرسانى مستمر به 
نیروگاه ها و واحد هــاى صنعتى و تولیــدى همچنین 

مناطق شمال کشور، کمک بزرگى مى کند.

مدیر  کل راه آهن استان اصفهان گفت: در 9 ماهه ابتدایى 
سال جارى با احتساب روزانه هشــت رام قطار ورودى و 
خروجى که به مقصد یا از مبدأ اصفهان حرکت کرده اند، 

1/2 میلیون مسافر جا به جا شدند.
سید رضا سادات حسینى در گفتگو با «فارس» اظهار کرد: 
در 9 ماهه سال جارى با احتساب روزانه هشت رام قطار 
ورودى و خروجى که به مقصد یا از مبدأ اصفهان حرکت 
کرده اند، مجموعًا با 2160 رام قطار مسافربرى از مبادى 
اصفهان و کاشــان 1/2 میلیون مســافر جا به جا شدند. 
وى یادآور شد: در اســتان اصفهان دو مبدأ اصلى داریم 
که شامل شهرهاى اصفهان و کاشــان مى شود و از این 

دو مبدأ به شهرهاى مشهد، کاشان، تهران، بندرعباس، 
کرمان، زاهدان، سمنان، یزد و شاهرود حرکت مستقیم 

قطار داریم.
مدیر  کل راه آهن اســتان اصفهان در پاســخ به سئوالى 
درباره تعداد کشته  و زخمى هاى احتمالى حوادث راه آهن 
اصفهان در سال 98 گفت: در استان اصفهان نه امسال 
و نه ســال هاى اخیر هیچ حادثه منجر بــه جرح و فوت 
نداشــتیم. وى اظهار کرد: قبًال ضریب اشغال قطار 80 
درصد بود، به این معنى که از مبدأ  80 درصد قطار و مابقى 
در طى مسیر سوار مى شدند اما در حال حاضر قطارها از 

اصفهان پر مى شوند.

سرما مصرف گاز در اصفهان 
را افزایش داد

جابه جایى یک میلیون مسافر 
از راه آهن اصفهان 

درخشش عضو هیأت علمى 
دانشگاه نجف آباد 

امیر گندمـکار، عضـو هیـأت علمـى دانشـگاه آزاد 
اسـالمى واحـد نجف آبـاد در بیسـتمین جشـنواره 
پژوهش و فناوران استان ، پژوهشگر برتر  شاخه علوم 
انسانى شد. در این جشنواره از 20 پژوهشگر و فناور 
برتر اسـتان در بخش هاى فناورى، علوم پزشـکى، 
علوم پایه، علوم انسـانى، کشـاورزى و دامپزشـکى، 
هنـر و معمـارى، فنـى و مهندسـى و دسـتگاه هاى 
اجرایـى و چهـار دانش آمـوز برگزیـده تجلیل شـد.
 در ایـن جشـنواره پژوهشـگران و فنـاوران برتـر از 
دانشـگاه هاى صنعتـى، هنـر، شـهرك علمـى و 
تحقیقاتـى، علـوم پزشـکى اصفهـان، کاشـان، 
دانشـگاه آزاد اسـالمى واحـد نجـف آبـاد، مرکـز 
تحقیقـات کشـاورزى، اسـتاندارى، سـازمان فنـى 
و حرفـه اى و اداره کل ورزش و جوانـان انتخـاب

 شدند.

بالتکلیفى یک خط ریلى 
نماینده نطنز در شـوراى اسـالمى اسـتان اصفهان 
گفت: بودجـه خط ریلـى اصفهـان - تهـران تامین 
نشده است. حسـین میرزائیان در خصوص عملیات 
ریلى قطار اصفهان تهران، تصریح کرد:  سـال هاى 
متمادى اسـت کـه عملیات خـط ریلـى اصفهان - 
تهـران شـروع شـده امـا متاسـفانه بـا گذشـت این 
سـالها تنهـا 10 درصـد عملیـات آن انجـام گرفتـه 

است.

خبر

پس از اعالم نتایج بررســى صالحیت ها توســط شوراى 
نگهبان، گمانه زنى ها حاکى از آن است که از میان نمایندگان 
فعلى مجلس، ناهید تاج الدین و حسن کامران نمایندگان 
کنونى مردم اصفهان، زهرا سعیدى نماینده مردم مبارکه 
که این بار از حوزه انتخابیه اصفهان در انتخابات مجلس ثبت 
نام کرده است، موسوى الرگانى نماینده مردم فالورجان، 
حسینعلى حاجى دلیگانى، نماینده مردم شاهین شهر و میمه 
و برخوار، سمیه محمودى نماینده مردم شهرضا و دهاقان، 
اکبر ترکى نماینده مردم فریدن، چادگان، بویین میاندشت 
و فریدونشهر، سیدجواد ساداتى نژاد نماینده مردم کاشان 
و آران و بیدگل، اصغر سلیمى نماینده مردم سمیرم، على 
بختیار نماینده مردم گلپایگان و خوانسار، ابوالفضل ابوترابى 
نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون براى یازدهمین دوره 

انتخابات مجلس شوراى اسالمى تأیید صالحیت شدند.
نیره اخوان نماینده مــردم اصفهان در مجلس نهم، مجید 
نادراالصلى معاون سیاسى امنیتى اسبق استاندار اصفهان در 
زمان تصدیگرى مرتضى بختیارى، منصور باقرصاد معاون 
خدمات شهرى شهردارى اصفهان در زمان مرتضى سقاییان 
نژاد و رئیس ستاد انتخاباتى قالیباف در سال 96 در اصفهان، 
عباس مقتدایى نماینده مردم اصفهان در مجلس نهم و عضو 
هیئت علمى دانشگاه آزاد اســالمى اصفهان، عباس حاج 
رسولیها ریاست شوراى اسالمى شهر اصفهان در سال هاى 
1381 تا 1389، نصرا... سخاوتى عضو مجمع اصولگرایان 
اصفهان، زهرا شــیخى لنفولوژیست و عضو هیئت علمى 
پژوهشکده سرطان سینه جهاد دانشگاهى، مهدى طغیانى 
عضو هیئت علمى دانشگاه اصفهان، على یوسف پور عضو 
مجمع اصولگرایان اصفهان، سیداحمد سجادى، مدیر عامل 
مرکز تحقیقات رایانه اى حوزه علمیه اصفهان، محمدرضا 

فالح عضو ســابق شــوراى شــهر اصفهان نیز از جمله 
چهره هاى اصولگراى اصفهان هســتند که براى شرکت 
در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى تأیید 
صالحیت شده اند. طبق گمانه زنى ها عباسعلى پوربافرانى 
نماینده مردم نایین و خور و بیابانک و محسن کوهکن نماینده 
مردم لنجان نیز توسط هیئت هاى نظارت احراز صالحیت 
نشدند. حیدرعلى عابدى، احمد سالک و حمیدرضا فوالدگر 

نمایندگان فعلى مردم اصفهان نیز از شرکت در یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى انصراف داده اند و 
مرتضى صفارى نطنزى نماینده نطنز و قمصر هم تیر ماه 
امسال به رحمت ایزدى پیوســت. در شهرستان اصفهان 
تاکنون 121 نفر از کاندیداهــا رد صالحیت، 106 نفر عدم 

احراز و 157 نفر نیز انصراف داده اند.
ناهید تاج الدین، نماینده فعلى مــردم اصفهان در مجلس 

شوراى اسالمى نیز تنها چهره اصالح طلبى است که براى 
انتخابات مجلس یازدهم تایید صالحیت شده است.

همچنین در مورد ثبت نام چهره هاى شــاخص جریانات 
سیاســى غالب در اصفهان گفته مى شــود از هر دو جناح 
دستکم چهار تا پنج  چهره مطرح براى حضور در لیست هاى 
انتخاباتى در مراحل بررســى احراز صالحیت نشده اند و از 

طریق قانونى پیگیر بررسى مجدد پرونده خود هستند.

اصالح طلب هست اما کم است! 
در حالى که شــایعاتى در فضاى مجــازى مبنى بر 
توقف فعالیت آژانس هاى گردشگرى پس از سانحه 
هواپیمایى اوکراین منتشر شده بود، مدیرکل میراث 
فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى اصفهان 
گفت: هرگونه شایعه درباره توقف یا کندى فعالیت 
آژانس هاى گردشــگرى خارجى صحــت ندارد و 

فعالیت این دفاتر همچنان پابرجاست.
فریدون اللهیــارى افزود: کمــاکان فضاى تبادل 
گردشگران خارجى در اســتان صورت مى گیرد و 
هیچ مشکلى در این رابطه وجود ندارد و تاکنون هیچ 
ممنوعیت پروازى به آژانس هاى گردشگرى استان 

اعالم نشده است.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اصفهان با بیان اینکه 160 آژانس گردشــگرى در 
استان وجود داردگفت: در 9 ماهه امسال بیش از 330 
هزار گردشگر خارجى به استان اصفهان سفر کردند 
که بیشترین تعداد گردشــگران ورودى به استان از 
کشورهاى آلمان، فرانسه، چین، اسپانیا، ترکیه، ژاپن، 

یونان، تایلند و استرالیا بودند.
اللهیارى با اشاره به تعداد باالى گردشگران چینى 
به اصفهان گفت: اتباع جمهورى خلق چین از 25 تیر 
سال جارى مجاز شدند بدون اخذ روادید به جمهورى 
اسالمى ایران وارد شوند و بر همین اساس، از ابتداى 
ســال جارى تا پایان آذر آمار گردشگران چینى به 
پنج برابر رسیده است که این مهم مى تواند صنعت 

گردشگرى استان را توسعه دهد. 

فعالیت آژانس هاى 
گردشگرى اصفهان 

متوقف نشد
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همه افراد در مواقعى از زندگى خود با ترس ها و نگرانى هاى 
مختلفى مواجه مى شوند که از جمله آنها مى توان به ترس از 
ارتفاع و پرواز، تنهایى و تاریکى یا صحبت در جمع اشاره کرد 
و در واقع اضطراب یک احساس متداول است که همه مردم 

دنیا در برخى از مراحل زندگى آن را تجربه مى کنند.
همه ما با برخى از رایج ترین هراس ها آشنایى داریم؛ ترس 
از ارتفاعات (آکروفوبیا)، ترس از قــرار گرفتن در فضاهاى 
محصور و بسته (کالســتروفوبیا) و ترس از فضاى باز بدون 
جایى براى گریختن (آگورافوبیا). در عین حال روانشناسان 
معتقدنــد که بــا تغییر ســبک زندگى، همه مــا هراس و 
نگرانى هاى جدیدى را نیز تجربه مى کنیم. براى مثال موارد 
زیر به نقل از نشــریه «تایمزآوایندیا» برخى از ترس هاى 
جدیدى هســتند که در بین انســان هاى این عصر به طور 

فزاینده اى شایع شده  است:

1) اضطراب زیست محیطى:
با توجه به اینکه ما هر روز بیشــتر در مورد تغییرات اقلیمى 
و تأ ثیرات آن مى خوانیم، ترس از عواقب ناشــى از تغییرات 

اقلیمى روز به روز رایج تر مى شود. این نوع هراس بیشتر در 
نسل جوان مشاهده شــده و منجر به ایجاد حمالت پانیک 
(وحشت زدگى) از فکر گرمایش کره زمین و به پایان رسیدن 

منابع طبیعى آن مى شود.

2) بى گوشى هراسى (نوموفوبیا):
در عصر امروز که ارتباطات بیــش از حد وجود دارد، هراس 
مشترکى بین افراد شیوع یافته که تا حدى نیز از نظر فرهنگى 
پذیرفته شده است. امروزه بســیارى از افراد در صورت جا 
گذاشتن گوشى خود و به همراه نداشتن آن دچار اضطراب 
و پریشــانى مى شــوند و در صورتى که تنها با نگرانى زیاد 
به تماس ها و پیام هاى از دســت رفته خــود فکر مى کنید، 
ممکن است دچار نوموفوبیا باشید که به هراس شدید از نبود 

تلفن هاى همراه اطالق مى شود.

3) نئوفوبیاى غذایى:
نئوفوبیاى غذایى به هراس از امتحان کردن غذاهاى جدید و 
ناآشنا گفته مى شود و شیوع روزافزونى میان کودکان خردسال 

دارد. این هراس موجب بهانه گیرى هاى مختلف فرد مبتال 
نسبت به غذاهاى مختلف مى شــود و ممکن است تا جایى 

پیش رود که فرد حتى غذاهاى رایج و معمول را نیز نخورد.

4) کربوفوبیا:
با افزایش رژیم هاى غذایى مختلف و زودگذر و فشــار زیاد 
اجتماعى در مــورد پیدا کردن راهى براى تناســب اندام، 
جریان فکرى اشــتباهى شروع شــده که برخى افراد بر 
اســاس آن تمامى کربوهیدرات ها را براى تناسب اندام، 
مضر مى دانند و نسبت به خوردن هر گونه کربوهیدرات 

هراس دارند.

5) ادیتیوولتافوبیا:
ادیتیوولتافوبیا به معناى هراس از رسانه هاى اجتماعى است. 
در صورتى که بخواهیم این هراس را از نظر روانشــناختى 
بررسى کنیم، باید آن را با عنوان هراس از قضاوت شدن یا 
تحت نظارت هاى موشکافانه هاى دوستان یا افراد غریبه قرار 

گرفتن تعریف کرد.

استرس پدیده امروز نیســت. از خلقت آدمى همراه 
انسان بوده است. بنابراین با کنترل استرس، مى توان 

از آن به عنوان یک سرمایه استفاده کرد.
اســترس به این بســتگى ندارد که شــما جوان یا 
پیر، پســر یا دختر، ثروتمند یا فقیر، تحصیلکرده یا 
بیسواد، خدمتکار یا ارباب هســتید. استرس به این 
بستگى ندارد که کجا زندگى مى کنید، در نیویورك 
یا در دهلى نو، در یک دهکده یا روستایى کوچک در 
آفریقا. استرس آتش زیر خاکســتر است . هر کس 

مى تواند بــا کنتــرل کــردن آن از گرماى آن 
لــذت ببــرد یــا آن را شــعله ور 

کنــد و آتــش ســوزى 
بزرگــى بــه راه بیاندازد 

که  متأســفانه بســیارى 
حالت دوم را انتخاب مى کنند.

هنگامــى کــه مشــکالت زیاد، 
استرس فراوانى در شما ایجاد مى کنند 

به ترتیب مراحل زیر عمل کنید:
 فکــر کنیــد... بایــد راه بهتــرى براى حــل این 
مشکالت وجود داشــته باشــد. به یاد آوردن قصه 

کالغ و کوزه به شما کمک مى کند: کالغ تشنه اى، 
ظرف دهانــه تنگــى یافت بــراى حل مشــکل 
خود ســنگریزه هایــى را داخل ظــرف ریخت تا 
سطح آب باال بیاید و سپس توانست با منقارش آب 

بنوشد.
 سئوال کنید... از خودتان و دیگران سئوال کنید که 
چگونه مى توان کارها را به شیوه هاى بهترى انجام 
داد. فراموش نکنید ســئواالت احمقانه، پاسخ هاى 

هوشمندانه 

را به همراه خواهد داشت.
 حاال دســت به عمل بزنید... انجام آن را آغاز کنید. 
اولین گام به ســوى حل یک مشکل، شروع کردن 
است البته فراموش نکنید که در ابتدا مشکالتتان را 

اولویت بندى کنید.
همیشه در هر موقعیت تیره و تار، یک روزنه روشن 
وجود دارد مشروط به آن که به جاى تقویت مشکالت، 

از فرصت ها استفاده کنید.

نتایج یک بررســى تازه حاکى از آن است، مصرف چاى 
سبز در هفته مى تواند به عمر شما بیافزاید. این پژوهش 
که توسط دانشمندان دانشگاه چین صورت گرفته، بیش 
از 1000 نفر را تحت مطالعه قرار داده و درنهایت مشخص 
کرده، مصرف چاى سبز به میزان سه بار در هفته مى تواند 

یکسال به عمر افراد بیافزاید.
مواد و ترکیبات اصلى موجود در چاى شــامل کافئین یا 
تئین، ترکیبات فالنوئیدى و فلوئور است، کافئین یا تئین 
که محرك اعصاب مرکزى و براى رفع خستگى و تمدد 
اعصاب از آن استفاده مى شود؛ ترکیبات فالنوئیدى ماده 

دیگرى است که در چاى وجود دارد و براى پیشگیرى از 
بیمارى هاى قلبى عروقى، پیشگیرى از سرطان بسیار 
مفید اســت؛ ماده اصلى دیگرى که در چاى وجود دارد، 

فلوئور است که اثرات ضد پوسیدگى بر دندان دارد.
متخصص این پژوهش تأکید مى کند، نوشیدن چاى سبز 
سه بار در هفته مى تواند زندگى افراد را طوالنى تر کند و 

خطر ابتال به حمله قلبى یا سکته مغزى را کاهش دهد.
آنتى اکســیدان هاى موجود در این نوشیدنى مى توانند 
به محافظــت از قلب کمــک کنند  و افــراد را به مدت 

طوالنى ترى سالم نگه دارند.

بیمارى  هاى کلیوى انواع و علل متفاوتى دارند که مى  توان 
آنها را به سه دسته ارثى، مادرزادى و اکتسابى تقسیم کرد. 
از علل اکتسابى بیمارى  هاى کلیوى، مى  توان به دیابت، 
باال بودن فشار خون، آســیب دیدن کلیه و عدم مراقبت 

صحیح از آن و مصرف برخى داروها اشاره کرد.
اگرچه بســیارى از بیمارى  هاى کلیوى ممکن اســت 
تا مراحل پیشــرفته عالمت خاصى نداشــته باشند اما 
برخى عالیم مانند ورم کردن دســت و پا، تکرر ادرار و 
مثانه دردناك مى  توانند از عالیم هشــداردهنده ابتال به 

بیمارى  هاى کلیوى باشند.  
براى پیشگیرى از ابتال به بیمارى  هاى کلیوى باید پهلوها، 
گرم نگه داشته شوند، غذا خوب جویده شود؛ بین غذا آب 
مصرف نشود و از انبساط  دهنده  هاى کلیه مانند سیاه دانه 

استفاده شود.

اگرچه مصرف هشت لیوان آب در طول روز براى افزایش 
گردش آب در کلیه مفید است اما چون به اصطالح طب 
سنتى باعث سرد شدن کلیه  ها مى  شود، بهتر است براى 
افزایش گردش آب در کلیه، به  جاى مصرف بیش از حد 
آب، از شــربت  هایى با طبع گرم مانند آب و عسل ولرم 
استفاده شود؛ مصرف آب و عســل ولرم مى  تواند باعث 
کاهش انسداد در کلیه  ها شود و آن را گرم کند؛ به تعبیر 
بوعلى ســینا این کار باعث ترمیم کلیوى مى  شود  زیرا 

صفراسازها ترمیم  کننده هستند.
همچنین بایــد از مصرف آب یخ پرهیز شــود و کلیه  ها 
همواره با لباس  هاى گرم، پوشانده شوند؛ امروزه پوشیدن 
لباس  هاى کوتاه مرسوم شده اســت اما به این دلیل که 
این لباس  ها، روى کلیه  ها را نمى  پوشــانند، زمینه ایجاد 

بیمارى  هاى کلیوى را فراهم مى  کنند.

فقدان سند مالکیت 
شماره: 139885602030011812    آقاى سیامک کیماســى فرزند هوشنگ به موجب 
تفویض وکالت نامه شماره 41871 مورخ 1398/07/30 دفترخانه 72 نجف آباد از طرف به 
موجب درخواست وارده به شماره 139821702030024119 مورخ 1398/10/09 و  باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت تمامت شش دانگ  یکبابخانه به شماره پالك ثبتى 8015 فرعى از 87 اصلى  واقع 
در بخش 12 ثبت اصفهان که درصفحه 422 دفتر 46 امالك ذیل ثبت 6174 بنام محمود 
اسدى فرزند یداله ثبت و سند مالکیت کاداسترى به شماره چاپى 036904 سرى الف / 94  
صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 

اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار 98/10/24 731472/م الف - مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک 

نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/ 10/390
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان وحید رضایى دادخواستى به خواســته الزام خوانده …… به طرفیت خوانده على 
رستگارى به شوراى حل اختالف شعبه سوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 595/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/11/15 ساعت 3 عصر 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 727979/ م 

الف شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 10/391
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ى مختلف فرد مبتال 
ستتا جایى 

آگهى تغییرات
شــرکت توسعه هوشــمند پایا اندیش 
نصف جهان سهامى خاص به شماره ثبت 
63364 و شناسه ملى 14008714432 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
فوق العاده مــورخ 1398/10/10 مرکز 
اصلى شرکت به نشانى : استان اصفهان 
، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شهر اصفهان، محله هشت بهشت غربى 
، خیابان هشــت بهشــت غربى ، کوچه 
نسترن[22] ، پالك- 2 ، پالك قدیمى47 
، طبقه همکف و کدپستى 8154763133 
انتقال یافت و ماده مربوطه اساســنامه 
به شرح زیر اصالح شد. نام شرکت به : 
توسعه هوشمند پایا اندیش سینا تغییر 
یافت و مــاده مربوطه در اساســنامه به 
شــرح فوق اصالح شــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(728620)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندسین آتى ســازه کسرى 
سهامى خاص به شماره ثبت 26352 و 
شناسه ملى 10260470980 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى به 
طور فوق العاده مــورخ 1398/09/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - پروین بهاءلو 
هوره به شماره ملى 1080088350 به 
عنوان بازرس اصلــى و علیرضا عامرى 
به شماره ملى 1249930073 به عنوان 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب گردیدند. - محمد رضا درخشان 
هوره به شــماره ملى 1287176003، 
فریبا درخشــان هوره به شــماره ملى 
1282773895 و رضــا بهاءلو هوره به 
شــماره ملى 1092324471 به عنوان 
اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(728623)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندسین آتى ســازه کسرى 
سهامى خاص به شــماره ثبت 26352 
و شناســه ملــى 10260470980 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/09/24 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: - محمدرضا درخشان هوره به شماره 
ملى 1287176003 به سمت مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیــره، رضا بهاءلو هوره 
به شماره ملى 1092324471 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و فریبا درخشان 
هوره به شماره ملى 1282773895 به 
ســمت عضو هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمى 
با امضاى مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره 
منفردا همراه با مهر شــرکت معتبر مى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (728626)

آگهى تاسیس
شرکت سهامى خاص دایان آرتان آفاق درتاریخ 1398/10/07 به شماره ثبت 63805 به شناسه ملى 14008871866 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید، پخش، خرید و فروش، صادرات و واردات انواع قطعات بتنى – امور پیمانکارى 
مربوط به طراحى، نظارت و اجراى ساختمان ها و ابنیه عمومى اعم از چوبى، آجرى، سنگى، بتنى و فلزى – امور پیمانکارى مربوط به ساخت راه ها – تولید، تامین، 
تجهیز، خرید و فروش مصالح ساختمانى – اجراى کلیه امور مهندسى مرتبط با طراحى و نصب و دکوراســیون و غرفه آرایى – مرمت و بازسازى ابنیه و بافت 
هاى فرسوده شهرى، روستایى و صنعتى – زیبا سازى شهرى – مهندسى راه و پل و ابنیه – تولید، خرید و فروش، صادرات و واردات انواع فرو آلیاژها و قطعات 
و شمش هاى فوالد، چدنى و آلیاژى، انواع سنگ هاى معدنى، آهن اســفنجى و کلیه تجهیزات و ماشین آالت صنعتى و معدنى – ارائه و انجام امور دامپرورى و 
کشاورزى – خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى 
و خصوصى – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور – اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق 
اهداف شرکت – تامین نیروى انسانى موقت و متخصص صرفاً در راستاى تحقق اهدف شرکت – برگزارى و شرکت در نمایشگاه ها، سمینارها، همایش ها و 
کنفرانس هاى داخلى، خارجى و بین المللى (بجز فرهنگى و هنرى) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش جرقویه سفلى ، دهستان جرقویه سفلى ، روستا منطقه صنعتى جرقویه، محله قارنه ، خیابان 
اول ، کوچه نبش فرعى دوم ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8176116954 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 
100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 92510/338 مورخ 1398/09/20 
نزد بانک ملت شعبه مشتاق اول اصفهان با کد 92510 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى مسعود صانعى 
نیک آبادى به شماره ملى 1270813900و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى افشین سیاوشى به شماره ملى 
1289427461و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم عزت خانم پورکى به شماره ملى 4219289755و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى 
و ادارى با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى بهنام مهرابى 
به شماره ملى 1288312504 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم زهره صادقى به شماره ملى 5419545519 به سمت بازرس اصلى به 
مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (728630)

آگهى تاسیس
شرکت سهامى خاص فنى مهندســى رایا طرح پارتاك درتاریخ 1398/10/19 به شماره ثبت 63889 به شناســه ملى 14008906772 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام مطالعات و تهیه طرح هاى مقدماتى، مرحله اول و دوم 
و نظارت بر ساخت و اجرا پروژه هاى معمارى ومعمارى داخلى.طراحى و تهیه طرح هاى مقدماتى، مرحله اول و دوم و اجراى کلیه پروژه هاى ساختمانى.انجام 
فعالیت هاى مدرن سازى ساختمانها ومعمارى داخلى و دکوراسیون و چیدمان و المانهاى ثابت ومتحرك،طراحى واجراى نماى ساختمان،تهیه دستورالعمل هاى 
فنى،بازبینى دستورالعمل هاى فنى - تخصصى،تهیه شناسنامه فنى وتعیین مشخصات فنى ساختمان،انجام مطالعات وارزیابى محل ساختمان واراضى به منظور 
جمع آورى اطالعات فنى جهت تهیه و طراحى نقشه هاى ســاختمانى،امور پیمانکارى و مشاوره مربوط به طراحى ،نظارت واجراى کلیه پروژه هاى ساختمانى 
ومعمارى.طراحى و تهیه نقشه هاى پروژه هاى ساختمانى ،معمارى و صنعتى بااستفاده از نرم افزارهاى سه بعدى و متریال سازى،آموزش نرم افزارهاى مربوط به 
پروژه هاى ساختمانى و معمارى،انعقاد قراردادهاى همکارى ومشارکت با شرکت هاى داخلى وخارجى در زمینه موضوع فعالیت شرکت،خریدو فروش و صادرات 
وواردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى وخصوصى، اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى درخصوص 
تحقق اهداف شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله خانه اصفهان ، خیابان ماه فرخى ، خیابان گلخانه ، پالك 540 ، ساختمان مهدى ، طبقه دوم ، واحد 
201 کدپستى 8194818887 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم 
آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 9254575 مورخ 1398/10/12 نزد بانک ملت شعبه بوستان سعدى اصفهان 
با کد 9254 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى سیدعلى اکبر رهنمائى به شماره ملى 1199316504و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى سیدامین مصطفوى به شماره ملى 1271481881و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى حسان جعفرى به شماره ملى 4060577480و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى وحید غالمى به شماره ملى 
6219926765و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمد امین جان نثارى به شماره ملى 1272608646 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى اصغر 
جان نثارى به شماره ملى 1283449668 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (729709)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى ایمن برق فریدونشهر شــرکت سهامى خاص به شماره ثبت 430 و شناســه ملى 14004029872 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1398/10/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقاى مجید جدیدى کد ملى 1129610594 و آقاى 
بهرام اونیکزى کد ملى 1129592790 و خانم سحر حق نهاد کد ملى 0480162050 به عنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. آقاى هومن زیبایى کد ملى 0532397241 بسمت بازرس اصلى و آقاى مجید اصالنى کد ملى 1129608417 به 
سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فریدون شهر (729700)

ترس از ارتفاع و فضاهاى بسته را فراموش کنید

5  فـوبیاى جدید بشـر

ار زیاد 
ندام، 
د بر 
ندام،
رات 

 است. 
ناختى 
شدن یا 
به قرار 

فقدان مدارك
ســند کمپانى ســه بــرگ یک دســتگاه 
موتورســیکلت سیســتم جترو 125 مدل 
1394 بنزینى به شــماره موتور 232913 
و شــماره تنــه 11624- 94 به شــماره 
پــالك 555/81435 ایــران متعلــق به 
حسین طهماســبى کهیانى به شماره ملى 
4669901508 فرزند ایرج مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

فقدان مدارك
ســند کمپانى ســه بــرگ یک دســتگاه 
موتورســیکلت سیســتم جترو 125 مدل 
1394 بنزینى به شــماره موتور 352656 
و شــماره تنه 9411477 به شماره پالك 
555/77434 ایران متعلق به حسین کیانى 
بروجنى به شــماره ملى 4660110249 
فرزند علیمراد مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

3 گام تا غلبه بر استـرس 

 یا فقیر، تحصیلکرده یا 
ســتید. استرس به این 
ىمى کنید، در نیویورك 
ه یا روستایى کوچک در 
کســتر است . هر کس 

از گرماى آن دن آن
رورورر ور ور هههلهعلهعلعلهعلهـعلهـعله

د.
ت زیاد، 

دمى کنند 
نید:

هتــرى براى حــل این 
شــد. به یاد آوردن قصه 

بنوشد.
 سئوال کنید... از خودتان و دیگران سئوال کنید که 
چگونه مى توان کارها را به شیوه هاى بهترى انجام 
داد. فراموش نکنید ســئواالت احمقانه، پاسخ هاى 

هوشمندانه 

اولویت بندى کنید.
همیشه در هر موقعیت تیره و تار، یک روزنه روشن 
وجود دارد مشروط به آن که به جاى تقویت مشکالت، 

از فرصت ها استفاده کنید.

با چاى سبز 
عمر خود را 
طوالنى کنید

نسخه بوعلى سینا براى گرم شدن کلیه 



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

آگاه باشــید! خداونــد بــراى خوبــى ها مردمــى و بــراى حق، ســتون هاى 
اســتوارى و براى اطاعت نگهدارنده اى قرار داد. هر گامى که در اطاعت 
بر مى دارید، یاورى از طرف خداى سبحان وجود دارد که زبان ها به نیروى 
آنها سخن مى گویند و دل ها با کمک آنها استوارند، براى یارى طلبان یاور و 
براى شفاخواهان شفادهنده اند. بدانید! بندگانى که نگاهدار علم خداوندند و 
آن را حفظ مى کنند و چشمه هاى علم الهى را جوشان مى سازند، با دوستى خدا 

موال على (ع)با یکدیگر پیوند دارند و یکدیگر را دیدار مى کنند.
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به همت مرکز اصفهان شناســى و خانه ملل وابســته به 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان، 
همایش «اصفهان از فراز نقشه ها» با عنوان «بازشناسى 
و بازنگرى نقشه هاى شــهر اصفهان از منظر تاریخى- 
جغرافیایى» با ســخنرانى و تجلیل از محقق و پژوهشگر 
برجسته در حوزه اصفهان شناسى، دکتر سیروس شفقى 
در تاالر اجتماعات کتابخانه مرکزى شهردارى اصفهان 
با حضور عالقه مندان اصفهان شناســى، اساتید دانشگاه 

و... برگزار شد.
مدیر مرکز اصفهان شناسى و خانه ملل به عنوان میزبان 
با خیر مقدم به شــرکت کنندگان گفت: هدف از برگزارى 
این همایش تجلیل و نکوداشت پروفسور سیروس شفقى 
است که دســتاوردهاى بســیار خوبى در خاك هنرپرور 
اصفهان داشته که اصفهان به آنها افتخار مى کند و استفاده 
از تجربیات این ســرمایه عظیم براى اصفهان شناسان و 

عالقه مندان به اصفهان شناسى است.
رضوان پورعصار اظهار کرد: امروز میزبان مهمان بسیار 
ارزشمندى هســتیم که اگرچه در ارومیه متولد شده، اما 
دســتاوردهاى گرانقدرى را تحویل جامعه اصفهانى داده 
اســت. بنابراین وجود پروفسور ســیروس شفقى، استاد 
پیشکسوت در حوزه اصفهان شناسى در این عصر زمستانى، 

محفلى گرم را نوید مى دهد.
■■■

معاون شــهردار و رئیس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان هم با اشــاره به اینکه ارومیه 
زادگاه پروفسور سیروس شفقى، مرکز ثقل جاده ابریشم 
و بسترساز تجربه هاى تفکرباور و انسان هاى تجربه باور 

است، گفت: در داســتان هاى اســطوره اى آذربایجان، 
قهرمانان شکست ناپذیرند.

محمد عیدى افــزود: در مکتب آذرى، آشــیقى یکى از 
اصلى ترین و ناب ترین سنت هاست و آشیق کسى است که 
به طبیعت عشق بورزد، ادب آموز و ادبدان باشد، خلق را از 
معرفت چیزى آموزد و قیمت کلمات را بداند، از سخنش 
گهر بارد و قلب صاف داشــته باشــد و این همه در وجود 

پروفسور سیروس شفقى نمود دارد.
وى خطاب به پروفسور سیروس شــفقى گفت: شما در 
اصفهان میزبان و نه مهمان هستید و روایتگر بزرگ شهر 
من اصفهان بوده و به حکم سنت آشیقى، عاشق هستید 
و بزرگ ترین مسئولیت اجتماعى را در اصفهان به انجام 

رسانده و در کالم و نوشته هایتان هویت خود را مى جویید.
رئیس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان از تالش ها و زحمات این پیشکســوت و استاد 

جغرافیا، قدردانى کرد.
■■■

در ادامه بنیانگذار گروه جغرافیا و علوم اجتماعى دانشگاه 
اصفهان در ســال 1347 پشــت تریبون قرار گرفت و با 
قدردانى از رئیس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان و مدیر مرکز اصفهان شناسى و خانه 
ملل در برپایى این همایش گفت: در سال 1345 به دعوت 
دانشکده ادبیات به اصفهان آمده و با گروه جغرافیا فعالیت 
خودم را آغاز کــردم و موفق هم بودیم بــه گونه اى که 
دانشجویان کارشناسى، کارشناسى ارشد و دکتراى ما در 

زمره نفرات اول تا چهارم کنکور بودند.
پروفسور سیروس شــفقى با بیان اینکه از اولین کارهاى 
ما، دسترســى به منابع جغرافیایى در اصفهان بود، افزود: 

با جمع آورى منابع، کتاب جغرافیاى اصفهان تهیه شــد و 
دانشجویان رشته هاى مختلف براى شــناخت بیشتر و 
بهتر آثــار اصفهان از این کتاب که جزو دو واحد درســى 
آنها به حساب مى آمد استفاده مى کردند. این در حالى بود 
که ما موفق شدیم به اولین عکس هوایى شهر اصفهان 
دسترســى پیدا کنیم و تعدادى از دانشــجویان، آن را به 
نقشه تبدیل کردند. شفقى با اشاره به اینکه یکى از اقدامات 
اساسى وى، تدوین نقشه اصفهان بوده است، تصریح کرد: 
روزى به من اطالع دادند که شهردار قصد دارد مرا ببیند و 
نگاهى به نقشه ها بیاندازد؛ در آن زمان شهردار اصفهان 
یک تیمسار بازنشسته بود که آمد، نقشه هاى بنده را دید 
و خواست که تعدادى از آنها را به شــهردارى بدهم؛ بعد 

از مدتى از توپخانه ارتش آمدند و آنها هم چند نســخه از 
نقشه ها را از من خواستند و به همین ترتیب نیاز نقشه اى 

شهر اصفهان در آن دوره کوتاه کامًال برطرف شد.
پروفسور شفقى با بیان اینکه دانش جغرافیا بدون نقشه معنا 
ندارد، خاطرنشــان کرد: ما روى تعیین مرز محالت شهر 
اصفهان کار کردیم و اصفهان 50 سال پیش به 125 محله 
تقسیم شد که هر محله داراى مسجد، حمام، مرکز خرید 
نیازمندى هاى روزانه و... بود. در محالت بزرگ اصفهان 
حتى بیش از یک مســجد وجود دارد و این موضوع براى 
غربى ها جالب و بسیار مهم است چراکه در شهرهاى بزرگ 

آنها به طور کل حدود هشت کلیسا وجود دارد.
وى ادامه داد: یک آلمانى قدیمى ترین نقشــه اصفهان را 

تهیه کرد که فقط قسمتى از اصفهان بود و نتوانست به علت 
وجود کوچه هاى فراوان آن را کامل کند، دومین نقشــه 
اصفهان از سوى یک فرانســوى در سال 1768 تهیه شد 
که قابل قبول و از نظر طولى و عرضى جغرافیایى صحیح 
بود. البته اولین اطلس نفیس اصفهان هم به وسیله نقشه 
کش علمى مهدى عبدالرزاق تهیه شــد و به چاپ رسید. 
اما با تحوالت تکنولوژى، تمام نقشــه هاى قدیمى کنار 

گذاشته شد و ماهواره از راه دور جایگزین شد.
پروفسور شفقى گفت: شهردارى اصفهان نیز کتاب نفیس 
با نقشه هاى متعدد را به چاپ رساند که اطلس کالنشهر 
اصفهان بود و تمام پدیده هاى جغرافیایى را با نقشــه ها 
و عکس هاى زیبا مشــخص نموده که این آبروى شهر 
اصفهان است. این محقق و پژوهشگر برجسته در حوزه 
اصفهان شناسى تصریح کرد: یک روز از طرف شهردارى 
اصفهان بحث بود که چرا بر روى نقشه بازار کار نمى شود؛ 
شــخصى به نام هادى میرمیران که یک شهرساز بسیار 
باهوش و علمى بود گفت که من اصًال بازار را نمى شناسم 
چه برسد به اینکه بخواهم براى توسعه و رشد آن برنامه 
ریزى انجام دهم. شــفقى افزود: از من خواستند که یک 
کتاب راجع بازار بنویسم تا شهردارى بتواند براى آن برنامه 
ریزى شهرى انجام دهد لذا کتابى را با عنوان «بازار بزرگ 
اصفهان» تدوین کردم که این کتاب به همت شهردارى 
به چاپ رسید. وى خاطرنشان کرد: حدود 24 سال قبل در 
دانشگاه اصفهان دوره دکترا گذاشتیم؛ در این دوره، درسى 
با محتواى خصوصیات شهر اسالمى باید تدریس مى شد 
که بسیار سخت بود و هیچ استادى زیر بار آن نمى رفت؛ در 

نهایت تدریس آن را بر عهده من گذاشتند.
وى سپس تصاویر بسیار زیبایى از نقشه هاى حوضه آبگیر 

زاینده رود، نقشه اصفهان قدیم، نقشــه آبگیر گاوخونى، 
مادى هاى شــهر اصفهان و... را به حاضران نشان داد و 
گفت: اگر زاینده رود نبود اصفهــان هم نبود و مادى هاى 
شهر اصفهان زمانى که 600 هزار نفر جمعیت داشت در 

حقیقت شبکه آبى اصفهان بود که امروز خشکیده است.
شــفقى به تعدادى از خصوصیات شــهر اصفهان که در 
نقشه ها آورده شده اســت اشــاره کرد و گفت: از جمله 
خصوصیات شــهرى که در نقشــه ها آورده شده نمودار 
سطح درآمدى مردم محالت مختلف است؛ بر اساس این 
نمودارها عباس آباد اصفهان ثروتمندترین منطقه شهر بود 

و در جلفا نیز از درآمد باالیى برخوردار بودند.
■■■

سپس یکى از شاگردان پروفســور سیروس شفقى نیز به 
ویژگى هاى این استاد اشاره کرد و گفت: پروفسور شفقى 
انسانى است که با شرکت در کالس هاى او، درس زندگى 
آموختم و واژه ها در توصیف او نمى گنجد. او را استاد بخوانم 
ادیب است. ادیب بدانم، اصفهان شناس و جغرافیدان است، 

صبور و شکیبا و خوش بیان و تا بخواهى مهربان است.
دکتر مهرى اذانى افزود: او بزرگمرد دانش جغرافیایى، پدر 
جغرافیاى کشور و اصفهان شناس است و امروز خوشحالیم 

که او را مى بینیم.
در این همایش که سالن مملو از جمعیت بود و حتى عده اى 
ایستاده بودند برنامه متنوع موسیقى از سوى گروه هنرى 
«گیسو» به اجرا درآمد و در پایان رئیس سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان، چند تن از اعضاى 
شوراى شهر اصفهان و اساتید دانشــگاه، با اهداى لوح از 
خدمات ارزشمند پروفسور سیروس شفقى در جغرافیاى 

اصفهان و اصفهان شناسى تجلیل کردند.

تجلیل از محقق و پژوهشگر برجسته حوزه اصفهان شناسى در مراسم «اصفهان از فراز نقشه ها»

دکتر سیروس شفقى: دانش جغرافیا بدون نقشه معنا ندارد
ساسان اکبرزاده

تصفیه خانه فاضــالب اژیه با پیشــرفت فیزیکى 95 درصــدى در آینه نزدیک به 
بهره بردارى مى رسد.

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با اشاره به اجراى تاسیسات  فاضالب 
در شهرستان اژیه اعالم کرد: در سال 96 اجراى شبکه جمع آورى و احداث تصفیه  خانه 
فاضالب  در شهرستان  اژیه در دستور کار قرار گرفت هم اکنون 20 کیلومتر از شبکه 

فاضالب  شهر اژیه اجراشد و تنها 4 کیلومتر دیگر باقى مانده است.
مهندس هاشم امینى اجراى تاسیسات فاضالب را در این شهرستان ضرورى برشمرد و 
عنوان کرد: جلوگیرى از آلودگى آبهاى زیرزمینى و سطحى، ارتقاء بهداشت و سالمت 
عموم، جلوگیرى از ایجاد بوى نامطبوع  اســتفاده مجدد از آب  از مزیت هاى اجراى 

کامل طرح هاى فاضالب شهرى مى باشد.
وى افزود: در مناطق کویرى به ویژه  در شهرستان اژیه که در شرق استان قرار دارد 
کمبود آب به شدت احساس مى شود و یکى از زیر ساختهاى توسعه با توجه به صنعتى 
بودن استان بحث آب مى باشد بطوریکه صنایع حد مشخص و معینى نیاز به آب دارند 
و قرار است پساب حاصل از تصفیه فاضالب عمدتا به صنایع اختصاص یافته و یا در 

حوزه کشاورزى مصرف شود.
مهندس امینى در رابطه با اجراى شبکه فاضالب و احداث تصفیه خانه فاضالب در 

اژیه اذعان داشــت:  اجراى پروژه هاى فاضالب پر هزینه است و با اعتبارات دولتى 
شاید حدود 30 تا 40 سال طول بکشد تا طرح بطور کامل اجرا شود. اما با این وجود طى 
دو سال  اجراى تا سیسات فاضالب در شهرستان اژیه با اعتبارات جارى و عمرانى  در 

جهت خدمات رسانى بهتر به مردم عملیاتى شد.
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان پیرامون  روش تصفیه در تصفیه خانه 
فاضالب شهر اژیه  توضیح داد: روش تصفیه در تصفیه خانه فاضالب اژیه به صورت 
لجن فعال با حذف ازت و فسفر A2O مى باشد که یکى از پیشرفته ترین روش هاى 

تصفیه در دنیا محسوب مى شود.
وى ادامه داد: ظرفیت تصفیه 720 مترمکعب در روز است این در حالیست که پساب 

تولیدى مطابق با استاندارد تعریف شده ازسوى نهادهاى ذیصالح مى باشد  
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان افزود: با اجراى تاسیسات فاضالب در 
این شهرستان بیش از 5 هزار نفر تحت پوشش شبکه فاضالب قرار مى گیرند همچنین  

برآورد گردید 1600 فقره انشعاب فاضالب به متقاضیان واگذار شود.
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان اعالم کرد: بیش از 11 میلیارد تومان  
براى اجراى تاسیسات فاضالب در شهرستان اژیه هزینه  گردید ه است که این رقم از 

اعتبارات عمرانى و جارى تامین شد.

پیشرفت 95 درصدى
 احداث تصفیه خانه فاضالب شهرستان اژیه


