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با مرگ عزیزان چه کنیم؟اصفهانى ها براى اهداى پالکت مراجعه کنندبازیگرانى که از قطار جشنواره  فیلم فجر 38 جا ماندندزد و بند در دفاتر طالق کاهش مى یابد خلعتبرى :  چه مى گویید؟ برگه فسخ دارم سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 ایمپلنت دندان 
درد هم دارد

اصفهان آلوده ترین کالنشهر کشور است
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گازگرفتگى
 9 دانش آموز اصفهانى

مهناز افشار
 به ایران برمى گردد؟

بحران ریزش مخاطب 
در صداوسیما 

وارد فاز جدید مى شود 5

چرا هیچ برفى 
روى 

ترك مرمت شده 
ننشست؟

درد ایمپلنت دندان معموًال یکى از اولین 
چیز هایى است که بعد از انجام ایمپلنت و رفع 

بى حسى، متوجه آن خواهید شد. احساس 
خواهید کرد که انگار دندان خود را کشیده اید و 

چیزى درون لثه شما ...

به دنبال بارش برف در اصفهان در روز سه شنبه، 
در امان ماندن ترك مرمت شــده  گنبد مســجد 
شیخ لطف ا... بســیار تعجب برانگیز شده است. 
برف روى این بخش از گنبد مسجد شیخ لطف ا... 
برخالف بخش هاى دیگر، به ســرعت آب شد و 

وضعیت دوگانه اى براى این گنبد به وجود آورد.
به همین دلیل روز گذشــته کارشناســان میراث 

فرهنگى روى سقف...
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کوهکن: گفتند کوهکن: گفتند 
بدهکار بانکى و مالکبدهکار بانکى و مالک
  1717 هزار متر زمین هستم هزار متر زمین هستم

چرا نماینده اصولگراى لنجان رد صالحیت شد؟ چرا نماینده اصولگراى لنجان رد صالحیت شد؟ 
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مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مى گوید در 10 ماه گذشته هیچ روز پاکى براى این شهر ثبت نشده است

خوش به حال ارسالن
 اشــتباه عجیبى که مدیران ذوب آهن انجام دادند باعث شــد اتفاق 

شیرینى براى مهاجم استقالل روى دهد.
 یکى از خریدهاى زمستانى اســتقالل و تنها خرید داخلى این تیم، 
ارسالن مطهرى اســت که از ذوب آهن به جمع آبى پوشان پیوست. 
انتقال این بازیکن از ذوب آهن به استقالل با ماجراى عجیبى همراه 

بود که در نهایت به اتفاقى شیرین براى مهاجم استقالل...
2
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

 بارش برف، روى دیگرمرمت 
گنبد مسجد شیخ لطف ا... را نشان داد

بررسى احتمال 
جنگ الکترونیک

 در سقوط 
هواپیماى اوکراینى

باید از رفتارهاى ناسیونالیستى دست برداشت
شهردار  اصفهان در نشست معاونین فنى و عمرانى کالنشهرها:
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سجاد آقایى: سجاد آقایى: 

مى خواهم خودم را مى خواهم خودم را 
نشان دهمنشان دهم

آگهى مزایده عمومى
 شماره مزایده 4- 1398، شماره مزایده مرجع 2098003617000004
پســت بانک ایران در نظر دارد تعداد 3 رقبه امالك تملیکى و مازاد خود را از طریق 
مزایده عمومى به فروش برساند. متقاضیان جهت شرکت در مزایده مى توانند به آدرس

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

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

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

نوبت دوم

م الف: 731618

مدیریت شعب پست بانک استان اصفهان

آگهى مزایده
شهردارى زرین شهر به استناد مجوزهاى شــماره 111 مورخ 98/03/05 و 
شماره 682 مورخ 98/10/25 شــوراى اسالمى شهر در نظر دارد پالك هاى
D4 و C12 با کاربرى باربرى واقع در شــهرك حمل و نقل زرین شــهر به 
مســاحت هاى تقریبى 5000 مترمربع را از طریق مزایده عمومى به فروش 
رساند، لذا از متقاضیان دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و 
کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 98/11/08 به 

شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند.

نوبت اول

م الف: 736645

میثم محمدى- ش هردار زرین شهر

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

با توجه به اینکه جلسه مورخ 1398/10/23 مجمع عمومى عادى شرکت مذکور به حد نصاب الزم جهت اتخاذ تصمیم نرسیده است، لذا بدین وسیله و براى دومین 
بار از کلیه سهامداران شرکت دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى عادى شرکت که در تاریخ 1398/11/08 در ساعت 8:00 صبح 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 صورت هاى مالى سال 1397

3- تعیین و تقسیم سود شرکت مربوط به سنوات قبل

نوبت دوم

دعوت کننده: هیئت مدیره شرکت پالسما تک سپاهان (سهامى خاص) 
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 به ایرانبرمى گردد؟

4

 کنسرت طلیسچى  کنسرت طلیسچى 
به نفع سیل زدگان به نفع سیل زدگان 

سیستانسیستان
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عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعى مجلس شوراى 
اسالمى گفت: معلوم نیست براى اصل وام 102 میلیون 
یورویى بانک جهانى ج هت حل معضل فاضالب اهواز 

چه اتفاقى افتاده و مدیران مربوطه با آن چه کرده اند.
على سارى با بیان اینکه وزارت نیرو و آبفاى اهواز هیچ 
کدام در مورد این پول توضیحى نمى دهند افزود: اگر این 
پول جایى هزینه و مصرف شــده باید توضیح داده شود 
اما شواهد و قرائن نشان مى دهد کوچک ترین اقدامى 
صورت نگرفته و حتى اگر کارى هم شده در مورد آن سوء 

استفاده فراوانى شده است.
نماینده مردم اهواز با تأکید بر اینکه این اقدامات مربوط 

به مسئوالن فعلى نیســت اما باید پاسخگوى عملکرد 
مدیران قبلى باشــند، گفت: از ابتداى ســال 96 هیئت 
وزیران مقرر کرده بود که اقدامات تصفیه خانه فاضالب 
اهواز در ابتداى ســال 99 باید تمام شود اما شاهدیم که 

اتفاق جدیدى رخ نداد.
نماینده اهواز افزود: اخیراً با موافقــت دفتر مقام معظم 
رهبرى به وزارت نیرو 3700 میلیــارد تومان براى حل 
مشکل آب و فاضالب اختصاص یافته که با ارز نیمایى 
نزدیک به 500 میلیون یورو برآورد مى شود ولى سئوال 
این است که آیا این مبلغ هم به سرنوشت 102 میلیون 

یورو گرفتار نمى شود؟

معاون هماهنگ کننده ستادکل نیروهاى مسلح در خصوص 
احتمال نفوذ در ماجراى سقوط هواپیماى اوکراینى گفت: 
این احتمال را سیستم اطالعاتى ما دارد بررسى مى کند، کار 
هنوز تمام نشده که بخواهیم بگوییم چنین چیزى نیست، 

منتظریم تا نتایج اعالم شود.
سردار سرتیپ خلبان على عبداللهى در برنامه گفتگوى ویژه 
خبرى سیما در خصوص احتمال ایجاد اخالل الکترونیکى 
آمریکا در سامانه هاى مربوط به هواپیما یا پدافند، اظهار 
کرد: اینکه آمریکایى ها چنین اقداماتى را انجام دهند، در 
منطقه سابقه دارد و اینکه توسط سیستم هاى الکترونیکى 
اهداف مجازى را در آسمان ایجاد کنند سابقه داشته است. 

اما بررسى هاى ما نشان مى دهد در خصوص این حادثه با 
توجه به سامانه مربوطه و هواپیما، مقدارى سخت است که 
اعالم کنیم چنین اتفاقى افتاده است. تیم بررسى سایبرى و 
جنگ الکترونیک هم تشکیل داده ایم تا این بررسى را انجام 
دهند. معاون هماهنگ کننده ســتادکل نیروهاى مسلح 
درباره ادامه داشتن تحقیقات و بررسى سناریوهاى دیگر، 
عنوان کرد: در مورد قطع ارتباط سامانه تحقیقات حتماً باید 
ادامه پیدا کند تا ببینیم اشــکال فنى بوده یا اختالل ایجاد 
شده است. اینکه اپراتور چرا شلیک کرده دنبال مى شود که 
بخشى از آن در نیروهاى مسلح و بخشى هم در قوه قضای یه 

دنبال مى شود./1131

معلوم نیست وام 102 میلیون 
یورویى بانک جهانى چه شد!

بررسى احتمال جنگ الکترونیک 
در سقوط هواپیماى اوکراینى 

قربانیان سانحه هواپیما 
شهیدند

  میزان | بنیاد شــهید و امور ایثارگران با 
صدور اطالعیه اى اعالم کرد: جانباختگان ایرانى 
ســانحه هواپیماى اوکراینى در حکم «شــهید» 
محسوب مى شوند. در اطالعیه بنیاد شهید و امور 
ایثارگران آمده اســت: «این بنیاد آمادگى خود را 
براى ایفاى وظایف قانونــى در قبال جانباختگان 
ایرانى این حادثه از جمله تدفین در قطعه شــهدا 

اعالم مى کند.»

جایگاه غذایى صفر!
پژوهش ها و نظرســنجى هاى    چمدان |
متعددى در مورد محبوب ترین کشــور از نظر غذا 
وجود دارد که اغلب آنها به نتایج مشابهى دست پیدا 
 ،«CNN» کرده اند. بر اساس گزارش منتشر شده در
محبوب ترین کشورها از  نظر غذا به ترتیب عبارتند از 
ایتالیا، چین، فرانسه، اسپانیا، ژاپن، هند، یونان، تایلند، 
مکزیک وآمریکا. ایران با وجود تنوع غذایى فراوانى 
که دارد (رشت شهر خالق خوراك شناسى ایران 
در یونسکو) به دلیل بى تفاوتى مدیران در تبلیغات 
و معرفى غذاهاى بومى و سنتى هیچ جایگاهى در 

میان کشورهاى برتر دنیا ندارد./1137

وضعیت بحرانى 
ذخایر خونى در سیستان 

مدیــرکل ســازمان انتقال    عصر ایران|
خون سیستان و بلوچستان گفت: وضعیت ذخایر 
فرآورده هاى خونى به مرحله بحرانى رسیده است 
که این وضعیت نگران کننده است. دکتر خسروى 
گفت: ذخیــره فرآورده هاى خونى در سیســتان 
وبلوچستان با توجه به بارندگى هاى چند روز گذشته 
در این اســتان به پایین ترین سطح رسیده است. 
وى با بیان اینکه تعداد اهداکنندگان خون کاهش 
چشمگیرى داشته است، گفت: در شرایطى کنونى 
باید ذخایر خونى مناســبى داشته باشیم تا بتوانیم 
به موقع به مناطق ســیل زده جنوب سیســتان و 

بلوچستان ارسال کنیم.

تأیید آزادشدن
 کارگردان باسابقه

شــامگاه دوشــنبه خبر بازداشت    بهار |
رخشان بنى اعتماد، فیلمنامه نویس و کارگردان 
نامدار ســینماى ایران در شبکه هاى اجتماعى 
منتشــر شــد. پس از پخش این خبر، یکى از 
نزدیکان او خبر را تأییــد کرد. همان منبع پس 
از مدتى اطالع داد که بنى اعتماد آزاد شده است. 
این فیلمساز با سابقه در بیانیه اى از شهروندان 
تهران دعوت کرده بود، روز یک شــنبه براى 
برگزارى مراســم یادبود کشته شدگان حادثه 
هوایى تهــران گرد آیند. او پیــش از برگزارى 
مراسم اعالم کرد که بر اثر فشارهایى، دعوت 
را پس مى گیــرد. یکى از همــکاران مجتبى 
میرطهماسب، تهیه کننده و کارگردان سینما نیز 

دستگیر شده است.

تمساح ها فعًال 
گرسنه نیستند!

  ایسنا| همزمان با وقوع سیل و طغیان 
رودخانه ها در اســتان سیســتان و بلوچستان، 
تمساح هاى پوزه کوتاه که به آنها «گاندو» گفته 
مى شــود از محیط هاى آبى خارج و در خشکى 
پراکنده شدند و به باور برخى، خزندگان تهدیدى 
براى انسان اســت؛ ولى به گفته محققان این 
حوزه، گاندوها هر چند که حیوانات شکارگرى 
هستند، ولى در فصل زمستان تمایلى به خوردن 
ندارند. بــه گفته رئیس هیئت مدیره مؤ سســه 
خزنده شناســان در صورتى که مــردم با این 
تمســاح ها در کنار ســاحل رودخانه یا خشکى 
مواجه شدند، بهتر است در زاویه 45 درجه اى از 
این خزنده دور شوند، چرا که گاندو بدن بزرگى 
دارد و برایش بسیار سخت است که به سمت فرد 

مورد نظر بچرخد./1138

اقامه نمازجمعه به امامت رهبرى
نماز سیاســى- عبادى جمعه این هفته در    ایلنا|
تهران به امامت حضرت آیــت ا... خامنه اى رهبر معظم 
انقالب برگزار مى شود. آخرین بار تقریباً هشت سال پیش  
در 14بهمن 1390، نماز جمعه تهران به امامت حضرت 
آیت ا...  خامنه اى برگزار شــد؛ یک ماه پیش از برگزارى 

انتخابات دوره نهم مجلس.

نمک پاشیدن بر زخم
صدا وسیما و رســانه  رسمى    روزنامه ایران |
اصلى کشور با سیاست کنونى و در این شرایط نه تنها قادر 
به التیام دادن زخم هاى موجود نیستند، بلکه به جاى آن هر 
روز یک بسته نمک بر این زخم مى پاشند و درد و سوزش 
آن را چند برابر مى کنند. بدتر از همه آنکه این کارها را از 
ســوى افراد به ظاهر مذهبى انجام مى دهند که یکى از 
ارکان وحدت ایرانیان را که مذهب اســت دچار ضعف و 
سستى مى کنند. نتیجه چنین رفتارى تقویت و تکمیل 

فرایند از هم گسیختگى اجتماعى است./1133

فیلمبردار دستگیر شد
  تسنیم| در پى انتشار تصاویر اصابت موشک به 
ـ کى یف در فضاى مجازى،  هواپیماى مسافربرى تهرانـ 
قرارگاه ثار ا... تهران جهت بررسى و مشخص شدن علل 
و عوامل دخیل در این حادثه اقدام به شناسایى و در اختیار 
گرفتن فرد منتشــرکننده فیلم مذکور نموده که نتایج 
بررسى هاى صورت گرفته متعاقباً در اختیار ملت شریف 

ایران قرار مى گیرد./1134

انتقاد روزنامه قدیمى 
امام خمینى(ره) میزان    روزنامه اطالعات |
را رأى ملت مى دانست و مجلس را در رأس امور، مردم 
ولى نعمتان بودند و مدیحه گویان و مداحان هیچگاه راهى 
به سراى امام(ره) نمى یافتند. نمى توان مردم را ولى نعمت 
و رأى آنان را میزان و نمایندگان مــردم را در رأس امور 
دانست و ســپس قیف تنگى براى گزینش همراهان و 
هم حزبى ها نهاد و رقبا و اکثریت رأى دهندگان و دیگر 
سالیق و عالیق را خداى ناکرده پشت دروازه هاى تفسیر، 

رد صالحیت کرد./1141

دیدار روحانى و ترامپ در بهار!
ناصر هادیان، استاد روابط بین الملل    برترین ها |
دانشــگاه تهران از احتمال دیدار رؤساى جمهور ایران و 
آمریکا در بهار سال آینده خبر داد. او مى گوید: به نظرم 
ایران و آمریکا ابتدا بر سر چهار بند پیشنهادى «ماکرون» 
به توافق مى رسند و بعد روحانى و «ترامپ» با یکدیگر 
دیدار مى کنند. ایران و آمریکا قبًال هم بر ســر چهار بند 
پیشنهادى ماکرون به توافق رسیده بودند ولى توافقشان 
عملى نشد؛ چون ایران خواستار لغو کلیه تحریم ها بود و 

آمریکا با این خواست موافقت نکرد.

امر به معروف در هرات
در هرات افغانستان انتشار عکس هایى    فرارو |
از تابلویى که روى آن نوشته شده بود «بد حجابى زن از 
بى غیرتى مرد است» و در زیر آن نیز دیده مى شد «اداره 
مرکزى امر به معروف و نهى از منکر گازرگاه شــریف» 
خبرساز شد. این عکس در شبکه هاى اجتماعى به صورت 
گسترده دست به دست شده است. تابلوهاى زیادى درباره 
حجاب در مناطق مختلف هرات نصب شده است./1136

ستون پنجم ...
  بهار | آیت ا... ســیداحمد علم الهدى، امام جمعه 
مشهد در پایان راهپیمایى حمایت از جبهه مقاومت و ابراز 
همدردى با شهداى سانحه ســقوط هواپیما گفت: یک 
عده ستون پنجم دشمن با مدیریت سفیر ناپاك انگلیس 
مى خواهند اصول ما را به ه م بزنند و ما بایستیم و تماشا 
کنیم؟ کسانى که با دشمن همدست شوند «ستون پنجم» 
دشمن هستند و اینها باید محاکمه صحرایى شوند. اینهایى 
که از روى پرچم آمریکا و اسرائیل رد نشدند ستون پنجم 

هستند./1135

خبرخوان

در میان نماینده هاى فعلى مجلس شوراى اسالمى که 
صالحیت آنها براى حضور در انتخابات اسفند ماه تأیید 
نشد، نام محســن کوهکن، نماینده لنجان هم به چشم 
مى خورد. کوهکن از جمله نمایندگان اصولگراى مجلس 
است که رد  صالحیت او باعث تعجب بسیارى شد. اما او 

به استناد چه بندى رد صالحیت شده است؟
نماینــده لنجان در مجلــس به خبرگزارى «ایســنا» 
مى گوید: بنده با اســتناد به بند 1 مــاده 28 درباره  عدم 
التزام به اسالم رد صالحیت شده ام. هنوز مستنداتى ارائه 
نشده است اما حدس مى زنم که این رد صالحیت به دو 

دلیل است.
وى افزود: لیستى از بانک ملى از چند سال پیش مطرح 
شده و ما به عنوان یکى از بدهکاران بانکى معرفى شده ایم 
و کپى پروانه ساختى وجود دارد که طبق آن بنده مالک 17 
هزار متر زمین در منطقه سعادت آباد پشت هتل اسپیناس 
هســتم و 400 تا 500 واحد دارم کــه این همان بحث 
مسکن کوثر است. طبیعتًا وقتى پروانه ساختمانى و سند 
رسمى از شهردارى تهران به نام بنده به عنوان مالک به 
هیئت نظارت ارجاع مى شود و از آن طرف در سایت بانک 
ملى من را به عنوان یکى از بدهکاران عمده مالى معرفى 
مى کنند آنها مرا رد صالحیت کرده اند چون این دو مورد 
از مصادیق عدم احراز صالحیت است. ولى بهتر بود که 

قبل از رد صالحیت توضیحاتى مى خواستند.
وى افزود:  بنده عضو هیئت امناى این پروژه هستم درست 
است که پروانه و سند این ملک به نام ماست ولى متعلق 

به ما نیست. مالکان این ساختمان ها از پنج  سال گذشته 
ساکن شده اند. درباره  بدهکارى بانکى هم من ریالى از 
بانک ملى وام نگرفتم بلکه دو پروژه مســکونى مربوط 
به مجالس هفتم و هشــتم براى کارکنان و نمایندگان 

ادوار ســاختیم که نام من در هر دو پروژه وجود دارد ما 
تعهد کردیم که اعضا وام هایشــان را پرداخت کنند که 
خوشــبختانه افراد وام گرفته و اقســاط را مى دهند. لذا 

شخص بنده بدهکارى بانکى ندارم.

چرا نماینده اصولگراى لنجان رد صالحیت شد؟ 

کوهکن: گفتند بدهکار بانکى و 
مالک 17 هزار متر زمین هستم

حجت االســالم مســیح مهاجــرى، مدیــر روزنامه 
«جمهــورى اســالمى» در گفتگوى مفصــل خود با 
«خبرآنالین» درباره ابعاد شــخصیتى آیت ا... هاشمى 
رفسنجانى، به سئوالى هم پاسخ مى دهد که به کل این 
مصاحبه ارتباطى پیدا نکرده و در واقع به حوزه کارى خود 
مهاجرى به عنوان مدیر یک روزنامه مى پردازد. این تک 

سئوال و پاسخ مهاجرى به آن را خوانید.
آقاى مهاجرى! سه روزنامه «کیهان»، 
«اطالعات» و «جمهورى اســالمى» 
زیر نظر رهبرى هســتند اما تفاوت 
نگاه هاى زیادى بین رویکردهاى این 
سه رسانه وجود دارد، دلیل این تنوع 
نگاه و قرار گرفتن هر سه این نگاه ها 

ذیل نظر رهبرى چیست؟
«کیهان» و «اطالعات» مصادره شــده هســتند، این 
روزنامه ها مال سناتورهاى زمان شــاه بودند که بعد از 
انقالب مصادره شدند و به عنوان اموال مصادره اى که 
متعلق به بیت المال هستند زیر نظر رهبرى قرار گرفتند، 
بعضى روزنامه هاى دیگر هم هستند که همین وضع را 
دارند مثل روزنامه «خراسان». اینها مصادره اى هستند 
و به همین دلیل تصمیم گیرى در مورد مدیریت اینها در 
اختیار رهبرى است ولى روزنامه «جمهورى اسالمى» 
روزنامه مصادره اى و روزنامه دولتى نیست. این روزنامه، 
بعد از انقالب توســط حزب جمهورى اسالمى به وجود 
آمد و از ســال 66 به بعد که دیگر حزب متوقف شــد 
روزنامه «جمهورى اسالمى» مســتقًال به عنوان یک 

روزنامه بخش خصوصــى دارد به کار خــودش ادامه 
مى دهد و با آنها تفاوت زیادى از نظر شخصیت حقوقى

 دارد.
این روزنامه ها یکســان نیســتند البته «اطالعات» و 
«جمهورى اسالمى» تا حدودى نزدیک به هم هستند 
یعنى در جهت گیرى کلى به هم شبیه هستند و در یک 
مواردى هم تفاوت هایى دارند امــا روزنامه «کیهان» 
درست نقطه مقابل است و جهتى گرفته است که ما آن 
جهت را قبول نداریم، ما هم در جهتى هستیم که او این 
جهت را قبول ندارد، تحلیل من از این ماجرا این است که 
رهبرى به افکار مختلف اجازه نشر مى دهند. قطعًا خود 
ایشان هم چیزى در نظر دارند که این سه روزنامه را به 

هر شکلى که هستند تحمل مى کنند./1132

 درباره تضاد دیدگاه هاى 3 روزنامه خاص

کتاب «پایى که جــا ماند» خاطرات خودنوشــت 
سیدناصر حسینى پور که از سوى رهبر معظم انقالب 
به عنوان یک روایت استثنایى از حوادث تکان دهنده  
اسارتگاه هاى عراق تعبیر شده، به چاپ هفتادم رسید.

سید ناصر حســینى پور در 16 ســالگى، در آخرین 
روزهاى جنگ، در جزیره مجنون به اسارت عراقى ها 
درآمد. وى در طول دوران اســارت شــاهد وقایع 
تکان دهنده و دردآورى بوده و ســعى کرده اســت 
دیده بان اتفاقات و حوادث ماندگار و درس آموز اسارت 
باشــد و رفتارهاى خوب و بد عراقى ها را به صورت 
گزارش روزانه بنگارد؛ در عین حال که تالش کرده 

است به امور روزمره نپردازد.
این کتاب در ابتدا در 23 صفحه به صورت خالصه و 
رمزگونه و با چند کد و کلمه کوتاه در دوران اسارت 
این نویســنده، به صورت مخفیانه نوشــته و بعد از 
آزادى وى، براساس تاریخ، کدها و جمله هاى کوتاه 
که هرکدام گراى خاطــره و اتفــاق خاصى بوده، 
بازنویسى شــده اســت به طورى که توانسته است 
خاطرات 187 روز از 808 روز اســارت را به تحریر 

درآورد.
وى نام این دفترچه را «تقلب هاى زندان» گذاشته 
بود. در پایین صفحه اول به طعنه جمله اى از «صدام» 
درباره اسراى ایرانى نوشته شده است: االسراى ایرانى 
ضیوف من االعراق! یعنى اســیران ایرانى در عراق 
مهمان اند! نویسنده، این جمله به این دلیل نوشته بود 
که اگر روزى دفترچه اش به دست نگهبانان عراقى 
افتاد با دیدن این جمله صــدام کارى با او و دفترچه 
نداشته باشند. در این متن دستنویس نام صدام از آخر 

به اول نوشته شده است؛ یعنى «مادص» .

انتشار 
«پایى که جا ماند» 
براى هفتادمین بار

با انصراف قطعى دو بازیگر اصلى ســریال «پایتخت» از 
همکارى با صداوسیما به نظر مى رسد فصل ششم نقطه 

پایان سریال «پایتخت» باشد.
طى روزهاى اخیر، بعد از اهانت به رخشــان بنى اعتماد، 
فیلمساز برجسته سینماى ایران در یک برنامه تلویزیونى 
که منجر به ایجاد موجــى از واکنش هاى منفى در میان 
مردم خصوصاً جامعه هنرمندان شده است، برخى بازیگران 
و عوامل فعال در تولید سریال ها و شوهاى تلویزیونى در 
پیام هاى خود ضمن اعتراض به این رفتار صداوسیما اعالم 
کردند که بعد از این با رادیو و تلویزیون همکارى نخواهند 
کرد. محسن تنابنده و احمد مهرانفر از بازیگران مجموعه 
پرمخاطب «پایتخت» که این روزها مشــغول ســاخت 
«پایتخت 6» براى پخش از تلویزیون در نوروز 99 هستند 

ازجمله این هنرمندان هستند.
محسن تنابنده، نویسنده و بازیگر سریال «پایتخت» در 
واکنش به این رفتار تلویزیون در گفتگویى به «فیلم نیوز» 
گفت: «در پى توهین هایى که به رخشــان بنى اعتماد و 
باران کوثرى در تلویزیون رخ داد اعالم مى کنم که پس از 
پایان تصویربردارى «پایتخت 6" دیگر هیچ همکارى با 

تلویزیون نخواهم داشت و دیگر در هیچ سریال تلویزیونى 
بازى نخواهم کرد و حتى به عنوان نویسنده هم با تلویزیون 
همکارى نخواهم کرد. هم اکنون هم چاره اى جز ادامه 
تصویربردارى «پایتخت 6" نداریم و گرنه مى خواســتم 

همین االن همکارى ام را با تلویزیون به اتمام برسانم.»
احمد مهرانفر، بازیگر نقش «ارسطو» ، نیز در واکنش به 
این موضوع اعالم کرد کــه «پایتخت6» آخرین حضور 
او در تلویزیون خواهد بود و او نیز دیگر به هیچ عنوان در 
ســریال هاى تلویزیونى و برنامه هاى صداوسیما حاضر 

نخواهد شد.
در پى درگذشت خشایار الوند، فیلمنامه نویس «پایتخت» 
و حاال خداحافظى دو بازیگر اصلى ســریال «پایتخت» 
که یکى از پرمخاطب ترین برنامه هاى ســال هاى اخیر 
تلویزیون بود، نه تنها ادامه تولید این سریال براى فصل هاى 
بعد نامحتمل مى نماید، به نظر مى رسد بایکوت صداوسیما 
از ســوى هنرمندانى که سال ها با شــبکه هاى مختلف 
رادیویى و تلویزیونى همکارى مى کردند، صداوســیما و 
بحران ریزش مخاطبانش از ایــن تاریخ وارد فاز جدیدى 

خواهد شد.

بحران ریزش مخاطب 
در صداوسیما 

وارد فاز جدید مى شود

زد و بند در دفاتر طالق کاهش مى یابد

مراسم بزرگداشــت سپهبد شهید 
حاج قاسم ســلیمانى و قربانیان 
ســرنگونى هواپیماى مسافربرى 
اوکراینــى و جان باختــگان وقایع 
کرمان در مسجد دانشگاه تهران 
برگزار شــد. در این مراسم ماکت 
سفیر انگلیس در تهران نیز آتش 
زده شــد. حضور سفیر انگلیس در 
مراسم یادبود قربانیان سرنگونى 
هواپیماى اوکراینى با 176 مسافر 
در تهران باعث انتقاد شدید جریان 

اصولگرا شده است.

ماکت سفیر انگلیس را آتش زدند

رئیس کانــون ســردفتران ازدواج و طــالق گفت: با 
بخشــنامه جدید قوه قضاییه زد و بنــد در دفاتر طالق 

کاهش مى یابد.
على مظفرى گفت: بر اساس بخشنامه جدید قوه قضاییه، 
ثبت طالق در دفاتر اسناد رسمى با محدودیت و سقف 
معینى انجام خواهد شد. وى با اشاره به توافقنامه سازمان 
ثبت اسناد در این رابطه گفت: متأ سفانه شاهد برخى زد 
و بندها در دفاتر طالق بوده ایم که بدون رعایت موازین 
اخالقى طالق را ثبت مى کردند، بر همین اساس قرار 

شده ثبت طالق مسقف شود.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق در مورد تعیین 
ســقف ثبت طالق گفت: سقف تعیین شــده بر اساس 
شاخص هاى مختلفى خواهد بود و در هر شهرى متفاوت 
است اما این گونه است که در سال نباید از یک میانگینى 
افزایش یابد، به طور مثال در یک شهر یک تعداد ثبت 
طالق مجاز شناخته مى شود و در صورتى که دفاتر از این 
سقف عبور کرده و طالق بیشترى را ثبت کنند، متخلف 

شناخته مى شوند.
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رئیس جمهور 
دهه فجر به اصفهان مى آید 

حجت ا... غالمى، معاون عمرانى اسـتاندار اصفهان، در 
جلسه شـوراى ادارى اسـتان از حضور رئیس جمهور در 
دهه فجر در اصفهان و افتتاح چندین پروژه به دسـت او 
خبر داد. اوایل تابستان امسال برخى نمایندگان اصفهان 
در مجلس شـوراى اسـالمى خبرداده بودند که روحانى 
تیرماه به اصفهان سـفرخواهد کرد. حـاال با توضیحات 
معاون استاندار به نظر مى رسد این سفر با بیش از هفت 

ماه تأخیر باالخره عملى خواهد شد.

سرما در شهرضا رکورد زد
صبـح روز چهارشـنبه شـهرضا با دمـاى منفـى 17/1 
سردترین شـهر اسـتان اصفهان بود. این در حالى است 
که کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: روز جمعه با گذر امواج ناپایدار، بارش برف و باران را 
در بسیارى از مناطق به ویژه غرب استان اصفهان شاهد 
خواهیم بود. ویکتوریا عزتیان گفت: فعالیت این امواج به 

صورت بارش برف و باران پیش بینى مى شود. 

برگزارى کارگاه 
مقابله با حوادث

کارگاه آموزشـى پیشـگیرى و مقابلـه بـا حـوادث ویژه 
کارکنان شـهردارى شـاهین شهر برگزار شـد.آتش پاد 
دوم مجتبى رسـتمى، مدیر عامل سـازمان آتش نشانى 
و خدمات ایمنى شهردارى شاهین شـهر در این کارگاه 
گفت: آموزش پیشگیرى از حوادث، یکى از اهداف کالن 
آموزشى اسـت که این سـازمان براى این مهم در همه 
سنین اهمیت خاصى قائل اسـت. وى هدف از برگزاري 
این دوره آموزشـی را ایجـاد آمادگی هرچه بیشـتر فرد 

هنگام وقوع حوادث ذکر کرد.

کسب عنوان مقاله برتر توسط 
دانشگاه نجف آباد 

معاون پژوهش و فناورى دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد 
از کسـب عنوان مقاله برتر دانشجوى دکتراى این واحد 
دانشگاهى در یازدهمین کنفرانس ملى تحلیل پوششى 
داده ها (DEA) خبر داد. حمید منتظرالقائم اظهار کرد: 
یازدهمین کنفرانس ملى تحلیل پوششى داده ها در شیراز 
برگزار شـد و مقاله وحید روح العلم دانشـجوى دکتراى 
تخصصى رشته مهندسـى صنایع دانشگاه آزاد اسالمى 
نجف آباد با راهنمایى دکترعباس شیخ ابومسعودى مقاله 

برتر را به خود اختصاص داد..

کمک 200 میلیونى 
به سیل زدگان 

رئیس شـوراى اسـالمى شـهر اصفهان از تصمیم این 
شورا براى کمک به مناطق سـیل زده استان سیستان و 
بلوچسـتان خبر داد. علیرضا نصراصفهانى با بیان اینکه 
مبلغ کمک اهدایى 200 میلیون تومان است، افزود: این 
کمک یا به صورت نقدى پرداخت خواهد شـد و یا اقالم 
مورد نیاز مردم سـیل زده تهیه شـده و براى آنها ارسـال 
مى شود؛ در این خصوص در جلسـه علنى آینده شوراى 

شهر تصمیم گیرى خواهد شد.

تکمیل 80 درصدى یک ایستگاه 
پمپاژ آب

در ده کیلومتـرى شـهر دهاقـان، رو به روى سـه راهى 
الریچه، ایستگاه پمپاژ شماره 3 اجرا شده است که تاکنون 
عملیات سـاخت مخـزن، شـیرخانه ورودى و خروجى 
مخزن، عملیات محوطه سـازى، آسـفالت و ساختمان 
ادارى به اتمام رسیده است. رئیس دفتر فنى منطقه گفت: 
این پروژه با اعتبارى بالغ بر 350 میلیون تومان از محل 
اعتبارات عمرانى تأمین اعتبار شده است. توکلى  ضمن 
اعالم این خبر افزود: در طول مسیر سه ایستگاه پمپاژ در 
نظر گرفته شـده است که ایسـتگاه پمپاژ شماره یک در 
منطقه مبارکه (شهر طالخونچه) در حال احداث است و 
ایستگاه پمپاژ شماره 2 نیز در روستاى قمبوان واقع شده 
اسـت. وى افزود: مخزن موجود در ایسـتگاه شماره سه 

500 متر مکعب و هد پمپاژ نیز 218 متر است.

خبر

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، اصفهان را آلوده ترین 
کالنشهر در بین هشت کالنشهر کشور دانست و گفت: در 
ده ماه گذشته هیچ روز پاکى براى این شهر ثبت نشده است.

ایرج حشمتى در نشست شوراى ادارى استان اصفهان افزود: 
حال محیط  زیست استان مطلوب نیست و در کنار تمامی 
موفقیت هاي این استان در زمینه صنعت و معدن، در حوزه 

محیط زیست ضعف داریم.
وى اظهار کرد: با توجه به اقلیم بســیار شــکننده استان 
باید توجه شــود که در کنار فعالیت اقتصادى به مشکالت 
محیط زیســت هم توجه شود.آبان امســال رئیس جمهور 
سیاستى کلى براى محیط زیست معین کرد که الزامى است 

تا پایان دولت عملی شــود؛ مهار ریزگردها، کنترل آلودگی 
هوا، حقابه تاالب ها و مدیریت پسماند که متأسفانه استان 

اصفهان در این موارد با مشکالتی رو به رو است.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تأکید کرد: 
در استان اصفهان بیش از 10 هزار واحد صنعتى، 605 معدن 
و 2000 واحد سنگبرى همچنین یک میلیون خودرو و 500 
هزار دستگاه موتورسیکلت فعال است، بنابراین اگر در کنار 
فعالیت هاي اقتصادي مراقب محیط زیست نباشیم مشکالت 
زیادي ایجاد خواهد شد. ایرج حشمتى گفت: قانون هواى 
پاك هنوز مغفول مانده است و به جز فعالیت در بخش سوخت 

در دیگر بخش ها نتوانسته ایم به امکانات دست  یابیم.

مدیرکل انتقال خون اصفهان با اشاره به کاهش محسوس 
دماى هوا گفت: اهداى خون در ماه هاى اخیر کاهش یافته 
است اما شهروندان در صورت نداشتن شرایط اهداى خون، 
مى توانند براى اهداى پالکت به مراکز انتقال خون مراجعه 

کنند.
مجید زینلى افزود: اهداى خون در این اســتان نســبت به 
ماه هاى قبل کاهش حدود 40 درصدى داشــته  و ذخیره 
خونى استان به هفت روز رسیده است. وى با تأکید بر اینکه 
اصفهان در شــرایط بحرانى قرار نــدارد ولى ذخیره خونى 
نباید از هفت روز کاهش یابــد بیان کرد: با توجه به کاهش 
محسوس دماى استان در روزهاى اخیر، پیش بینى مى شود 

تعداد مراجعه کنندگان براى اهداى خون در روزهاى آینده 
کمتر شود. زینلى با بیان اینکه سازمان انتقال خون استان 
اصفهان به همه گروه هاى خونى به ویژه گروه هاى خونى 
منفى نیاز دارد عنوان کرد: گروه خونى «O منفى» براى همه 
گروه هاى خونى به ویژه در افراد نیازمند به خون در حوادث 
و موارد اورژانســى یا تعویض خون نوزادان قابل اســتفاده 
است. وى همچنین با اشاره به بروز سیل در استان سیستان 
و بلوچســتان گفت: تاکنون این استان درخواستى مبنى بر 
محصوالت خونى از اصفهان نداشته  است ولى در صورت 
اعالم نیاز، اصفهان فرآورده هاى خونى مورد نیاز براى این 

استان سیل زده را ارسال خواهدکرد./1139

اصفهانى ها براى اهداى پالکت 
مراجعه کنند

اصفهان آلوده ترین کالنشهر  
کشور است

به دنبال بارش برف در اصفهان در روز ســه شنبه، در امان 
ماندن ترك مرمت شده  گنبد مســجد شیخ لطف ا... بسیار 
تعجب برانگیز شده اســت. برف روى این بخش از گنبد 
مسجد شیخ لطف ا... برخالف بخش هاى دیگر، به سرعت 

آب شد و وضعیت دوگانه اى براى این گنبد به وجود آورد.
به همین دلیل روز گذشته کارشناســان میراث فرهنگى 
روى سقف این مسجد رفتند تا چرایى این اتفاق در گنبد را 
بررسى کنند. از سوى دیگر بحث هایى درباره مواد مصرف 
شده در طرح مرمت به وجود آمده است. مرمت این بخش 
از گنبد مسجد شــیخ لطف ا... و دو رنگ شــدن گنبد، در 
هفته هاى اخیر بحث هاى زیادى را باعث شده بود. بسیارى 
از کارشناسان معتقدند این مرمت به شکل غیر اصولى انجام 

شده است. 
کار حتى به جایى رسید که معاون اول رئیس جمهورى با 
اشاره به دغدغه افکار عمومى و برخى صاحبنظران حوزه 
میراث فرهنگى در خصوص نحوه مرمت مســجد شــیخ 
لطف ا... از وزیــر میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع 
دستى خواست با تبیین و تشریح دقیق اقدامات انجام شده، 
دغدغه ها نسبت به مرمت این مسجد تاریخى را مرتفع سازد 

هر چند تا امروز نتیجه پیگیرى ها اعالم نشده است.
اما درباره روز برفى گنبد عصر صفوى، احمد همتیار، استاد 
پیشکسوت مرمت و کاشــى کار معرق به «ایسنا» گفت: 
هرگز تا به حال ندیده ام که بعد از مرمت یک گنبد، برف روى 
قسمت مرمت شده ننشیند! باید کشــف کرد و دید که این 

اتفاق چرا و چطور رخ داده است.
وى ادامه داد: وقتى ترك مرمت شــده گنبد نسبت به یک 
بارش طبیعى، عملکرد غیرطبیعى نشــان مى دهد، یعنى 
مالط این بخش با بقیه بخش ها تفــاوت دارد و وقتى این 

اتفاق براى سایر گنبدهاى مرمت شــده رخ نداده یعنى در 
دستورالعمل تهیه مالط گنبد مسجد شیخ لطف ا...، اعمال 

سلیقه شده است.
وى تصریح کرد: به نظر مى رسد یک عامل شیمیایى موجب 
به وجود آمدن این واکنش متفاوت در گنبد شده است اما این 

حدس و گمان نیز نیاز به تحقیق و بررسى بیشترى دارد.
یک عضو انجمن علمى مرمت بناى دانشگاه تهران هم در 
پاسخ به این سئوال که چرا بعد از بارندگى، جذب سطحى 

رطوبت در ترك مرمت شــده گنبد شــیخ لطف ا... دیده 
نمى شود، گفت: براى این مســئله دو فرضیه مطرح است؛ 
یکى اســتفاده از عایق هاى رطوبتى نانو یا پوشــش هاى 
آب گریز و دیگرى وجــود ترکیب پلیمــرى در دوغاب یا 
استفاده از گِچ پلیمرى. حبیب مشکین فام فرد که مخترع 
و پژوهشگر عایق هاى رطوبتى نانو نیز هست اظهار کرد: 
بر اساس مشاهده تصاویر گنبد مسجد شیخ لطف ا... بعد از 
بارندگى، کامًال مشخص است که بخش هاى مرمت شده 

برخالف دیگر بخش ها جذب سطحى رطوبت ندارد و این در 
حالى است که گفته مى شود آجرهاى این ترك گنبد، همان 

آجرهاى اصلى قبلى است.
مشــکین فام فرد افزود: وقتى که مى بینیم تصویر بخش 
مرمت شده بعد از بارندگى جذب ســطحى رطوبت ندارد 
شکى وجود نخواهد داشت که چیزى استفاده شده اگرچه از 
سوى عوامل پروژه اعالم شده که چیزى را عوض نکرده اند و 
آجرها و کاشى ها همان کاشى و آجر موجود گنبد بوده است.

این مدرس دانشگاه توضیح داد: در گنبد مسجد شیخ لطف 
ا... بخش هایى که بعد از بارش باران و برف تیره تر هستند، 
جذب رطوبت بیشترى دارند اما در قسمت مرمت شده، تغییر 
رنگ که نشانه جذب رطوبت است وجود ندارد. سئوال این 
است که چرا دوغاب روى سطح لعاب کاشى تأثیر گذاشته 
است؟ چرا سطح آجرى گنبد جذب رطوبت ندارد؟ فراموش 
نکنیم که در مرمت قرار نیســت ماهیت ها عوض شود و 

ماهیت آجر این است که رطوبت جذب کند.
مشــکین فام فرد افزود: موضوع دیگر این اســت که چه 
تضمینى وجود دارد روش مورد اســتفاده در بخش مرمت 
شده که باعث عدم جذب رطوبت سطحى آجر شده، تنفس 
گنبد را نگرفته باشد؟ اگر گنبد تنفس نداشته باشد در برابر 
رطوبت، فاجعه رخ مى دهد و رطوبت از هرجایى وارد شود 
دیگر به راحتى خارج نمى شود، به همین دلیل تأثیر مخرب 
بیشترى خواهد داشــت. عضو انجمن علمى مرمت بناى 
دانشگاه تهران تصریح کرد: کامًال مشهود است که آجرها 
در حال حاضر رفتار طبیعى خودشــان را ندارند و این اتفاق 

طبیعى نیست. 
اما در این میان، نظر مهدى رضایت، مرمتگر گنبد مسجد 
شیخ لطف ا... هم مهم است. او در گفتگو با «ایمنا» درباره 
اینکه چرا برف روى ترك مرمت شده ننشست، اظهار کرد: 
برف روى گنبد مسجد نشسته بود و برخى تصاویر از اینکه 
هیچ برفى روى ترك مرمت شــده گنبد ننشسته به طور 
مغرضانه اى مشــکوك به نظر مى رسید. اینکه برف روى 
گنبد ننشیند غیرممکن است و فقط ارتفاع نشستن برف بر 

روى ترك مرمت شده با دیگر ترك ها متفاوت بوده است. 
مرمتگر گنبد مسجد شیخ لطف ا... تصریح کرد: نشستن یا 
ننشستن برف روى گنبد خیلى مهم نیست، زیرا بر روى یک 
سطح صاف نسبت به یک سطح ناهموار برف لیز مى خورد.

بارش برف، روى دیگر مرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا... را نشان داد

چرا هیچ برفى روى ترك مرمت شده ننشست؟

وجود نقص فنى در دودکش بخارى یک هنرســتان 
دخترانه در خیابان شــهیدان غربى شــهر اصفهان 
موجــب مســمومیت 9 نفــر از دانش آمــوزان این 

هنرستان شد.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان اصفهان 

گفت: این حادثه ساعت 11 و 39 دقیقه روز چهارشنبه 
رخ داد و پس از اعــالم به اورژانس 115 ســه واحد 
امدادى به محل اعزام شــدند. غفور راســتین افزود: 
در ایــن حادثــه گازگرفتگى 9 دانش آمــوز دختر در 
سنین 16 و 17 ســال دچار مسمومیت تنفسى شدند. 

وى بیــان کرد: ایــن دانش آموزان پــس از دریافت 
خدمات اولیه درمانى، براى تکمیل مراحل درمانى به 
بیمارستان هاى عیسى بن مریم(س)، امین و نور شهر 

اصفهان منتقل شدند.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان اصفهان 

درباره میزان مسمومیت با این گاز از ابتداى امسال تا 
پنجم آذر ســال جارى گفت: در این مدت 189 نفر در 
استان دچار گازگرفتگى شدند که 173 نفر از آنها یا به 
صورت سرپایى درمان شــدند و یا به بیمارستان ها و 

مراکز درمانى انتقال یافتند.

«جلسات و نشست هاى تخصصى معاونین فنى و عمرانى 
کالنشهرهاى ایران، نباید به گفتگو بیانجامد و یقیناً اینگونه 
جلسات که افراد کارشناس و آشنا با مشکالت شهرى در 
آن شرکت دارند باید به گونه اى ورق بخورد که در سطح 
ملى نه محلى براى همه مردم، آبادانى به ارمغان داشته و به 
گونه اى عمل شود که همه شهردارى ها با تعامل بتوانند از 
امکانات یکدیگر استفاده کنند که ما در شهردارى اصفهان 
این کار را در حال تثبیت داشته و با شهردارى هاى همجوار 

انجام مى دهیم.»
شهردار اصفهان در بیست و هشتمین نشست تخصصى 
معاونین فنى و عمرانى کالنشهرهاى ایران که در سالن 
رنگین کمان هتل آســمان برپا بود با بیــان این مطلب 
افزود: در این راستا و براى نجات از آلودگى ترافیک، ما با 
فوالد مبارکه در مبارکه و با ذوب آهن در زرین شهر شبکه 
ایجاد کرده و اگر همه شهرها به این تعامل و همکارى در 
زمینه استفاده از امکانات بیاندیشند وضعیت مطلوب ترى 

خواهیم داشت.
قدرت ا... نــوروزى با بیــان اینکه در اینگونه جلســات 
کالنشهرها، باید دردهاى مشترك شناسایى و مشکالت 
هر شهر مورد بررسى قرار گرفته و از طریق ارائه امکانات 
به یکدیگر کمک کنیم، افزود: باید دســت از رفتارهاى 
ناسیونالیستى برداشــت و با عدم جزیره اى عمل کردن و 

تعامل، در همه کشور شاهد شهرهاى زیست پذیر باشیم.
وى از عدالت فضایى سخن به میان آورد و گفت: ما به دنبال 
برابرى واقعى، نه شکلى که همان عدالت است بوده و باید 
عدالت فضایى رعایت شود. بنابراین بار دیگر تأکید دارم 
بیاییم به گونه اى بیاندیشیم که امکانات ما در همه شهرها 
مورد استفاده قرار گرفته و با کمک یکدیگر مسیر پیشرفت 

طى، تا یک گام در راستاى بهبودى شهرها برداشته شود.
نوروزى با بیان اینکه امروز در شهر اصفهان، پروژه هاى 

بسیار بزرگى همچون حلقه حفاظتى، سالن همایش ها، 
خط 2 مترو و... با شــعار زیست پذیر شــدن شهر در حال 
اجراست، گفت: پروژه حلقه حفاظتى شهر اصفهان از سال 
گذشته آغاز شد و با همت واالى مدیریت شهرى به ویژه 
عمران شهرى به خوبى پیش رفته و مصوبات خوبى هم 
براى تأمین مالى این پروژه که مسیر حدود 80 کیلومترى 
که 50 کیلومتر آن داخل شــهر است و آزادسازى هم کار 

مشکلى است هموار شده است.
وى اضافه کرد: پروژه حلقه حفاظتى شهر اصفهان فقط 
23 تقاطع غیرهمسطح داشته که 140 میلیارد تومان هزینه 
دارد که اجراى آنها با شرایط مالى شهردارى ها کار ساده اى 
نیست اما زمانى که انسجام و تعامل در مدیریت شهرى و 

حمایت مسئوالن باشد سختى ها هموار مى شود. 
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان هم با تأکید بر اینکه 
امروز باید به شــرایط اقتصادى توجه داشت ولى این امر 
نباید ما را از مســئولیت خود دور کند، گفــت: اگر امروز 
فعالیت هاى عمرانى در سطح کشور انجام مى شود متأثر 
از اقدامات شهردارى ها بوده و دولت کمتر قادر به اجراى 
پروژه هاى عمرانى است چرا که دولت در مسیر شرایطى 
قرار دارد که انتظار بیشتر داشتن از دولت با وجود تحریم 

و... شایسته نیست.
علیرضا نصر اصفهانى گفت: امروز اجــراى پروژه هاى 
مختلف شهرى، باعث سرزندگى شهرها بوده و باید امید 
و اعتماد را در مردم افزایش داده و شرایط زیست را براى 

مردم با انجام فعالیت هاى شهرى آماده کنیم.
وى خاطرنشــان کرد: ما امروز به مدیران جسور و البته 
فکور و مدبر و برنامه ریز نیاز داریم تا پروژه هایى را در شهر 
رقم زنند که قصور در این امر به هر دلیلى، مورد پســند 

مردم نیست.
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان ایجاد زمینه و شرایط 
براى انجام فعالیت ها از سوى بخش خصوصى را یادآور 

شد و گفت: بخش خصوصى با انجام کار در شهرها به یک 
بازى برد برد ورود پیدا مى کند و با توجه به سبک زندگى 
مردم اگر به بودجه شهردارى اتکا شود کارها در اندازه مردم 
نخواهد بود. بنابراین ما براى بخش خصوصى فرش قرمز 
پهن کرده، تا هم بخش خصوصى سود برده و هم مسیر 

مدیریت هموار شود.
نصر اصفهانى گفت: امروز باید تجربه هاى گران ســنگ 
مدیران شهرى در زمینه هاى مختلف با هم مبادله و زمینه 
تبادل افکار آنان فراهم شود که مى تواند از مأموریت هاى 
اینگونه جلسات باشد. چرا که امروز ما دیگر مجاز نیستیم 
هر چیزى را دو بار تجربه کنیم که این خطاى فاحش است.

رئیس کمیسیون شهرســازى، معمارى و عمران شهرى 
شوراى اســالمى شــهر اصفهان هم گفت: در مدیریت 
شــهرى در دو دهه اخیر به خصوص بعد از اتمام جنگ 
تحمیلى، اشتهاى انجام سریع پروژه ها تبدیل به خواست 
مدیریت شهرى شده تا بتوانند در دوره اى که هستند سنگ 
بنایى از خود به جا بگذارند و این خودنمایى نه در عمران، 

بلکه در همه بخش ها دیده مى شود.
شیرین طغیانى افزود: گاهى هنوز تملک انجام نشده تأمین 
منابع مالى و امکان سنجى نشده کلنگزنى مى کنند و در این 
فرایند ما با سیل پروژه هاى نیمه تمام در دولت و شهرها 
مواجه بوده که نمى توانند آنها را به بهره بردارى برسانند و 

رها شده که این خود نوعى حق  الناس به شمار مى رود.
وى گفت: در دوره هاى گذشته، یک پروژه که یک دهم 
کار آن هم انجام نشده بود افتتاح شد چون مدیر مربوطه 

رفتنى بود.
طغیانى با بیان اینکه به شــوراى اسالمى شهر اصفهان 
انتقاد شــده که چرا پروژه هاى نیمه تمام دیگران را تمام 
مى کنید، گفت: شهردار اصفهان تأکید دارند که پروژه هاى 
نیمه تمام بخشى از سرمایه مردم است که باید آنها را به 

اتمام برسانیم.

معاون عمران شهرى شــهردارى اصفهان نیز به عنوان 
میزبان بیست و هشتمین نشست تخصصى معاونین فنى و 
عمرانى کالنشهرهاى ایران با خیرمقدم و قدردانى از همه 
کسانى که در برپایى این نشست تالش کردند، گفت: امروز 
بسیار خوشحالم که شهردارى اصفهان میزبان کسانى است 
که نقش مهم و مؤثرى در تحقق برنامه ها و سیاست هاى 

عمرانى شهرها دارند. 
ایرج مظفر افزود: برگزارى این نشســت ها براى تبادل 
تجربیات موفق؛ به اشــتراك گذارى توانمندى ها و توان 
تخصصى و گذراندن مصوبات مفید و مؤثر و به شــرط 
حمایت کلیه مراجع ذیربط براى حل مشکالت احتمالى 
و قانونى مى تواند زمینه ساز بسترهاى بسیار خوبى براى 

حرکت هاى عمرانى در سطح شهرها باشد. 
وى ادامه داد: در سال هاى اخیر توقع مردم نسبت به ارائه 
خدمات شهرى و عمرانى از شــهردارى ها مخصوصًا در 
شهرهاى بزرگ مثل اصفهان زیاد شده است و تقریباً کلیه 
امور شهر را از شهردارى مطالبه مى کنند بنابراین عدم اقدام 
براى اجراى عملیات عمرانى در سطح شهر باعث رکود، 
رخوت و ناامیدى در شهر مى شود که آثار آن افزایش آمار 
بیکارى، کاهش ساخت و ســازها، کاهش درآمد و نهایتًا 
کاهش سطح خدمات به شــهروندان است. بدین جهت 

مدیریت جدید شهردارى اصفهان در حال حاضر با سیاست 
اتمام پروژه هاى نیمه تمام و اجراى پروژه هاى تأثیرگذار با 
استفاده از کلیه پتانسیل هاى موجود در شهر اصفهان فقط 
در بخش عمرانى عالوه بر اجراى ابرپروژه هاى خط 2 قطار 
شــهرى، حلقه حفاظتى، مرکز همایش هاى بین المللى 
اصفهان، تقاطع هاى غیرهمسطح، سالن گلستان شهدا، 
پایانه هاى مسافربرى و... نســبت به اجراى حدود 330 
پروژه در سطح مناطق با مبلغ قراردادهاى منعقد شده بالغ 
بر 1000 میلیارد تومان در خط 2 پروژه قطار شهرى و 736 
میلیارد تومان در مناطق مختلف شــهردارى اقدام کرده 
است که این اقدام در وضعیت اقتصادى فعلى شامل عدم 
ثبات قیمت ها، همخوان نبودن قوانین براى اخذ تصمیمات 
مناسب در برخى از بخش ها، ایرادات بخش هاى نظارتى، 
محدودیت هاى ترافیکى، معارضات ملکى و تأسیساتى 
و... صرفًا با همت و عزم جدى، حضور و پیگیرى مستمر 
مدیران شهردارى و اعضاى شوراى اسالمى شهر و همدلى 
و همراهى مدیران استانى و شهرى میسر شده و بحمدا... 
کالنشهر اصفهان را به کارگاهى بزرگ عمرانى به وسعت 
یک شهر مبدل ساخته تا برگ زرین دیگرى را براى اجراى 
همزمان این تعداد پروژه و با این مبلغ در کارهاى عمرانى 

شهرى به افتخارات خود بیافزاید.

شهردار  اصفهان در نشست معاونین فنى و عمرانى کالنشهرها:

باید از رفتارهاى ناسیونالیستى دست برداشت

گازگرفتگى
 9 دانش آموز اصفهانى 

آرمان کیانى

ساسان اکبرزاده
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علیرضا طلیســچى خواننده پاپ کشور پس از 
اتفاقات تلخ متعدد روزهــاى اخیر در ایران به 
جاى لغو کنســرت خود، تصمیم به برگزارى 
اجرا و اهداى تمامى عواید آن به سیل زدگان 

سیستان و بلوچستان کرد.
تمامى بلیت هــاى کنســرت 26 دى ماه این 
خواننده جوان با استقبال مخاطبان به فروش 
رفته است و او تصمیم گرفت به جاى لغو اجراى 
خود، تمامى عوایــد آن را در اختیار هموطنان 
آسیب دیده کشور در سیســتان  و بلوچستان 

قرار دهد.
طلیسچى با انتشار مطلبى در صفحه شخصیش 
در اینستاگرام از تصمیم خود خبر داد و نوشت: 
«در این روزها عزادار عده زیادى از هموطنانمان 
بودیم، انگار که این طوفان مصیبت هاى وارده 
بر پیکر ایران ما تمامى ندارند، لذا به زعم خویش 
بر آن شدم مســیرى جدا طى کنم و تسکینى 
هرچند کوچک بر دل بزرگ هموطنان داغ دیده  
کشورم باشــم. 26 دى ماه در تهران کنسرتى 

خواهم داشت... «برگزار مى کنم!»
وى در این پســت علت برگزارى این کنسرت 
علیرغم حوادث تلخى که در روزهاى اخیر در 
ایران روى داده را ارتزاق بیش از 50 خانوار از این 
کنسرت دانسته در عین حال تأکید کرده: «در 
جهت برداشتن بارى هرچند کوچک از دوش 
مردم کشورم دستمزدى براى اجراى کنسرت 
26د ى ماه دریافت نخواهم کرد و تمامى عواید 
خویش از این برنامه که به بهترین شکل ممکن 
فروخته شده را مســتقیمًا در اختیار هموطنان 
آسیب دیده کشورم در سیستان وبلوچستان قرار 

خواهم داد .»/1144

تصویربردارى فصل دوم سریال «نون. خ» به کارگردانى سعید آقاخانى و تهیه کنندگى 
مهدى فرجى در کرمانشاه به پایان رسید.

فاز اول تصویربردارى فصل دوم مجموعه «نون.خ» روز سه شنبه در کرمانشاه به پایان 
رسید و حمیدرضا آذرنگ جلوى دوربین رفت.

گروه تولید سریال «نون.خ» براى ادامه تصویربردارى سریال به تهران آمده اند.
تصویربردارى این سریال از آذر در کرمانشاه آغاز شــده بود و تاکنون حدود 35 درصد 
سریال ضبط شده است و همزمان تدوین و صدا گذارى سریال در حال انجام است. این 

مجموعه تلویزیونى قرار است ماه رمضان سال 99 روى آنتن شبکه یک سیما برود.
سعید آقاخانى، حمیدرضا آذرنگ، شقایق دهقان، سیروس میمنت، پاشا جمالى، هدیه 
بازوند، ندا قاسمى، میرطاهر مظلومى، مجید یاسر،  سیدعلى صالحى، هدیه بازوند، ندا 
قاسمى، نسرین مرادى، ماشاءا... وروائى، سیروس سپهرى، کاظم نوربخش، سیدحسین 
موسوى، حسین مرادى، یوسف کرمى، وریا امینى، افشین ملکى، کیوان شیخ احمدى، 
رضا رشــیدى، پرویز کولیوند، سیروس حسینى فر، حســن رحمتى، على اخوان. صهبا 
شرافتى، نارین ایوبى، آتنا مهیارى، شقایق فتاحى، مدیا زردویى، شبنم عظیمى از جمله 

بازیگران این مجموعه تلویزیونى هستند./1142

پخش ســریال نمایش خانگى کارگردان «پایتخت» بخاطر این روزهاى تلخ، به زمان 
دیگرى موکول شد.

در حالى که قرار بود سریال «خواب زده» از 24 آذر توزیع خودش را آغاز کند عوامل این 
سریال با احترام به این روزهاى تلخ مردم، توزیع این سریال را به تعویق انداختند. سیروس 
مقدم کارگردان سریال هاى شاخص تلویزیونى در این سال ها، سریال «خواب زده» به 
نویسندگى ســعید نعمت ا... و تهیه کنندگى الهام غفورى را براى شبکه نمایش خانگى 

ساخته است.
«خواب زده» اولین اثر مقدم براى شــبکه نمایش خانگى است و زمان جدید پخش آن 

به زودى اعالم مى  شود.
در خالصه داســتان آمده: «رها و هماى قصه با دیدن یک خواب مشترك با هم آشنا 

مى شوند و این شروع ماجراهاى عشقى و ورودشان به زندگى یکدیگر است...»
علیرضا شجاع نورى، الدن مستوفى، ســیما بابایى، امیرعلى دانایى، مهدى سلطانى، 
پریوش نظریه، ایرج نوذرى، آدرینا توشه  فرید، سجادى حسینى، کورش سلیمانى، مارال 
فرجاد، ندا عقیقى، باران حاج رضایى، مجتبى طباطبایى، فرهاد مهدوى، نازنین فالحى و 

عرفان ابراهیمى بازیگران این سریالند./1143

فصل جدید سریال «از سرنوشــت» به کارگردانى 
محمدرضــا خردمندان از شــنبه 28 دى روانه آنتن 

مى شود.
با پایان یافتن فصل اول ســریال «از سرنوشت» به 
کارگردانى محمدرضا خردمندان و تهیه کنندگى اکبر 
تحویلیان در روز سه شنبه، فصل دوم این سریال به 
کارگردانى علیرضا بذرافشــان از شــنبه آینده روانه 

آنتن مى شود.
فصل دوم «از سرنوشــت» بــه کارگردانى علیرضا 
بذرافشــان به اتفاقات دوران نوجوانى دو شخصیت 
اصلى این ســریال یعنى «هاشــم» و «سهراب» 
اختصاص دارد که ایفاى نقــش آنها در این فصل به 

عهده دارا حیایى و کیسان دیباج خواهد بود.
«از سرنوشت» در50 قســمت به قلم محمدمهدى 
سلطانى، روح ا... صدیق و سارا خسروآبادى نگاشته 

شده و در فصل دوم آن بازیگرانى چون علیرضا آرا، 
مائده طهماسبى، فاطیما بهارمست (نغمه)، مرضیه 
موسوى (آرزو)، مهدى صالحى و... اضافه خواهند شد.

این سریال کارى است از گروه فیلم و سریال شبکه 
2 که در سه فصل تولید شــده و داستان آن از رفاقت 
«هاشــم» و «سهراب» دو پســربچه پرورشگاهى 
آغاز مى شــود. آنها از کودکى در ایــن مرکز زندگى 
مى کنند تا بــه مرحله نوجوانى و جوانى مى رســند. 
آنها که آرزو هاى بزرگى را در ســر مى پرورانند، فراز 
و نشیب هاى زندگى شان محور روایت اتفاقات این 

سریال قرار مى گیرد.
فصل دوم سریال  «از سرنوشت» از شنبه تا چهارشنبه 
ساعت 21 و 30 دقیقه از شبکه 2 روانه آنتن مى شود و 
پنج شنبه ها نیز خالصه هفتگى این سریال در همین 
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سیروس گرجستانى زاده خطه شمال ایران است، اما اصالتى 
آذرى دارد. او در ســریال هاى طنــزى همچون «متهم 
گریخت»، «سه دونگ سه دونگ»، «خوش نشین ها» و... 
نقش پدرى گرفتار را بازى کرد، در سریال «آنام» نقش یک 
خان آذرى مقتدر و در عین حال مهربان را برعهده داشت 
و در سریال «شهریار» نیز ایفاگر نقش «استاد شهریار» 
شد. گرجستانى در سریال «شهریار» به کارگردانى کمال 
تبریزى ایفاگر نقش میانسالى تا زمان مرگ «شهریار» بود 
و در این نقش خوش درخشید. این سریال مربوط به زندگى 
محمدحسین بهجت تبریزى متخلص به «شهریار»، شاعر 
بلندآوازه ایرانى است. در این ســریال بازیگران متعددى 
جلوى دوربین رفته اند که از آن جمله مى توان به مهدى 
میامى، بهروز بقایى، پیام دهکردى، اردشیر رستمى، رحیم 
نوروزى، صبا کمالى، مهسا کرامتى و دیگران اشاره کرد. 
باشگاه خبرنگاران جوان به بهانه بازپخش این سریال از 
شبکه آى فیلم عربى با سیروس گرجستانى مصاحبه اى 

انجام داده است که در ادامه مى خوانید.
نظرتــان دربــاره پخش ســریال 
«شهریار» از آى فیلم عربى چیست؟

قطعاً کار درستى است، چون کمک مى کند که مخاطبان 
بیشترى با سریال ارتباط بگیرند و افراد بیشترى در سراسر 

جهان استاد شهریار را بشناسند.
جذابیت هاى نقش «شهریار» برایتان 
چه بود کــه قبول کردیــد ایفاگرش 

باشید؟
من گزینه اول و آخر براى ایفاى نقش «شهریار» بودم. 
براى اینکه به استاد «شهریار» به لحاظ ظاهرى نزدیک 
شوم، گریم ســختى روى من انجام مى شد. «شهریار» 
یکى از بزرگ ترین شــعراى ایران است و به همین دلیل 
شــخصیتش براى من جذاب بود. هر چه بیشتر درباره او 
مطالعه مى کردم، بیشتر به او جذب مى شدم. کارگردان هم 
کاست هایى به من راجع به استاد داد که آنها را گوش کردم. 
جالب اینکه وقتى درباره استاد شهریار مطالعه کردم متوجه 
شدم که او شباهت عجیبى به لحاظ فیزیکى، راه رفتن، نوع 
نگاه و گویش با پدر من دارد. اینگونه بود که بیشتر از قبل 
مجذوبش شــدم. با ایفاى نقش «شهریار»، گویى نقش 

پدر خودم را بازى کردم. من از تهران براى بازى در نقش 
«شهریار» به تبریز رفته بودم و برخى از بازیگران هم آذرى 
بودند. وقتى با الهام از پدرم یکسرى کار ها را انجام مى دادم، 
براى آنها عجیب بود و مى گفتند که «شهریار» هم دقیقًا 

همین کار ها را انجام مى داد.
پس الگوى شــما براى ایفاى نقش 

«شهریار» پدرتان بودند؟
بله دقیقاً. به همین دلیل توانســتم خیلــى خوب نقش را 
دربیاورم و نامزد دریافت جایزه هم شــدم. این براى من 
موفقیت بزرگى بود که نقش «شهریار» را به خوبى ایفا کردم 

و از این بابت خوشحال هستم.
با این اوصاف، نباید «شهریار» نقش 
سختى براى شما بوده باشد؛ چون یک 

ما به ازاى بیرونى برایش داشته اید.
بله؛ همینطور است که مى گویید. نقش «شهریار» براى من 
بسیار آسان بود. البته ایفاى نقش افراد خاص سختى هایى 
دارد. باید درباره زندگى آنان به صورت کامل مطالعه کنیم و 
شناخت کافى به دست بیاوریم. مثًال جنس راه رفتن افراد، 
مدل نگاه کردن و گویش آنها را باید رعایت کنیم. ولى چون 
من ویژگى هاى «شهریار» را در پدرم مى دیدم، ایفاى این 

نقش برایم آسان بود.
براى نزدیک شدن به نقش «شهریار» 

چه کار کردید؟
شعر هاى اســتاد را حفظ کردم. روى شخصیت او مطالعه 

داشتم و در کل سعى کردم به انحاى مختلف او را بشناسم.
در زمان پخش ســریال، انتقاداتى 
به آن مطرح بود. مثــًال دختر زنده یاد 
«شهریار» گفت که این سریال اصًال 
زندگى پدرش را به تصویر نکشــیده 
اســت، به نظرتان این انتقاد ها تا چه 

اندازه درست بود؟
فکر مى کنم نزدیکان زنده یاد «شــهریار» حق دارند که 
اعتراض داشته باشند. به هر حال یک متنى نوشته شده است 
و مورد قبول آنها نیست. خب یکسرى مسائل در فیلمنامه 
تغییر مى کند و دقیقاً همان چیزى نیست که در زندگى افراد 

رخ داده است.

بازیگرانى که از قطار جشنواره  فیلم فجر 38 جا ماندند
با اعالم اسامى آثار بخش سوداى سیمرغ و بخش نگاه نو سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر حضور 
و یا غیاب بازیگران، کارگردانان و سایر عوامل سینما در جشنواره امسال مسجل شد و حال مى توان 

شانس هاى اصلى دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر را مورد بررسى قرار داد. 
اما در کنار هنرمندانى که امسال شانس نامزدى و یا دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم را دارا هستند، 

بازیگرانى هم وجود دارند که امسال آثارى در این رویداد سینمایى نداشته و یا به دالیل فنى و کیفى 
آثارشان به دبیرخانه جشنواره فیلم فجر نرسیده و یا توسط هیئت انتخاب رد شده است. 

نوید محمدزاده دیگر بازیگر غایب فجر امسال 
است، وى که طى ســال هاى گذشته همواره 
یک پاى نامزدى و یا دریافت ســیمرغ بلورین 
جشنواره فیلم فجر بوده همچون دیگر بازیگران 
این فهرســت درگیر حضور در شبکه نمایش 
خانگى بوده است. وى این روزها مشغول بازى 
در سریال نمایش خانگى «قورباغه» است، اثرى 
به کارگردانى هومن ســیدى که از سال آینده 

پخش مى شود. 
محمدزاده سال گذشــته دو فیلم مطرح «سرخ 
پوست» به کارگردانى نیما جاویدى و «مترى 
شیش و نیم» به کارگردانى سعید روستایى را در 
کارنامه داشت، وى براى حضور در هر دو فیلم 
نامزد سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر شد اما 

نتوانست این جوایز را به خانه ببرد.

مصطفى زمانــى هم دیگــر بازیگر غایب 
فهرست غایبان ســى و هشتمین جشنواره 
فیلم فجر است، البته زمانى امسال در هیچ 
فیلمى هم بازى نکرد تا شانسى براى حضور 

در جشنواره فیلم فجر داشته باشد.
زمانى هم امسال همچون حامد بهداد تمامى 
وقت خود را براى حضور در شــبکه نمایش 
خانگى گذاشت، البته زمانى نسبت به بهداد 
سابقه بیشترى در شبکه نمایش خانگى دارد، 
وى بعد از حضور در سریال «نهنگ آبى» 
این روزها ســریال «کرگدن» را در حال 

پخش دارد.

فرشته صدرعرفایى دیگر ستاره جشنواره فیلم 
فجر در دوره سى و هفتم بود، وى سال گذشته 
براى بازى در فیلم «شبى که ماه کامل شد» 
به کارگردانى نرگس آبیار ســیمرغ بلورین 
بهترین بازیگر نقش مکمل زن را به خانه برد 
اما در نهایت نتوانست جزو بازیگران امسال 

جشنواره باشد. 
صدرعرفایى که بیشتر زمانش در سال جارى 
را به حضور در تئاتر مشــغول بــود، در فیلم 
سینمایى «شــهربانو» به کارگردانى مریم 
بحرالعلومى به ایفــاى نقش پرداخت اما این 
فیلم نیز جزو غایبان سى و هشتمین جشنواره 

فیلم فجر بود. 

امین حیایى که پیش از اعالم اسامى آثار حاضر در 
بخش نهایى جشنواره فیلم فجر همه از وى به عنوان 
یکى از شــانس هاى نامزدى در جشنواره فیلم فجر 
خبر مى دادند امســال در این رویداد مهم سینمایى 
حضور نخواهد داشــت، وى که تجربه موفقى را با 
حمید نعمت ا... در «شــعله ور» به ثبت رسانده بود 
امسال نتوانست این تجربه شــیرین را تکرار کند. 
حیایى با حضور در فیلم ســینمایى «شــعله ور» تا 
دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر هم پیش 
رفت اما نتوانست بعد از نامزدى براى بهترین بازیگر 
نقش اول مرد این جایزه را به خانه ببرد، وى امسال 
در «قاتل و وحشى» به ایفاى نقش پرداخت، فیلمى 
که حدوداً همه از حضــورش در فجر مطمئن بودند 
اما سر آخر به دلیل مشــکالت داخلى عوامل پروژه 
به فجر امسال نرســید تا حیایى هم جزو فهرست 

جشنواره فیلم غایبان سى و هشتمین 
فجر باشد.

دیگر بازیگر فهرســت غایبان جشنواره فیلم 
فجر امســال حمید فرخ نژاد است، بازیگرى 
که سال گذشته در فیلم «سمفونى نهم» به 
کارگردانى محمدرضا هنرمند به ایفاى نقش 
پرداخته بود امســال هیچ فیلمى در جشنواره 
ندارد، اتفاقى که براى فرخ نژاد کمى بعید به 

نظر مى رسید. 
البته فرخ نژاد امسال در دو فیلم «دبیت» به 
کارگردانى «مهدى نادرى» و «زنبور کارگر» 
به کارگردانى افشین صادقى حضور داشت. 
همچنان از مراحل ساخت «دبیت» اطالعات 
درستى در دست نیست اما «زنبور کارگر» با 
وجود تمایل به حضور در جشنواره فیلم فجر 

در این رویداد سینمایى پذیرفته نشد.

بهداد شاید یکى از مهمترین چهره هاى مرد 
غایب در سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر 
باشد، وى سال گذشته فیلم تحسین شده 
«قصرشــیرین» را داشت و براى این فیلم 
نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
نقش اول مرد شد، هر چند بهداد این جایزه 
را به خانه نبرد اما این فیلم یکى از آثار برتر 

سال گذشته لقب گرفت. 
البته بهداد امســال بیش از سینما معطوف 
به حضور در شبکه نمایش خانگى بود، وى 
امسال در سریال نمایش خانگى «دل» به 
ایفاى نقش پرداخته است، سریالى که شاید 
مشغولیت در آن باعث شد تا بهداد فرصتى 

براى حضور سینمایى نداشته باشد.

شبنم مقدمى یکى از مهمترین بازیگران 
زن غایب در این دوره از جشــنواره فیلم 
فجر است، وى سال گذشته درخشش خیره 
کننده اى را با فیلم سینمایى «شبى که ماه 
کامل شــد» براى خود به ثبت رساند اما 
امسال هیچ فیلمى را در دو بخش جشنواره 

ندارد. 
هر چنــد مقدمى امســال دو فیلم «زنبور 
کارگر» به کارگردانى افشــین صادقى و 
«ستاره بازى» ســاخته هاتف علیمردانى 
را کار کــرده بود اما هیچکــدام از این دو 
اثر نتوانســتند در فهرســت نهایى سى و 
هشتمین جشنواره فیلم فجر حضور داشته 

باشند.

شبنم مقدمىحامد بهدادحمید فرخ نژادامین حیایى

فرشته صدرعرفایىمصطفى زمانىنوید محمدزاده

بهــرام رادان، مهــرداد صدیقیان، پارســا 
پیروزفر، نیکى کریمى، رامبد جوان، نگار جواهریان،

هومن ســیدى، محمدرضــا گلزار، رضــا عطاران، 
محمدرضا فروتن، ساره بیات، بهرام افشارى، پرویز 
پرستویى، رضا کیانیان، ماهورالوند، میالدکى مرام و 
لیال حاتمى از دیگر غایبان در جشنواره سى و هشتم 

فیلم فجر هستند.

نمین جشنواره فیلمغایبانسى و هشت
فجر باشد.

ى به چون ل
در شــبکه نمایش  را براى حضور

ذاشت، البته زمانى نسبت به بهداد 
ترى در شبکه نمایش خانگى دارد، 
در سریال «نهنگ آبى» ز حضور

زها ســریال «کرگدن» را در حال 
دارد.
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آغاز پخش فصل دوم 
سریال «از سرنوشت» 

از شنبـــه

ناگفته هاى جالب سیروس گرجستانى 
درباره «شهریار»

 کنسرت طلیسچى 
به نفع سیل زدگان سیستان

پایان فاز اول تصویربردارى فصل دوم سریال «نون.خ»

«خواب زده»  زمان دیگرى مى آید
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عرفان ابراهیمى بازیگران

ل دوم 
وشت» 

کانال سینمایى «کات» مدعى شد مهناز افشار 
قصد بازگشت به ایران را دارد.

طبق شنیده ها، مهناز افشار در هدف بازگشت 
دوباره به ایران است و به همین دلیل از زمانى 
که به آن سوى آب رفته درخواست مصاحبه از 
جانب شبکه هاى ســلطنت طلب و مجاهدین 
را رد کرده و حاضر به حضور در این شبکه ها 

نشده است.
همچنین گفته مى شود تعدادى از چهره هاى 
سرشناس اپوزوسیوِن تندروى آن سوى آب، 
از مهناز افشار خواسته اند که مواضع سیاسى 
مســتقیم و صریحى نسبت به سران سیاسى 
نظام اتخاذ کند که با پاســخ منفى او مواجه 

شده اند .
نزدیــکان افشــار همگى از هــدف قطعى 
بازگشت دوباره  او به ایران مى گویند و اینکه 
او در گفتگوى با آنهــا تأکید دارد که هیچوقت 
نخواسته زیر پرچم جایى یا کسى برود و آینده  

خود و فرزندش را تنها در ایران متصور است.

مهناز افشار
 به ایران برمى گردد؟
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در حالى که مدیرعامل باشــگاه ذوب  آهن از سمت خود 
استعفا کرده اما سخنگوى این باشگاه گفت که محمدى 

به کارش ادامه خواهد داد.
احمد جمشیدى درباره بحث استعفاى جواد محمدى از 
مدیرعاملى باشگاه ذوب آهن، اظهار کرد: چنین اتفاقى 
رخ نداده و ایشان کار شــان را به عنوان مدیرعامل ادامه 
مى دهد. من بحث استعفاى ایشان را تکذیب مى کنم و 

اصًال چنین چیزى نیست.
مدیرعامل ذوب آهن در جریان مراسم معارفه رادولوویچ 
سرمربى جدید تیم ذوب آهن که دیروز برگزار شد قبل از 
اعالم استعفایش حرف هاى عجیبى را بر زبان آورد. در 
جریان این مراسم جواد محمدى مدیرعامل ذوب آهن 
صحبت هایى را درباره اقداماتش در این باشگاه انجام داد 

و در نهایت کناره گیرى خود را اعالم کرد.
مدیرعامل ذوب آهن بدون آنکه نامى از ســعید آذرى 
بیاورد به دوران مدیریت او طعنه زد و گفت: باید بگویم که 
در طول پنج ماه مبلغى حدود 50 میلیارد تومان از بدهى ها 
پرداخت شده است. این عدد و رقم کمى نیست. مى شود 
سالم کار کرد و برنامه ریزى کرد. بخشى از این مبلغ ورود 
نقدینگى به باشگاه بوده و بخشى کاهش تعهدات باشگاه 
بوده است. بخشى هم کسر بدهى هاى سنواتى و مالیاتى 

باشگاه است. خدا را شکر بعد از پنج ماه مى توانیم بگوییم 
که چیزى حدود 50 میلیارد از بدهى ها و تعهدات باشگاه 

کم شده است.
محمدى ادامه داد: ما در چــارت ادارى مان اصالحات 
خیلى خوبى داشــتیم. فکر مى کنم االن باشگاه سر و 
سامان یافته است. به عنوان نمونه ما فردى را به عنوان 
کارمند داشتیم که چیزى حدود 15 میلیون تومان حقوق 
ماهیانه مى گرفت. ما او را کنار گذاشتیم و طبیعى است 
که اصالحات ایــن موارد هزینه دارد و برایمان شــایعه 
و مشــکالتى ایجاد مى کند. به هر ترتیــب منافع این 
افراد قطع شده است. محمدى در پایان صحبت هایش 

استعفاى خود را به صورت شفاهى اعالم کرد.
اما احمد جمشــیدى، عضو هیئت مدیره و ســخنگوى 
باشگاه ذوب آهن در واکنش به اینکه محمدى در مراسم 
معارفه سرمربى جدید این تیم, خبر استعفایش را اعالم 
کرده است،گفت: اگر هم در این مراسم ایشان صحبتى 
کرده، براى خستگى روز هاى اخیر بوده است. او در این 
مدت تالش هاى زیادى براى انتخاب سرمربى داشته و 
همینجا از او تشکر و تقدیر مى کنیم. او در کنار ما به عنوان 

مدیرعامل باشگاه به فعالیتش ادامه خواهد داد.
 وى با اشاره به روند باشگاه ذوب آهن در انتخاب سرمربى 

جدید، یادآور شــد: در ابتدا براى انتخــاب مربى داخلى 
به جمع بندى رســیدیم و در نهایت به سه گزینه نهایى 
رسیدیم. یکى از این گزینه ها على دایى بود که ایشان در 

روز هاى اول مذاکره از حضور ذوب آهن خیلى استقبال 
کرد و همه چیز خوب پیش مى رفت اما در لحظات آخر 
دالیلى قید کرد که بیشــتر خانوادگى بود و براى همین 

حضور ش در اصفهان منتفى شد.
سخنگوى باشگاه ذوب آهن عنوان کرد: بعد از على دایى، 
باشگاه به دنبال گزینه خارجى رفت و ما با آقاى رادولوویچ 
به توافق نهایى رســیدیم. ایشان ســابقه خوبى دارد و 
هدایت تیم هاى ملى لبنان و میانمار و همچنین حضور در 
چند تیم باشگاهى آسیایى را در کارنامه دارد. یکى از این 
باشگاه ها پاختاکور بوده که در یک دوره لیگ قهرمانان 
سپاهان را در دو بازى رفت و برگشت شکست داده است. 
رادولوویچ همچنین در تیم ملى لبنان به رکورد 16 بازى 

بدون باخت دست یافته است.
جمشــیدى تأکید کرد: امیدوارم با حضــور مربى جدید 
امتیازات از دســت رفته در نیم فصل اول جبران شود و 
بتوانیم نتایج خوبى بگیریم. هدفمان این اســت که به 
سهمیه لیگ قهرمانان آسیا دست پیدا کنیم ولى این به 
کوشش و تالش بازیکنان بستگى دارد. تاکنون یزدى زاده 
(مدیرعامل کارخانه ذوب آهن) حمایت زیادى داشته و 

امیدواریم امسال را با کسب سهمیه به پایان برسانیم.
وى درباره اینکه گفته شــد، باشگاه ذوب آهن به محرم 
نویدکیا هم پیشــنهاد داده بود ولى جواب منفى شنیده, 
تصریح کرد: چنیــن چیزى نبوده و اصًال ما به ایشــان 

پیشنهادى نداده بودیم.

واکنش سخنگوى ذوب آهن به استعفاى مدیرعامل: قطعاً موافقت نمى کنیم

اگر حرفى زده بخاطر خستگى بوده است

 بازیکن جدید تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: 
امیدوارم در ذوب آهن کــه از تیم هاى خوب ایران 

است پیشرفت کنم و خودم را نشان دهم.
ســجاد آقایى پس از کش وقوس هاى فراوان به 
تیم ذوب آهن اصفهان پیوست تا شش ماه به طور 

قرضى براى این تیم بازى کند.
آقایى ابتدا دوشــنبه شــب با پیراهن ذوب آهن و 
مدیرعامل این باشگاه عکس گرفت ولى بالفاصله 
باشــگاه اســتقالل اعالم کرد، به هیچ بازیکنى 
اجازه جدایى نمى دهیم. با ایــن حال قبل از پایان 
نقل وانتقاالت، کار انتقال آقایى به ذوب آهن نهایى 
شد تا این بازیکن به صورت رسمى سبزپوش شود.

سجاد آقایى در گفتگویى در خصوص انتقالش به 
ذوب آهن گفت: اســتقالل تیم بزرگى است، ولى 
مى خواهم جایى باشم که بازى کنم. امیدوارم در 
ذوب آهن که از تیم هاى خوب ایران است پیشرفت 
کنم. از فرهــاد مجیدى هم ممنونــم و براى او و 

استقالل در ادامه راه آرزوى موفقیت مى کنم.

مربى ســابق ذوب آهن در مراســم تکریم خود و 
معارفه سرمربى جدید این تیم گفت: موضوع این 
اســت که گاهى چرخ دنده هاى فوتبال جایى گیر 
مى کند و احساس مى کنم بارى که روى دوش من 

بود را به سرمربى جدید مى سپارم.
علیرضا منصوریان ظهر دیروزدر مراسم تکریم خود 
و معارفه سرمربى جدید تیم فوتبال ذوب آهن اظهار 
داشت: براى بازیکنان و مجموعه ذوب آهن آرزوى 
بهترین ها را دارم. یکدیگر را از صمیم قلب دوست 
داریم و به جرات مى گویم که نان این باشگاه براى 

زندگى من بسیار با برکت بوده است.
وى ادامه داد: ذوب آهــن را فقط مى توانم با زمان 
حضور خود در تیم نفت مقایسه کنم. بهترین دورانم 
را در ذوب آهن داشتم و از مردم اصفهان و هواداران 

این تیم تشکر مى کنم.
سرمربى سابق ذوب آهن با اشاره به موفقیت هاى 
فصل گذشته اش در تیم ذوب آهن خاطرنشان کرد: 
موضوع این است که گاهى چرخ دنده هاى فوتبال 
جایى گیر مى کند و احساس مى کنم بارى که روى 
دوش من بود را به ســرمربى جدید مى سپارم. از 
صمیم قلب از بازیکنان تشکر مى کنم، سال گذشته 
بهترین تیم آسیا شدیم و من هم به عنوان بهترین 

سرمربى انتخاب شدم.
وى در پایان با تمجید از حدادى فر گفت: ذوب آهن 
از معدود تیم هایى اســت که حاشــیه ندارد چون 
کاپیتانى مانند قاسم حدادى فر دارد. براى سرمربى 
جدید آرزوى موفقیت دارم. آرزو مى کنم ذوب آهن 
تمامى تیم ها را شکســت دهد و اگر من به تیمى 

رفتم، فقط آن تیم را نبرد.

بدون شک یکى از بدشانس ترین بازیکنان سپاهان امسال محمد ایرانپوریان است که تا 
خوب شد دوباره مصدومیت او را وادار کرد به کارهاى درمانى بپردازد تا دست قلعه نویى 
بازهم بسته بماند. این بازیکن که مطمئن است سپاهان یکى از مدعیان اصلى قهرمانى 
است اشاره به خبر انتخاب احتمالى امیر قلعه نویى به عنوان سرمربى تیم ملى دارد و آن 
را یک انتخاب بسیار عالى مى داند. ایرانپوریان معتقد است که تیم ملى این شانس را دارد 

که با این مربى به جام جهانى برسد.
مصدومیتى که دوباره پیدا کردى در چه شرایطى قرار دارد؟

خدا را شکر اوضاع خوب است و این روزها درحال کارهاى درمانى هستم تا هرچه زودتر 
بتوانم به تمرینات تیم اضافه شده و در خدمت ســپاهان باشم. واقعا جا دارد از امیرخان 

و دیگر اعضاى کادرفنى و همچنین تیم پزشکى سپاهان 
تشکر داشته باشم که در این مدت همراه من هستند 

تا هرچه زودتر بتوانم به تیم کمک کنم.
این فصل را خیلى سخت شروع 
کردى و به قولى با بدشانســى 
عجیبى براى تو آغاز شد. کى بر 

مى گردى؟
واقعا مصدومیت عجیبى است و اوج بدشانسى من 
امسال بود. با اینکه کامال براى این فصل آماده 
بودم اما این مصدومیت حسابى من را غافلگیر 
کرده و شرمنده کادرفنى، بازیکنان و هواداران 
سپاهان شدم. امیدوارم هرچه زودتر برگردم و 
بتوانم جواب لطف آنهــا را بدهم. مصدومیتى 
که قرار بــود خیلى زود برگــردم کمى طول 
کشــیده اما به زودى کار را با تیم اســتارت 
مى زنم تا امید به خــدا در نیم فصل دوم در 

کنار سپاهان باشم.
 کــم حاشــیه بــراى 

درســت  ســپاهان 
نکردنــد و بارها امیر 

قلعه نویى را بابت صحبت هایش زیر بار انتقادهاى شــدید 
بردند و حتى در بحث داورى خیلى به شما فشار آوردند. 

در مورد مسائل داورى من نمى توانم حرفى بزنم اما قطعا سپاهان هم مثل سایر تیم ها 
که مدام از اشتباهات حرف مى زنند از این نقطه ضربه خورد و استثنا نیست. اگر ما سود 
بردیم آنها هم سود بردند و این مساله اى نیست که مدام بخواهیم ضعف هاى خودمان را 
با آن پوشش بدهیم. امیرخان اعتبار فوتبال ایران است و کارنامه او که اصال جایى براى 
حرف زدن نمى گذارد به خوبى این مساله را نشان مى دهد. این حرف ها و این انتقادها 
به نظرم تنها کم لطفى یکسرى است که دوســت ندارند موفقیت هاى او و تیمى که در 

آن کار مى کند را ببینند.
این روزها حرف از رفتن امیر قلعه نویى به تیم ملى و هدایت 
آن زیاد به گوش مى رسد. در این خصوص 

چیزى شنیده اى؟
من هم این موضوع را در رسانه ها دیدم.

فکر مى کنى این اتفاق مى افتد و آیا امیر 
قلعه نویى با شــرایطى که تیم ملى براى 

صعود دارد، شانسى خواهد داشت؟
من تصمیم گیرنده نیســتم امــا به نظرم 
انتخاب امیرخان خوش سلیقگى مدیران 
فدراسیون است. به هرحال قطعا اگر 
پیشنهادى داده شده باشد و امیرخان 
بپذیرد این جمع بندى را داشــته 
که مى تواند تیــم ملى را موفق 
کنــد. امیرخــان همانطور که 
گفتم بخشــى از اعتبار فوتبال 
ایران است و چرا که نه! انتخاب 
شود اتفاق عجیبى نیست. من فکر مى کنم با 
قابلیت ها و توانایى هایى که امیرخان دارد، تیم 
ملى با هدایت او مى تواند در مسیر صعود به جام 

جهانى موفق باشد.

بازیکن جدید تیم فوتبال شــهر خــودرو گفت که 
جدایى اش از باشگاه ذوب آهن قانونى است و مشکلى 

در این زمینه وجود ندارد. 
محمدرضــا خلعتبــرى در ارتباط بــا جدایى اش از 
ذوب آهن و اینکه گفته مى شــود ذوبى ها نسبت به 
این موضوع اعتــراض دارند، گفــت: نمى دانم این 
خبرها چگونه منتشر مى شود. اگر جدایى من قانونى 
نبود پس چگونه باشگاه ذوب آهن به من برگه فسخ 
قــرارداد داد؟ این جدایى کامال قانونــى بود و من با 
فرشاد محمدى مهر معاوضه شــدم تا نیازهاى فنى 

دو تیم هم برطرف شــود. این جابجایى 
از لحاظ قانونى هیچ مشکلى نداشت. 
وقتى پیشنهاد شــهر خودرو به من 

رسید با مدیرعامل باشگاه ذوب آهن صحبت کردم. 
آقاى محمدى راضــى به جدایى من نبــود ولى در 
نهایت بعــد از صحبت هایى که انجــام گرفت، این 

انتقال رسمى شد.
وى در پاســخ به این پرســش که «چرا تصمیم به 
ترك ذوب آهن گرفت؟» عنوان کرد: از صمیم قلب 
ذوب آهن را دوســت دارم و براى هواداران این تیم 
و مردم شــهر اصفهان احترام قائل هستم. بهترین 
دوران فوتبالم در این تیم بود و نمى توانم آن روزها را 
فراموش کنم ولى شرایط طورى پیش رفت که جدا 
شدم. فصل گذشته از شهر خودرو جدا شدم و فکر 
مى کنم جدایى از این تیم اشــتباه بود، البته 
منظورم این نیســت که رفتن به ذوب آهن 
اشتباه بود چون دوست داشتم به این تیم هم 
کمک کنم اما آن زمان مى توانستم تصمیم 
بهترى بگیرم. فکر مى کنم در آن مقطع نباید 

از شهر خودرو جدا مى شدم.
خلعتبــرى با بیــان اینکــه در ذوب آهن 
بدشانسى آورد، خاطرنشان کرد: در اولین 
بازى مصدوم شدم و شــش ماه از فوتبال 
دور بودم، البتــه دوباره برگشــتم و نهایت 
تالشم را هم براى موفقیت تیم به کار گرفتم. 
آن زمان هم قــراردادى که بــا ذوب آهن امضا 
کردم، مثل قراردادهاى همیشــه نبود و قرار شد که 
بعد از بازگشــت به فوتبال قرارداد مــن تغییر کند. 
این قرارى بود که با آقاى آذرى گذاشــتم و ایشان 
هم براى تیم زحمت کشــید. در نهایت با پیشــنهاد 
خوب شــهر خودرو مواجه شــدم و ایــن انتقال هم 

صورت گرفت.

 اشتباه عجیبى که مدیران ذوب آهن انجام دادند باعث 
شد اتفاق شیرینى براى مهاجم استقالل روى دهد.

 یکى از خریدهاى زمستانى استقالل و تنها خرید داخلى 
این تیم، ارسالن مطهرى است که از ذوب آهن به جمع 
آبى پوشان پیوست. انتقال این بازیکن از ذوب آهن به 
استقالل با ماجراى عجیبى همراه بود که در نهایت به 

اتفاقى شیرین براى مهاجم استقالل ختم شد. 
ارسالن مطهرى در ابتداى فصل مورد نظر استقالل 
بود و حتى مذاکراتى هم با مسئوالن این باشگاه داشت 
که در نهایــت مذاکرات به نتیجه نرســید و مطهرى 
قراردادش را بــراى مدت یک فصل با سبزپوشــان 
تمدید کرد. در قرارداد مطهرى بندى قرار داشــت که 
بر اســاس آن اگر این بازیکن تا نیم فصل کمتر از 60 
درصد از مبلغ قرارداد را گرفته باشد مى تواند آن را یک 

طرفه فسخ نماید.
در نیم فصل ذوب آهن 50 درصد از مبلغ قرارداد را به 
مهاجمش پرداخت مى کند و مطهرى با اســتفاده از 
همین بند قراردادش را یک طرفه با باشگاهش فسخ 

مى کند و خیلى سریع با استقالل قرارداد مى بندد.
بعد از رسانه اى شــدن قرارداد مطهرى با استقالل، 

مسئوالن ذوب آهن مرتکب اشتباه مى شوند و با 
این گمان که در صورت پرداخت 10 درصد از 

قرارداد مى توانند مطهرى را بازگردانند، این 
پول را به حساب او واریز مى کنند.

قسمت جالب ماجرا اینجاست که ابتدا 
مطهرى تصور مى کند ایــن پول از 
طرف باشگاه استقالل براى او واریز 
شده که بعد از پیگیرى مطلع مى شود 
ذوب آهن بخشى از قراردادش را واریز 

کرده است.
مدیران ذوب آهن بعد از واریز پول متوجه مى شــوند 
این اقدام باعث بازگشت مطهرى نمى شود و او قانونا 

بازیکن استقالل است.
بعد از ایــن اتفاق بازیکنان ذوب آهــن هم از مدیران 
شان دلخور هســتند و معتقدند آنها نباید این اشتباه را 
مى کردند و این مبلغ باید هزینه بازیکنانى مى شد که 
براى این باشگاه توپ مى زنند نه بازیکنى که جدا شده 

و به باشگاه دیگرى رفته است.

 در شــرایطى که در مهلت نقل وانتقاالت نیم فصل لیگ 
برتر ذوب آهن ســرمربى نداشــت، مدیران این باشگاه 
اقدام به خرید و فروش چند بازیکن خود کردند. اقدامى 
که باعث واکنش بســیارى از فوتبالدوستان شد چراکه 
آنها معتقد بودند تیمى که ســرمربى نــدارد، چگونه در 

نقل وانتقاالت فعالیت مى کند.
در روز هایــى که ذوبى هــا در نقل وانتقــاالت فعالیت 
مى کردند، تمامى خریــد و فروش هاى این تیم کامال با 
نظر کمیته فنى انجام مى شده است. اعضاى کمیته فنى 
ذوب آهن، مدیرعامل باشــگاه، یکى از اعضاى هیئت 
مدیره، سرپرست تیم، رئیس سازمان فوتبال و احتماال 
یکى، دو نفر دیگر بودند. آنها با اطالع از شرایط و نواقص 
تیم در این مدت اقدام به خرید یا فروش بازیکن مى کردند 

تا از رقباى خود عقب نمانند.

 میودراگ رادولوویچ، سرمربى مونته  نگرویى 52 ساله که 
سابقه هدایت تیم هاى ملى لبنان و میانمار را در کارنامه 
دارد، به عنوان سرمربى جدید ذوب آهن انتخاب شد و 

دیروز مراسم معارفه وى برگزار شد.
کارنامه مربى جدید ذوب آهن به شرح زیر است:

مربى تیم ملى زیر 21 ســاله هاى کشور صربستان و 
مونته نگرو با کسب مدال برنز مسابقات قهرمانى زیر 21 

ساله هاى اروپا در کشور آلمان (2004)
 مربى تیم المپیک صربستان و مونته نگرو و صعود این 
تیم به بازیهاى المپیک 2004 آتن در کشــور یونان. 
سرمربى تیم ملى زیر 19 ساله هاى کشورصربستان و 
مونته نگرو. مربى تیم بوآریشتا کشور پرتغال. سرمربى 
تیم ملى زیر 19 ساله هاى مونته نگرو  و کسب مقام سوم 

مسابقات کشورهاى اروپاى شرقى.
مربى تیم ملى بزرگســاالن مونته نگرو. سرمربى تیم 
پاختاکورکشورازبکســتان (صعود بــه مرحله حذفى 

رقابتهاى لیگ قهرمانان باشگاه هاى آسیا به عنوان تیم 
اول در گروهى که تیم هاى فوالدمبارکه سپاهان-العین 
امارات و الشباب عربستان در این گروه حضور داشتند، 
با دو پیروزى رفت و برگشت در برابر سپاهان ایران و دو 
پیروزى رفت و برگشت در برابر العین امارات). سرمربى 
تیم دینامو مســکو درلیگ برتر روسیه. سرمربى تیم 
فوتبال دوکنویســت مونته نگرو در لیــگ برتر مونته 
نگرو و انتخــاب این تیم در لیگ اروپا. ســرمربى تیم 
کاظمیه کویت در لیگ برتر کشــورکویت. سرمربى 
تیم تیرائو قزاقســتان در لیگ برتر کشور قزاقستان و 
مشاور اصلى تیم ملى امید صربستان و مونته نگرو در 
مسابقات اروپایى. سرمربى تیم الجهره کویت در لیگ 
برتر کشورکویت و کسب مقام سوم لیگ برتر کویت. 
سرمربى تیم ملى کشور لبنان با کسب رکورد 16 بازى 
بدون باخت براى این تیم و انتخاب تیم ملى لبنان براى 

اولین بار در بازى هاى کاپ آسیا در امارات.
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سجاد آقایى: 

مى خواهم خودم را نشان دهم

علیرضا منصوریان: 

 همه را شکست دهید اال من!

محمد ایرانپوریان:

انتخاب قلعه نویى براى تیم ملى یعنى خوش سلیقگى!

آن کار مى کند را ببینند. از امیرخان 
این روزها حرف از رفتن امیر قلعه نوی
آن زیاد به گوش مى
چیزى شنیده اى؟
من هم این موضوع را د
فکر مى کنى این ا
قلعه نویى با شــرا

صعود دارد، شانسى
من تصمیم گی
انتخاب امی
فدراسیو
پیشنها
بپذیر
م که
کنـ
گف
ایر
شود اتفاق عجیبى
قابلیت ها و توانایى
ملى با هدایت او م
جهانى موفق باش

م پزشکى سپاهان
راه من هستند 

.
ت شروع 
شانســى 
شد. کى بر 

شانسى من 
صل آماده 
غافلگیر 
هواداران

رگردم و 
دومیتى
ى طول 
ـتارت 
وم در

ى 

خوش به حال ارسالن

اینتیمتشکر
سرمربى سابق

فصل گذشته اش
موضوع این اس
جایى گیر مى ک
دوشمن بود
صمیم قلب از ب
بهترین تیم آس

سرمربى انتخاب
وى در پایان با
از معدود تیم ها
کاپیتانى مانند
جدید آرزوى م
تمامى تیم ها

رفتم، فقط آن

ا مسئوالناینباشگاه داشت 
 به نتیجه نرســید و مطهرى

ت یک فصل با سبزپوشــان 
طهرى بندى قرار داشــت که 
0زیکن تا نیم فصل کمتر از 60

رفته باشد مى تواند آن را یک 

5 درصد از مبلغ قرارداد را به 
کند و مطهرى با اســتفاده از 
ک طرفه با باشگاهش فسخ 

ستقالل قرارداد مى بندد.
،الل، رارداد مطهرى با استق

ا با کب اشتباه مى شوند و
زز از  پرداخت 10 درصد
ناین ى را بازگردانند، 

مى کنند.
جاست که ابتدا 
ز از یــن پول
راى او واریز
طلع مىشود

دادش را واریز 

و به باشگاه دیگرى رفته است.

کى دستور خرید 
مى داد؟

م شکالت کثیر 
براى آل کثیر

 از میانمار آمد به میان ما!

خلعتبرى :  چه مى گویید؟ برگه فسخ دارم

فرشاد محمدى مهر معاوضه شــدم تا نیازهاى فنى 
دو تیم هم برطرف شــود. اینجابجایى

از لحاظ قانونى هیچ مشکلى نداشت. 
وقتى پیشنهاد شــهر خودرو به من 

فراموش کنم ولى شرایط طورى پ
شدم. فصل گذشته ازشهر خود
مى کنم جدایى از این تیم ا
منظورم این نیســت که ر
اشتباه بود چون دوست داش
کمک کنم اما آن زمان مى
بهترى بگیرم. فکر مى کنم
از شهر خودرو جدا مى شد
خلعتبــرى با بیــان اینک
بدشانسى آورد، خاطرنش
بازى مصدوم شدم و شــ
دور بودم، البتــه دوباره بر
ت تالشم را هم براى موفقیت
آن زمان هم قــراردادى که بــ
کردم، مثل قراردادهاى همیشــه
بعد از بازگشــت به فوتبال قرارداد
این قرارى بود که با آقاى آذرى گذ
هم براى تیم زحمت کشــید. در نه
و خودرو مواجه شــدم خوب شــهر

صورت گرفت.

 عیسى آل کثیر مهاجم صنعت نفت آبادان که در آستانه 
انتقال به تیم پرسپولیس بود با مخالفت باشگاه آبادانى 
در این تیم ماندگار شد. مهاجم نفتى ها که عالقه داشت 
به پرســپولیس بپیوندد بعد از مخالفت باشگاه نفت، در 
تمرینات این تیم شرکت نکرده است. دراگان اسکوچیچ 
بعد از اینکه این بازیکن اخیرا هم خــود را به کادر فنى 
معرفى نکرد، رسما به باشگاه اعالم کرد این بازیکن دیگر 
حق حضور در تمرینات را ندارد. با توجه به اینکه مهلت 
نقل و انتقاالت نیز به پایان رسیده، این بازیکن نمى تواند 

با تیم دیگرى قرارداد امضا کند.
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فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 139885602210004293 تاریخ ارسال نامه: 1398/10/02 سند مالکیت 
ششــدانگ پالك ثبتى شــماره 62 فرعى از 135 اصلى واقع در بخش 20 ثبت اصفهان 
بنام آقاى مرتضى شهریارى فارفانى سابقه ثبت و صدور ســند به شماره چاپى 153998 
(دفترچه اى)، ذیل ثبت 9487 مورد ثبت صفحه 512 دفتــر امالك 44 که بموجب راى 
شماره 17137- 1385/10/24 هیات ماده 133 به مالکیت نامبرده درآمده و سند صادر و 
تسلیم شده است و سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به انضمام دو برگ استشهادیه که 
امضاء شهود آن ذیل شماره 139802155869002223 مورخ 1398/9/14 که به گواهى 
دفترخانه 142 اصفهان رسیده مدعى است که سند مالکیت آن بعلت سرقت مفقود گردیده 
و درخواست صدور سند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشــود چنانچه کسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى 
طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 732962 ناصر صیادى صومعه- مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثب ت ملک جنوب شرق اصفهان از طرف هما یزدانى بابوکانى /10/402

ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139704002003001046/1 شماره بایگانى پرونده: 9701508/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000429 تاریخ صدور: 1398/08/29 بدین وســیله به 
شرکت بازرگانى پلى اکریل، به نشــانى: اصفهان چهارراه مشتاق ابالغ مى شود که بانک 
سپه منطقه اصفهان به استناد قرارداد بانکى شماره 208701133 مورخ 84/10/3 جهت 
وصول مبلــغ 6/239/795/579 ریال بابت اصل طلب و مبلــغ 5/272/194/140 ریال 
بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 97/2/31 و به انضمام خســارت تاخیر روزانه به میزان 
3/760/972 ریال از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهى طبق مقررات علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9701507 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 97/3/31 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا بر تقاضاى 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ 
انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنج 
 ساله ششم اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران، ظرف مدت بیست روز 
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام، در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات 
اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شــد. م الف: 732546 قویدل- کفیل اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /10/403

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139803902004000363 تاریخ آگهى: 1398/10/23 شماره پرونده: 
139404008026000303 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9401531، 1- تمامت 
ششدانگ یک قطعه زمین که به صورت ساختمان درآمده پالك هشت هزار و سیصد و پنج 
فرعى از پانزده هزار و یکصد و نود اصلى مجزى شده از شماره سه هزار و یکصد و بیست و نه 
فرعى از پانزده هزار و یکصد و نود اصلى واقع در بخش 5 اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان 
دشتستان شــرقى خیابان عسکریه خیابان صدر هاشــمى مقابل بهاران پالك 3 که سند 
مالکیت آن در صفحه 110 دفتر 66 خروجى امالك با شماره ثبتى 41753 و با شماره چاپى 
2/536848 ثبت و صادر شده است ملکى آقاى محمد مطلبى فشارکى با حدود: شماًال: پى 
دیوارى است به زمین 8301 فرعى به طول 11 متر شرقًا: به پى دیوار زمین 8296 فرعى 

به طول 26/60 متر جنوبًا: به خیابان 12 مترى احداثى به طول 11 متر غربًا: پى دیوار است 
به زمین شماره 8306 فرعى به طول 26/60 متر، حقوق ارتفاقى ندارد 2- ششدانگ پالك 
ثبتى نه هزار و دویست و سه فرعى از پانزده هزار و یکصد و نود اصلى واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به آدرس: اصفهان واقع در خیابان دشتستان قبل از چهارراه آل خجند انتهاى بن 
بست جهان تاب (30) پالك 174 که ســند مالکیت آن در صفحه 310 دفتر 71 خروجى 
امالك با شماره ثبتى 43238 و با شماره چاپى 126594 ثبت و صادر شده است ملکى خانم 
معصومه مطلب فشارکى با حدود: شماًال: پى است به کوچه احداثى به طول 11 متر شرقًا: 
پى است به زمین 9204 فرعى به طول 26 متر جنوبًا: پى است به خیابان 16 مترى به طول 
11 متر غربًا: پى اســت به زمین 9202 فرعى به طول 26 متر، حقوق ارتفاقى ندارد، طبق 
نظر کارشناسان رســمى پالك فوق (15190/8305 مجزى شده از 15190/3129 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان) عبارت است از: عرصه ملک مذکور طبق سند مالکیت 289/85 
مترمربع و اعیانى آن در سه طبقه با زیربناى 549 مترمربع با اسکلت بتن سقفها تیرچه بلوك 
نماى داخلى گچ و نقاشى و ابزار گچ کف سرامیک گرمایش پکیج و رادیاتور سرمایش کولر 
آبى و طبقه اول اســپیلیت دربهاى داخلى چوبى دربهاى نماى خارجى آلومینیومى داراى 
کابینت زمینى و دیوارى نماى خارجى و دیوار حیاط آجرنما اجرا شده است. مجموعه مذکور 
چهار واحد آپارتمان بوده که یک واحد در طبقه منهاى شصت و یک واحد در طبقه همکف 
و دو واحد در طبقه اول میباشــد عالوه بر ســه طبقه فوق داراى زیرزمین انبارى با راه پله 
و موتورخانه جمعا به مســاحت 138/75 مترمربع با نماى سرامیک کف سرامیک دربهاى 
ورودى چوبى اجرا شده اســت. طبق نظر کارشناسان رسمى پالك فوق (15190/9203) 
عبارت است از: عرصه ملک مذکور طبق ســند مالکیت 286 مترمربع که قسمتى از آن در 
مسیر قرار میگیرد و اعیانى آن در سه طبقه با زیربناى حدود 566 مترمربع با سقف تیرچه 
بلوك نماى داخلى گچ و نقاشى کف ســرامیک گرمایش موتورخانه و رادیاتور سرمایش 
کولر آبى دربهاى داخلى چوبى دربهاى نماى خارجــى آلومینیومى داراى کابینت زمینى 
و دیوارى نماى خارجى ســنگ و آجرنما و دیوار حیاط و نماى پارکینگ آجرنما کف حیاط 
سنگفرش اجرا شده است مجموعه مذکور داراى سه واحد آپارتمان بوده که یک واحد در 
طبقه منهاى شصت و یک واحد در طبقه همکف و یک واحد در طبقه اول میباشد. عالوه بر 
سه طبقه فوق مجموعه داراى زیرزمین با راه پله و موتورخانه جمعا به مساحت 73 مترمربع 
با نماى داخلى سنگ کف موزائیک دربهاى چوبى و آلومینیومى اجرا شده است. که طبق 
اسناد رهنى شماره 88038 مورخ 1392/06/05 و 89498 مورخ 1392/10/08 و 89520 
مورخ 1392/10/11 تنظیمى دفترخانه اسناد رســمى شماره 6 بیرجند در رهن بانک سپه 
واقع مى باشد و طبق اعالم بانک فاقد بیمه مى باشد از ســاعت 9 الى 12 روز چهارشنبه 
مورخ 98/11/16 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى 
چهارراه اول شهید صداقتى  ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده 
مى شــود. مزایده از مبلغ پایه 1- 30/042/250/000 ریال جهت پالك 15190/8305 
واقع در بخــش 5 ثبت اصفهــان و 2- مبلــغ 31/460/000/000 ریــال جهت پالك 
15190/9203 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به باالترین قیمت پیشــنهادى نقداً فروخته 
مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى
 مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا 
این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهــان مورخ 98/10/26 درج و 
منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت 
شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناســه واریز از این اداره و طى
 فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رســمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و 
ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناســایى معتبر الزامى اســت. 
ضمنًا برنده مزایــده باید مابقى مبلغ خریــد را تا پایان وقت ادارى همــان روز طى فیش 

مخصوص پرداخت نماید. م الف: 732583 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /10/404

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 139885602210004589 تاریخ ارسال نامه: 1398/10/12 تمامت شش 
دانگ پالك 2267/4596 واقع در بخش 6 ثبــت اصفهان به نام خانم منور حیدرى فرزند 
عبدالطیف ســابقه ثبت و سند مالکیت کاداسترى به شــماره مسلسل 998872- د/94 و 
شماره دفتر امالك الکترونیک به شــماره 139620302024004862 دارد که طبق سند 
رهنى شماره 3553 مورخ 1391/12/09 دفترخانه 373 اصفهان در رهن بانک مسکن قرار 
دارد سپس نامبرده بارائه درخواست کتبى بانضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن 
ذیل شماره 29156 و شناسه یکتاى 139802155843000596 و رمز تصدیق 405804 
مورخ 1398/05/16 به گواهى دفترخانه 140 اصفهان رســیده است و مالک مدعى است 
 ســند مالکیت آن مفقود شده است و درخواست صدور ســند مالکیت المثنى ملک فوق را 
نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 733348 
ناصر صیادى صومعه- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان از طرف هما 

یزدانى بابوکانى /10/405

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- آقاى مجید خدادادى دادخواستى 
انتقال ســند خودروى شــماره پالك جدید ایران 23- 185 ى 41 و شــماره  قدیم ایران 
43- 518 ه 41 بطرفیت ســعید خدادادى- رضا ملک محمدى که اعالم شــده مجهول 
المکان است تقدیم و به کالســه 98- 608 در شعبه یک حقوقى شــوراى حل اختالف 
لنجان ثبت گردیده و به علت مشــخص نبــودن آدرس محل اقامت خوانــده براى دفتر 
شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز مــاده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب 
یک نوبت در یکــى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار نشــر و از نامبرده دعوت مى شــود 
در روز دوشــنبه مورخ 98/12/5 ســاعت 4 عصر در جلســه شــورا حاضــر و در همین 
خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این 
صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
م الف: 730271 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره 

یک) /10/406

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى محسن معتمدى سده دادخواستى 
به انتقال سند ریال بطرفیت آقاى غالمرضا میرزائیان که اعالم شده مجهول المکان است 
تقدیم و به کالسه 517/98 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 دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز ســه 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 رســیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 734246 شعبه 2  حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /10/410

حصروراثت 
فریدون فردوســیان نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 1364 به شرح دادخواست به 
کالســه 1629/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عزیزاهللا فردوسیان نجف آبادى بشناسنامه 15955 در تاریخ 73/1/11 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. 
فرهاد فردوسیان نجف آبادى ش ش 397 ، 2. هما فردوسیان نجف آبادى ش ش 426 ، 3. 
فریدون فردوسیان نجف آبادى ش ش 1364 ،  (فرزندان متوفى)، 4. عندلیب فردوسیان 
ش ش 458 (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 کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شــد. 732547/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 10/407

 حصروراثت 
مجید شیاســى ارانى داراى شناســنامه شــماره 1000 به شرح دادخواســت به کالسه 
1632/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان عباسعلى شیاسى ارانى بشناسنامه 960 در تاریخ 98/9/11 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مجید شیاسى ارانى 
ش ش 1000 ، 2. مجتبى شیاســى ارانى ش ش 212 ، 3. مســعود شیاسى ارانى ش ش 
619 ، 4. محمد حسین شیاســى ش ش 44877 ، 5. مهدى شیاسى ارانى ش ش 1660 
(فرزندان متوفى)، 6. خدیجه ادریســى ارانى ش ش 1064 (همســر متوفى)، متوفى به
 غیر از نامبردگان ورثه دیگــرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یــا وصیتنامه از متوفى

 نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهــى ظرف یک مــاه به شــورا تقدیــم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شــد. 733013/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف

 نجف آباد/ 10/408

ابالغ اجراییه
 شماره پرونده : 1/139804002003002507 شــماره بایگانى پرونده : 1/9803546 – 
شــماره ابالغیه : 139805102003012085 – تاریخ صــدور : 01/10/1398 – بدین 
وسیله به آقاى محمدرضا نجفى ســعید آبادى نام پدر على شماره شناسنامه 3054 متولد 
1355/04/03 کد ملى 6209410111 ســاکن اصفهان پیربکران خیابان شهید مطهرى 
کوچه شهید بکرانى پالك نوساز ابالغ مى شــود که خانوم زینب قیصریان جهت وصول 
مهریه خود به شــرح هدیه یک جلد کالم اهللا مجید به انضمام یک جام آینه و شمعدان و 
به انضمام مبلغ دویســت میلیون ریال معادل 20 میلیون تومان پول رایج کشور جمهورى 
اســالمى ایران و به انضمام دویست عدد ســکه کامل بهار آزادى همچنین نظر به رجوع 
زوجه به مابذل در ایام عده ذیل شماره 22718  بیست خرداد 98 و اخطاریه دوم به شماره  
22752پانزدهم تیر 98 به زوج و عدم حضور وى وبه لحاظ وصول مبلغ شــصت میلیون 
ریال بابت بخشــى از مهریه از ناحیه زوجه و مابقى مهریه مورد اجرا میباشد به استناد سند 
ازدواج شــماره 1381/12/01-12409 دفتر 21 ازدواج علیه شــما اجرایى صادر نموده و 
پرونده اجرایى به کالســه 9803546/1در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ  
1398/08/02 مأمور محل اقامت شما به شرح متن ســند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى 
بستانکار طبق ماده 19 آیین نامه اجراى مفاد اجرایى فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان 
آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى 
گردد نسبت به پرداخت بدهى مورث خود اقدام ننمایید بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات 
اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 710356 کفیل اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان/ 10/409 

شرکت ســاینا ســپهر پارس سهامى 
خــاص بــه شــماره ثبــت 39122 و 
شناســه ملــى 10260567671 بــه 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ1398/09/28 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شد: - ابوالقاسم کیخائى به شماره 
ملى 1091057389 به ســمت رئیس 
هیئت مدیــره، محمد اشــتهاردیها به 
شــماره ملى 1285691296 به سمت 
مدیرعامل و عاطفه کیخائى به شماره ملى 
1080248765 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى شرکت با 
امضاى مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با 
مهر شرکت معتبر است. - ضمناً مدیرعامل 
مجرى مصوبــات هیئت مدیــره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (731961)

شرکت ساینا سپهر پارس سهامى خاص 
به شــماره ثبت 39122 و شناســه ملى 
10260567671 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ1398/09/28 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد: - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهــان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین شد. - ابوالقاسم 
کیخائى به شماره ملى 1091057389، 
محمــد اشــتهاردیها به شــماره ملى 
1285691296 و عاطفــه کیخائــى به 
شــماره ملى 1080248765 به عنوان 
اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند. - اکبر نوروزیان به شماره 
ملى 1283278391 بــه عنوان بازرس 
اصلى و حســن گوهرى مهر به شــماره 
ملى 1280975989 بــه عنوان بازرس 
على البدل براى مدت یک ســال انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (731969)

شرکت سهامى خاص مهندسى رایان فرآیند انوشه درتاریخ1398/10/23 
به شماره ثبت 63919 به شناســه ملى 14008914678 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت : مشاوره و طراحى ، محاسبه ، نظارت فنى و اجراى 
کلیه پروژه هاى عمرانى اعم از فلزى و بتنى ابنیه ســبک و سنگین ، طراحى ، 
ساخت ، نظارت و مشاوره و تعمیرات و نگهدارى واحدهاى صنعتى ، طراحى 
و اجراى اتوماســیون در واحدهاى ادارى و صنعتى ، مهندسى و ساخت پروژ 
هاى صنعتى و عمرانى ، تولید نرم افزارهاى کاربردى در صنایع ، تاسیسات 
مربوطه نقشه بردارى ، تاسیسات ساختمانى ، برقى و مکانیکى ساختمانها 
و کارخانجات صنعتى و نیروگاهها ، تولیــد و انتقال نیرو ، ارائه خدمات فنى و 
پشتیبانى و مشاوره و طراحى و نگهدارى فنى و نظارت فنى در امر پروژه هاى 
تاسیسات برقى و مکانیکى و الکتریکى ، خرید و فروش ، واردات و صادرات 
کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، اخذ وام و اعتبارات بانکى بصورت ارزى و ریالى 
از کلیه بانکهاى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت ، عقد 
هرگونه قرارداد قانونى با کلیه ســازمانها و نهادها و موسسات و شرکتهاى 
دولتى و خصوصى ، شــرکت در کلیه مناقصات پیمانهــا و مزایدات دولتى و 
خصوصى اعم از داخلى و بین المللى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیــت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : 
استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله 
خانه اصفهان ، کوچه بوستان سنبل ، کوچه گلزار اول ، پالك 28 ، طبقه همکف 

کدپستى 8139967566 سرمایه شــخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم 
آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توســط موسسین طى گواهى بانکى 
شماره 53/56460/601 مورخ1398/09/21 نزد بانک تجارت شعبه خانه 
اصفهان با کد 56460 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى سید 
محسن نبوى به شماره ملى 1292061510و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال خانم ساغر جانقانى چهارمحال به شماره ملى 1971491101و 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقاى پویان آقاجرى به 
شماره ملى 5279342981و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالى 
و بهادار و بانکى تعهدات شــرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
متفقاً با مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء 
مدیرعامل منفرداً و با مهر شــرکت معتبر مى باشــد. اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه بازرسان آقاى احمدرضا طیبى نژاد رامهرمزى به شماره ملى 
1282913824 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى تیمور 
یوسفى به شماره ملى 1971826340 به سمت بازرس على البدل 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 (734174)

شرکت سهامى خاص مهندسى امیران معز معین درتاریخ1398/09/30 به شماره ثبت 63744 به شناسه 
ملى 14008854534 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى و نظارت و اجراء پروژه هاى ساختمانى، تاسیسات برقى (قدرت 
صنعتى ) و نور پردازى خدماتى ، نصب تعمیر و نگهدارى تجهیزات و ابزار دقیق و مکانیکال ، راه ســازى 
و کارهاى آبیارى و زهکشى اجراى کانال هاى درجه 1 و 2 و سدهاى انحرافى و مخزنى شبکه تاسیسات 
شهرى شامل اجراى شــبکه توزیع آب و گاز و فاضالب شهرى و روســتایى ابنیه سنگین بتنى و فلزى ، 
صادرات و واردات کاالهاى مجاز بازرگانى ، دریافت وام و تسهیالت بانکى صرفاً در زمینه فعالیت شرکت 
از کلیه باتکها و موسسات خصوصى و دولتى ، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلى و خارجى ، شرکت در 
سمینارها و نمایشگاههاى بین المللى داخلى و خارجى . 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 دهچى ، کوچه شــهردارى[2] ، خیابان آتشگاه ، پالك 0 ، ساختمان 
بعثت ، طبقه اول کدپستى 8185777289 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال 
نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شماره 260332 مورخ1398/09/21 نزد بانک سینا شعبه حکیم نظامى با کد 
260 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى علیرضا معز به شماره ملى 1287079180و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به ســمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم نسیم حمیدیان به شماره 
ملى 1651858144و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد معز به شماره ملى 
5110679339و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالى 
و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً با مهر شرکت معتبر است. و 
سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرســان آقاى غالمعلى قلع ریز به شماره ملى 0492561613 به سمت بازرس 
اصلى به مدت یک سال مالى خانم زهرا صفیان جوزدانى به شماره ملى 1280397357 به سمت بازرس 
على البدل 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 باشــد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (734179)

شرکت سازه اندیشــان آرمان پویا شرکت سهامى 
خــاص به شــماره ثبــت 35102 و شناســه ملى 
10840094916 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ1398/10/09 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محل شرکت به شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله شهید خزائى ، خیابان 
شهید محسن صفوى ، کوچه شهید عبدلى ، پالك 13 ، 
طبقه همکف و کدپستى 8198357470 انتقال یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح زیر اصالح شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (734187)

شــرکت دیبا طب اســپادان شــرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 58209 و 
شناســه ملى 14006698756 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده 
مورخ1398/08/22 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: تعداد اعضاء هیأت مدیره به3 نفرکاهش 
یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (734658)

شــرکت دیبا طب اسپادان شــرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 58209 
و شناســه ملــى 14006698756 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ1398/08/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فاطمه رزاقى پور 
با شماره ملى 2690089114 به سمت 
مدیرعامل وعضوهیئــت مدیره (خارج از 
شرکاء) و محمدرضا دارابى با شماره ملى 
1288870612 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره و آقاى /محمد مهدى ترابى دلوئى 
با شماره ملى 0075049791 به سمت 
عضو هیئت مدیره بــراى مدت نامحدود 
انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقود اسالمى و اوراق 
عادى و ادارى با امضــاء آقاى محمد رضا 
دارابى رئیس هیئت مدیــره همراه با مهر 
شــرکت داراى اعتبار مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (734664)

شرکت سهامى خاص ســالمت فرآیند پارتاك درتاریخ1398/10/21 
به شماره ثبت 63899 به شناســه ملى 14008908570 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید بطــرى petو پریفرم و درپوش 
بطرى،ســاخت و راه اندازى خطوط و قالب هاى پریفرم و درب بطرى 
،انجام کلیه فعالیت هاى بازرگانى در زمینه خرید وفروش ، تهیه وتولید ، 
توزیع وپخش ،بسته بندى وصادرات و واردات وخدمات پس از فروش 
کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى اعم از صنعتى و غیر صنعتى،ایجاد نمایندگى 
و شعب و مشارکت با افراد حقیقى و حقوقى داخل و خارج از کشور و اخذ 
و اعطاى نمایندگى درجهت تحقق اهداف شرکت،شرکت در مناقصات و 
مزایدات دولتى وخصوصى، برگزارى سمینارها،نمایشگاه ها ومشارکت 
در فعالیت هاى مرتبط با موضوع شرکت، شرکت در کلیه نمایشگاه هاى 
داخلى وخارجى به جز نمایشــگا هاى فرهنگى وهنرى،انجام کلیه امور 
مربوط به ترخیص کاال در گمرکات کشــور،اخذ وام و تسهیالت از کلیه 
بانکها و موسســات 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 
برخوار ، بخش حبیب آباد ، دهستان برخوارشرقى ، روستا شهرك صنعتى 
دولت آباد، بلوار امام خمینى ، خیابان شیخ بهایى ، پالك 57 ، طبقه همکف 
کدپستى 8341668836 سرمایه شــخصیت حقوقى عبارت است از 
مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 

100 ســهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شماره 027460 مورخ1398/10/16 نزد بانک صادرات 
شعبه جاده دولت آباد با کد 4275 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد 
صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى محمدرضا مرادى زمانى 
به شماره ملى 0491594429و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال خانم زهره مقواساز به شماره ملى 1287380689و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى ســعید رحیمى سجزى به شماره ملى 
1290453748و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 
سال خانم راضیه بهشتى راد به شماره ملى 1291567712و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت 
مدیره ومدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرســان خانم مرضیه على آبادى به شماره ملى 
1289700826 به ســمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى 
محمود مثقالى فروش به شماره ملى 4722095541 به سمت بازرس 
على البدل 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 (734192)
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استفاده از سنگ پا داراى فواید زیادى است و مى تواند از 
بروز بسیارى از بیمارى ها پیشگیرى کند. براى استفاده از 
سنگ پا بهتر است ابتدا آن را خیس کنید و سپس به آرامى 
بر روى ناحیه پینه بسته بکشید تا شاهد پوستى تازه و نرم 
باشید؛ البته حتماً به یاد داشته باشید که سنگ پا را زیاد به 

کف پاى خود فشار ندهید.
امروزه روغن زیتــون به عنوان یکى از مناســب ترین 
ابزارهاى درمانــى در جهت از بین بردن تــرك زیر پا 
شناخته شده است اما باید بدانید که سنگ پا مؤثرترین و 
مفید ترین عامــل در جهت مرطوب کــردن کف پاى 

شماست که تأثیر فوق العاده اى دارد.
اگر براى نرم کردن و افزایش رطوبت پاشــنه پاى خود 
از کرم هاى نرم کننده مختلف اســتفاده کرده و نتیجه  
مطلوبى نگرفته اید بهتر اســت بدانید که سنگ پا براى 
الیه بردارى بســیار مفید و سودمند اســت؛ زیرا سنگ 

پا پوست کسل کننده شــما را زنده کرده و باعث بهبود 
گردش خون خواهد شد.

سنگ  پا یکى از مؤثرترین روش هاى بدون درد براى از 
بین بردن موهاى زائد بدن است براى انجام این روش 
کافى است با استفاده از فشار مالیم، سنگ پا را روى موها 
با حرکتى دایره اى بکشید تا موها از بین بروند. براى از 
بین بردن دائمى موهاى زائد کافى است به مدت چند روز 

این کار را تکرار کنید.
استفاده روزانه از سنگ پا به مدت ده دقیقه مى تواند باعث 
کاهش دیابت نوع 2، درد معده، تنظیم انســولین خون، 
بى خوابى، تقویت سیســتم قلبى- عروقى، از بین بردن 
قارچ ها و میکروب ها، تقویت عملکرد مغز و هورمون رشد، 
افزایش قد، رفع سردرد، افزایش چربى سوزى، از بین بردن 
پوست ضخیم، پیشگیرى از بروز عفونت و درد ترك هاى 
پاشنه پا، رفع بیمارى هاى بینى، رفع میخچه و پینه شود.

مرگ عزیزان به سادگى از زندگى انسان فراموش 
نخواهد شد و تا ابد بر زندگى افراد اثر خواهد گذاشت. 
روانشناســان معتقدند افراد با کارهایى مى توانند 
اندکى از فشار روانى خود را کم کنند، قدرى تسلى 
پیدا کنند و از مسائل حاد روانى تا حدى جلوگیرى 
کنند. ســوگوارى براى از دســت دادن نزدیکان، 
دوســتان و خویشــاوندان به زمان نیاز دارد و در 
این شــرایط راهکارهاى زیر به بزرگساالن کمک 

مى کند.
1. در مــورد مــرگ عزیزان خــود با دوســتان و 
همکارانتان صحبت کنید. انکار مرگ شما را منزوى 
مى کند و موجب غافل شــدن سیســتم پشتیبانى 
و حمایتى شــما مى شــود. به اشــتراك گذاشتن 
داستان هاى کسى که او را از دست داده ایم، مى تواند 

به ما کمک کند.
2. احساسات خود را بپذیرید و طردشان نکنید. افراد 
انواع احساســات را پس از مرگ نزدیکان تجربه 
مى کنند: غم و اندوه، عصبانیــت، ناامیدى و حتى 

فرسودگى.
3. از خود مراقبت کنید: اســتراحت کنید و غذاى 

مناسب بخورید.
4. عزیزتان را با انجام کارهاى خیر در دل نگاه دارید. 
همچنین با روانشناسان صحبت کنید تا بتوانید در 

طول مدت زمان به زندگى بازگردید.
کودکان همیشه در مواجهه با مسائل آسیب پذیرى 
بیشترى نسبت به بزرگساالن دارند. توضیح مرگ 
براى آنها دشــوارتر اســت و باید با دقت بیشترى 

صورت گیرد. 
1. به کــودکان جمــالت غیرواقعــى نگویید و 

اضطرابشان را تشدید نکنید.
2. براى آنها با کلماتى که برایشان قابل درك است 
صحبت کنید زیرا کودکان در ســنین زیر 9 سال 

درکى از مفاهیم انتزاعى ندارند.
3. با کودکان مدام صحبت کنید تا احساس تنهایى 
نکنند. دلشان را آرام کنید که شما همیشه کنارشان 

هستید و مراقب آن ها خواهید بود.

ارتباط بین رژیم غذایى و بى خوابى موضوع تقریباً تازه اى 
است. مطالعات قبلى نشان داده بودند که برخى از عادات 
غذایى ممکن است بر کیفیت خواب ما تأثیر بگذارد. به 
عنوان مثال، رژیم هاى غذایى پرکربوهیدرات، با الگوهاى 
خواب تداخل ایجاد مى کند، این در حالى است که مصرف 
محصوالت لبنى، ماهى، میوه و سبزیجات، براى کیفیت 

خواب مفید است.
با این حال، مطالعه اى که به تازگى و در مقیاسى گسترده 
در دانشکده پزشکان و جراحان دانشگاه کلمبیا انجام شد، 
نتایج خاص ترى را نشان داد. براساس این مطالعه، بین 
بى خوابى و مواد غذایى اى که حاوى کربوهیدرات هاى 

تصفیه شده زیادى هستند ارتباط وجود دارد.
محققان مى گویند ساز و کارى که در این رابطه وجود دارد 
این است که جهش قند خون ناشى از مصرف این مواد 
غذایى باعث مى شــود بدن هورمون انسولین آزاد کند. 

تولید این هورمون افت قند خون را به دنبال دارد و به آزاد 
شدن هورمون هاى استرس یعنى کورتیزول و آدرنالین و 
در نتیجه به بى خوابى منجر مى شود. رژیم غذایى چگونه 

با بى خوابى مرتبط است؟
برخالف کربوهیــدرات هاى فرآورى شــده، مصرف 
میوه هاى طبیعى هنگام شب خطر بى خوابى را به همراه 
ندارد، زیرا میوه ها و ســبزیجات هرچند به طور طبیعى 
حاوى قند بوده  اما به دلیل دارا بودن فیبر زیاد که جذب 
قندها را کند مى سازد، افزایش ناگهانى قند خون ایجاد 

نمى کند.
محققان مى گویند بهتر اســت بــراى جلوگیرى از بى 
خوابى، هنگام شب، از مصرف کربوهیدرات هاى تصفیه 
شده مانند نوشیدنى هاى شــیرین، نوشابه، برنج سفید، 
شیرینى ها و نان سفید خوددارى شده و میوه و سبزیجات 

طبیعى بیشترى مصرف شود.

مبتالیان به این اختالل مى گویند که اغلب بــه محرك هاى بینایى که همراه 
با صدا هستند واکنش نشــان مى دهند و ممکن است عکس العمل بدى نسبت 
به حرکات تکرارى داشته باشــند. این اختالل از خفیف تا شدید متغیر است و با 
عالیمى چون ناراحتى، انزجار، فرار از موقعیت و در مراحل حادتر با خشم، نفرت، 
ترس و پریشان حالى فرد همراه اســت. افرادى که از این اختالل رنج مى برند 
گاهى از شنیدن صداى صفحه کلید تلفن همراه اطرافیان، صداى برف پاك کن 
ماشین، صداى دسته کلید و یا هر حرکت کوچک تکرارى دیگر منزجر شده و پا 

به فرار مى گذارند.
اختالل میسوفونیا یا صدا بیزارى، مشکالت زیادى در زندگى اجتماعى مبتالیان 
خود ایجاد مى کند و باعث دورى آنها از همسر، خانواده و یا همکاران مى شود. سن 

شروع این اختالل بین 9 تا 13 سالگى و در دختران شایع تر است.
یک گروه تحقیقاتى در کشــور انگلیس مطالعــه اى روى 20 فرد مبتال به این 
اختالل و 22 فرد سالم انجام دادند و آنها را در معرض صداهاى مزاحمى چون 
(ملچ  و ملوچ، جویدن، هورت  کشیدن و صداى نفس کشیدن) و صداهاى خنثى 
مثل صداى باران و... قرار دادند و سپس ارزیابى شان کردند. همانطور که انتظار 
مى رفت افراد مبتال به این اختالل از شنیدن صداهاى مزاحم بسیار ناراحت شدند 
در حالى  که افراد فاقد این اختالل مشکلى با این صداها نداشتند و هر دو گروه 
نسبت به شنیدن صداهاى خنثى عکس العمل یکسانى داشتند و تفاوت چندانى 

بین دو گروه مشاهده نشد.
پزشکان مطمئن نیستند که علت این اختالل چیســت ولى با اطمینان اعالم 
کرده اند که مشکل از گوش و شنوایى فرد نیست و ممکن است ژنتیکى و یا مربوط 
به چگونگى تأثیر صدا بر مغز و واکنش هاى خودکارى که در بدن ایجاد مى شود 
و بخش هایى از مغز باشد که اهمیت صداها را رمزگذارى مى کند و یا گاهى نیز 

ناشى از اضطراب باال، اختالل دوقطبى یا وسواس-اجبارى مى تواند باشد.
از آنجا که این شرایط بر زندگى روزمره تأثیرگذار است، باید یاد بگیریم که آن را 
چگونه مدیریت کنیم. بنا به اعالم انجمن میسوفونیا با اعمال برخى تغییرات در 
شیوه زندگى مى توان به کاهش اثرات سوء این اختالل کمک کرد. این تغییرات 
عبارت اند از ورزش منظم، رعایت یک رژیم غذایى سالم، برنامه خواب منظم و 

مدیریت استرس.
چند پیشنهاد براى اینکه از این اختالل کمتر آسیب ببینیم:

گوش کردن به صداهاى سفید
سروصداى سفید نوعى سروصداست که با ترکیب تمام فرکانس هاى مختلف 
صدا با هم ایجاد مى شود. صداى ســفید از کنار هم گذاشــتن تمام فرکانس 
صداهایى که توسط گوش انسان شنیده مى شود ایجاد مى شود به عنوان  مثال به 
صداهایى که از آژیر آمبوالنس ها، ماشین پلیس و ماشین هاى آتش نشانى پخش 
مى شود صداى سفید گفته مى شود. اپلیکیشن هاى خاصى براى ایجاد این صداها 

وجود دارد که مى توانید از آنها نیز بهره ببرید.

از گوش گیر یا Ear Plug استفاده کنید
این وسیله ارزان  قیمت تقریباً در تمام داروخانه ها موجود است. بهتر است همیشه 
آنها را در دسترس خود داشته باشید و در زمان نیاز از آن استفاده کنید. این وسیله 
معموًال جنسى مانند پنبه دارد و بسیار نرم است و باعث مى شود تا هیچ محفظه اى 

در گوش شما براى نفوذ صدا باز نماند.

موزیک درمانى
هدفون یک وسیله ضرورى براى شماست. هیچگاه بدون هدفون خانه را ترك 
نکنید. موسیقى، درمانى شگفت انگیز است که نه تنها گوش شما را بیهوده مسدود 
نمى کند بلکه با گوش دادن به آهنگ مورد عالقه تان به آرامش رسیده و ذهنتان 

را از تمرکز بر صداهاى مزاحم منحرف مى کند.

محیط را ترك کرده و نفس بکشید
زمانى که احساس مى کنید از سروصداهاى اضافه اطرافیانتان خشمگین مى شوید 
به بهانه اى اتاق را ترك کنید. این  یک ترفند خوب براى آرام کردن خود و آماده 

شدن براى بازگشت به آن محیط است.

مشکلتان را به اطرافیان توضیح دهید
درست است که این  یکى از سخت ترین کارهایى است که مى توانید انجام دهید 
ولى براى اینکه به  اشتباه مورد قضاوت قرار نگیرید بهتر است شرم و خجالت خود 
را کنار گذاشته به آنها توضیح دهید که برخى صداها چگونه شما را به هم ریخته 

و اذیتتان مى کند.

مشاوره
براى اینکه مورد درمان قرار بگیرید بهتر اســت با یک مشاور یا یک درمانگر 
مالقات کنید. گاهى اوقات فقط صحبت کردن در مورد چیزى که باعث ترس، 

ناراحتى و اضطراب مى شود مى تواند کمک کننده باشد.

قرار گرفتن در معرض صداهاى آزار دهنده
مثًال زمانى که دوستتان مشــغول خوردن چیپس است بروید و کنار او بنشینید 
و اجازه دهید در معرض صداى آزاردهنده ناشــى از جویدن چیپس قرار بگیرد. 
این کار مى تواند گام کوچکى براى بى حس کردن خود نســبت به محرك ها 
باشد باید سعى کنید که مغز خود را به اندازه کافى در مدت زمان زیادى منحرف 
کنید. بعد از مدتى خواهید دید که صداى آزاردهنده دیگر به اندازه قبل اذیتتان 

نمى کند.

سالمت مغز و راه هایى براى سالم نگهداشتن مغز انسان همیشه براى محققان و دانشمندان 
جذاب بوده  و درمورد تأثیر ورزش بر داشتن روانى ســالم در سنین کهنسالى تحقیقات زیادى 

صورت گرفته است.
پژوهشگران دریافتند زوال حافظه در افرادى که فعالیت هاى ورزشى با شدت کمتر داشتند نظیر 
پیاده روى آهسته و یوگا، به مراتب بیشتر از افرادى بود که فعالیت ورزشى شان شدیدتر بود و 
ورزش هاى نظیر دویدن و ورزش هاى کاردیو را انجــام مى دادند. همچنین محققان متوجه 
شدند فعالیت هاى مداوم هوازى نظیر پیاده روى سریع روزانه مى تواند موجب تحریک به رشد 

سلول هاى جدید مغزى حتى در سنین باالتر شود.
محققان اذعان مى کنند همه فعالیت هاى ورزشى براى حفظ سالمت مفید هستند. در حالى که 
ورزش هاى استقامتى به مستقل بودن کمک مى کنند، یوگا و سایر ورزش هاى انعطاف پذیر 

هم به پیشگیرى از زمین خوردن هاى خطرناك کمک مى کنند.

همه ما دستکم در طول شبانه روز یک بار موهایمان را شانه مى زنیم ولى اینکه 
چند بار در طول هفته یا ماه شانه خود را مى شــوییم، موضوع مهمى است که 

خیلى از ما به آن بى توجه هستیم. 
 شانه یکى ازپر مصرف ترین وسایل شخصى محســوب مى شود، اغلب افراد 
شستن آن را فراموش مى کنند. البه الى دندانه هاى آن از سلول هاى مرده و 
بافت مو پر شده اســت که با تجمع آلودگى تبدیل به باکترى و احتمال ابتال به 

عفونت تشدید مى شود.
بنابراین بــراى جلوگیرى از ابتال بــه انواع بیمارى هاى پوســتى و همچنین 
تمیز ماندن موها بهتر آن است که دســتکم هفته اى یک بار شانه موى خود 

را بشویید.

درد ایمپلنت دندان معموًال یکى از اولین چیز هایى است 
که بعد از انجــام ایمپلنت و رفع بى حســى، متوجه آن 
خواهید شد. احساس خواهید کرد که انگار دندان خود را 
کشیده اید و چیزى درون لثه شما گیر کرده است. نوعى 
احساس فشار و درد در استخوان فک، جایى که ایمپلنت 
انجام شده است، احســاس خواهید کرد. همچنین لثه 

اطراف محل ایمپلنت بسیار حساس خواهد شد.
اکثر بیماران، در حین جراحى ایمپلنت، درد بدى را تجربه 
نمى کنند. اوًال جراح معموًال از مواد بى حســى بســیار 
قوى اســتفاده مى کند. در ثانى به بیشتر بیماران نوعى 
آرام بخش تزریق مى شــود. بنابراین مى توان گفت که 

ایمپلنت دندان در حین عمل، معموًال درد ندارد.

اما درد ایمپلنت دندان پس از جراحى بســیار شایع است. 
مطمئنًا بعد از جراحى، درد خواهید داشــت. درد ایمپلنت 
دندان در مراحل اولیه کامًال طبیعى است. همچنین ممکن 

است سه تا پنج روز پس از جراحى، تورم داشته باشید.
اگر چندین ایمپلنت در فک فوقانى خود انجام داده باشید، 
ممکن اســت کمى کبودى در اطراف چشم شما ایجاد 
شــود. این موضوع کامًال طبیعى بوده و ظرف چند روز 

برطرف خواهد شد.
میزان درد ایمپلنــت دندان به چندین مورد بســتگى 
دارد. اصلى ترین عامل بــه نوع جراحى برمى گردد. اگر 
پیوند استخوان انجام داده اید، پس کامًال طبیعى است 
که انتظار درد داشته باشــید. اگر ایمپلنت دندان بدون 
هیچگونه جراحى اضافى (مانند جراحى پیوند استخوان) 

باشد، درد آن شبیه به کشیدن دندان خواهد بود.
99 درصد درد ایمپلنت دندان طى هفت تا ده روز از بین 
خواهد رفت. اما یک حقیقت جالب درباره جراحى وجود 
دارد. به دالیلى درد اولیه طى دو تا سه روز از بین مى رود 
و سپس در روز هاى چهار و پنج ناگهان درد بیشترى را 
احساس خواهید کرد. وحشت نکنید. این موضوع لزومًا 
به این معنى نیست که اشتباهى روى داده است. این امر 
گاهى اتفاق مى افتد. تنها موضوع مهم این اســت که 
حواس تان باشد تورم دوباره برنگردد. اگر احساس کردید 
که تورم دوباره ظاهر شده اســت، سریع با پزشک خود 

تماس بگیرید. 

اختاللى که روانتـان را مى خـراشد

براى سالمت مغز 
چه ورزش هایى انجام دهیم؟

برس موهایمان را 
بعد از چه مدتى شستشو دهیم؟

 ایمپلنت دندان، درد هم دارد

آیا غذا هم مى تواند
 باعث بى خوابى شود؟

با مرگ عزیزان چه کنیم؟

فواید 
سنـگ پا 
را جدى 
بگیرید

برف زمستانى باعث افزایش شــدت تابش نورخورشید 
مى شود. اشعه فرابنفش UV با پیرى زودرس پوست و 
افزایش چین و چروك اطراف پوست چشم ارتباط دارد 

و دربلند مدت مى تواند باعث بیمارى آب مروارید شود.
بیشــتر عینک هاى با کیفیت آفتابى از تمام اشعه هاى 
مضر UVA، UVB و UVC جلوگیرى و از پوست 
ظریف اطراف چشم محافظت مى کند. بنابراین در فصل 
زمستان هم باید از عینک آفتابى اســتفاده کرد زیرا در 

محیط هایى که تابش نور بسیار شدید است، درست مثل 
روزى که آفتاب به زمین پوشیده از برف مى تابد، مردمک 

نمى تواند به اندازه الزم کوچک شود.
در این شــرایط عینک آفتابى با کاهش حجم نورى که 
به مردمک بازتاب مى کند از  خســتگى چشم و عواقب 
آن جلوگیرى مى کند. بهترین لنزها براى کاهش شدت 
نور، لنزهاى فتوکرومیک است که با افزایش شدت نور به 

صورت اتوماتیک تیره تر مى شود.

ضرورت استفاده از عینک آفتابى  در روزهاى برفى



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

 اگــر اهــل ذکــر را در اندیشــه خــود آورى و مقامــات ســتوده 
آنان و مجالــس آشکارشــان را بنگــرى، مى بینــى که آنــان نامه هاى 
اعمال خود را گشوده و براى حسابرسى آماده اند، که همه را جبران 
کنند و در اندیشــه انــد، در کدامیک از اعمال کوچــک و بزرگى که 
به آنان فرمان داده شــده، کوتاهى کــرده اند، یا چه اعمالــى که از آن 
نهى شده بودند مرتکب شده اند، بار سنگین گناهان خویش را بر دوش 

موال على (ع)نهاده و در برداشتن آن ناتوان شدند.
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تأثیر شبکه  هاى اجتماعى و
 فضاى مجازى بر روابط اعضاى خانواده 
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افت  اخالقى  
و پرخاشگرى

کاهش گفتگو

افزایش طالق و 
جدایى عاطفى

دوستان ناباب و 
رفتارهاى پرخطر

کاهش اعتماد و افزایش
 سوء تفاهم ها

کاهش صمیمیت و
 ارتباطات عاطفى

از بین رفتن حریم ها
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افزایش استفاده از اینترنت و به ویژه شبکه  هاى اجتماعى موبایلى این روزها به رغم استفاده  هاى مفیدى که دارد، در کنار اشتغال به کار طوالنى 
والدین و تغییر نگرش والدین به تربیت فرزندان، موجبات دورى اعضاى خانواده از یکدیگر را فراهم ساخته است به گونه  اى که به رغم نزدیکى 
فیزیکى و در زیر یک ســقف بودن در داخل خانواده، گاه فاصله عاطفى و معنوى زیادى را از یکدیگر تجربه مى  کنند و افراد خانواده کمترین 
مراودات و گفتگوى همدالنه را با هم دارند. این موضوع آسیب  هایى را نیز در خانواده  ها به وجود آورده که در کنار سایر عوامل مخرب در روابط 
خانوادگى، موجبات سست  شدن بنیاد خانواده  ها و طالق عاطفى زوجین و کمرنگ شدن صمیمیت میان اعضاى خانواده و همچنین گسترش 

شکاف نسلى را فراهم کرده است.

www.nesfejahan.net

این تلفن هوشــمند تقریباًهیچ تفــاوت خاصى با مدل 
9T ندارد، به جز در پردازنده اى قدرتمند که در دنیاى 
تلفن هاى هوشمند، نظیر ندارد. ابعاد، صفحه نمایش، 
باطرى و حتى دوربین هاى این تلفن هوشــمند با مدل 
ارزان تر هیچ تفاوتى ندارد. امــا پردازنده 7نانومترى 
آن، به حدى ســریع اســت که نمى توانید تصور کنید. 
به دلیل همیــن پردازنده قدرتمند اســت که اختالف 
 9T Pro 9  وT قیمتى حدود ششــصد هزار تومان میان

این تلفن هوشمند با حسگر اثر انگشــت زیر صفحه نمایش 6.4 اینچى اش یک دوربین سلفى جذاب دارد. دوربین توجیه مى شود.
سلفى Mi 9T  درون این تلفن هوشمند پنهان شده و براى هر بار عکاســى، از باالى آن ظاهر مى شود. سه لنز که هر 
کدام ویژگى هاى خاص خودشــان را دارند، مى توانند در عکاســى عریض، فوق عریض و تله فوتو به شما کمک کنند. 
هم چنین مى توانید با سرعت هاى 30، 120، 240 و 960 فریم بر ثانیه با دوربین Mi 9T فیلم بردارى کنید. باطرى 

این تلفن 4000 میلى آمپرى مى باشد.

اما بــراى کســانى کــه تنها بــه خرید 
محصوالت سامســونگ اعتقاد دارند، 
انتخــاب  بهتریــن   Galaxy A70
است. حســگر اثرانگشــت این تلفن 
هوشــمند هم زیر صفحه نمایش 6.7 
اینچى آن قــرار دارد که در مقایســه 
با بیشــتر محصوالت بازار یک برترى 
جذاب است. ســه دوربین 32، 8 و 5 
مگاپیکسلى وظیفه عکاسى  را برعهده 
گرفته اند و دوربین سلفى آن هم 32 

مگاپیکسل کیفیت دارد.

سنسورهاى 48، 8 و2 مگاپیکسلى ترکیب دوربین هاى 
اصلى این تلفن هوشمند هستند. دوربین سلفى 32 
مگاپیکسلى هم خیال شما را براى عکس هاى باکیفیت 
راحت مى کند. باتــرى 4030 میلى آمپــرى با فناورى 
جدیــد در کم تر از دو ســاعت به شــکل کامل شــارژ

 مى شود.  صفحه نمایش این تلفن هوشمند 6.4 اینچ 
مى باشد.

ایــن مــدل کــه در واقــع نســخه به روزتــر
 Galaxy A50 است، تفاوت هاى عمده اى با آن 
ندارد. هر دو مدل صفحه نمایشــى 6.4 اینچى 
با ابعادى یکســان دارند و ظرفیت باطرى شــان 
هم 4000 میلى آمپر است. با این حال دوربین 
A50s در مقایســه با مــدل قدیمى تــر که 25 
مگاپیکســل بود، به 48 مگاپیکسل ارتقا پیدا 
کرده و پردازنده جدیدترى هم دارد. اما تفاوت 
اصلــى A50sبــا A50 در طراحى قاب پشــتى 
آن خالصــه مى شــود. بنابراین اگــر دوربین و 
پردازنده جدیدتــر براى شــما اهمیتى ندارد، 
مى توانید با قیمتــى کمتر به خریــد A50 فکر 
کنید و اگــر عجله اى نداریــد، مى توانید منتظر 
مــدل جدیدتــر ســرى Galaxy A50 یعنــى

 Galaxy A51 باشید.

معرفى بهترین گوشى هاى موجود در بازارمعرفى بهترین گوشى هاى موجود در بازار
 با قیمت کمتر از  با قیمت کمتر از 66 میلیون تومان میلیون تومان

 Galaxy A70 سامسونگ مدل
ظرفیت 128 گیگابایت

قیمت: حدود 4.600.000 تومان

 Mi 9T Pro شیائومى مدل
ظرفیت 128 گیگابایت

قیمت: حدود 5.500.000 تومان

 Galaxy A50s سامســونگ مــدل
ظرفیت 128 گیگابایت

قیمت: حدود 4.200.000 تومان

  Mi 9 Lite شیائومى مدل
ظرفیت 128 گیگابایت

قیمت: حدود 4.450.000 تومان

 Mi 9T شیائومى مدل
ظرفیت 128 گیگابایت

قیمت: حدود 4.900.000 تومان

  Galaxy باطــرى 4500 میلى آمپــرى
A70 باسرعت شــارژ مى شود و به لطف 
ظرفیت بــاال، در پایان یک روز ســخت 
کارى هم چنــان در کنــار شــما خواهد 
بود. در کنــار 6 گیگابایــت حافظه رم، 
شما مى توانید حافظه خارجى این تلفن 
هوشــمند را تــا 512 گیگابایــت ارتقا 
دهید. با این حال نباید فراموش کنید 
که Galaxy A71 معرفى شده و به زودى 
وارد بــازار ایــران مى شــود. بنابراین 
اگر دوســت داریــد آخرین مــدل این 
محصوالت را داشته باشید، شاید بهتر 
است صبر کنید. البته اگر مى خواهید 

پول بیشترى را هزینه کنید.


