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مزایاى
 شگفت انگیز

 قارچ

مصرف بهینه آب جدى گرفته شود
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 5 کاندیداى دیگر 
انصراف دادند

اختالل اینترنتى نداریم
حمله سایبرى است

 آیا قیمت بلیت اتوبوس 
امسال هم 

افزایش مى یابد؟
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سند جامع 
زیباسازى اصفهان 
تدوین مى شود

همه ما مى دانیم رژیم غذایى سرشار از 
سبزیجات براى ما مناسب است، اما وضعیت 

فوق العاده قارچ شاید چندان شناخته نشده باشد. 
قارچ ها یک غذاى مورد عالقه خانگى هستند. 

ما مى توانیم آنها را کباب کنیم، آنها را ...

رئیس کمیسیون عمران، معمارى و شهرسازى 
شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: سند جامع 
زیباسازى اصفهان در دست تدوین است و براى 
استفاده از نظر همه متخصصان و صاحب نظران 

در این زمینه فراخوان اعالم کرده ایم.
شــیرین طغیانى در حاشــیه بازدید از کارخانه 
زیباســازى شــهردارى اصفهان، در گفتگو با 
خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: زیباسازى شهر در دو 
حوزه سازمان زیباسازى و سازمان پارك ها خود را 
نشان مى دهد. وى با بیان اینکه چند موضوع جزء 
محدودیت هاى سازمان هاى شهردارى به ویژه 

4سازمان پارك ها...

حمله شیران زرد به حمله شیران زرد به 
گرگ هاى تا دندان مسلحگرگ هاى تا دندان مسلح

سپاهان- السد امشب در قطر سپاهان- السد امشب در قطر 
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استاندار اصفهان با اشاره به کاهش 35 درصدى بارش ها در حوضه زاینده رود خواستار شد

دراگان تا حاال اوکى بوده 
بعد را نمى دانیم

 پس از کش وقوس هاى فراوان در نهایت دراگان اســکوچیچ به عنوان 
ســرمربى تیم ملى فوتبال ایــران انتخاب و معرفى شــد. از روزى که 
اسکوچیچ به عنوان سرمربى تیم ملى انتخاب شد، موجى از انتقادات که 
بعضا شدید هم بود به سمت او روانه شــد. پیشکسوتان معتقد بودند که 

اسکوچیچ در حد و اندازه هاى نام تیم ملى ایران...
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در صفحه 3 بخوانید

روحانى : 
هرچیزى را 

دوقطبى نکنیم؛ 
پرتقال، پرتقال است

به دستور فرماندارى عمل مى کنیم
توضیحات شهردارى درباره جمع آورى تبلیغات نامزدها:
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خ
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مخلص آقاى ژاوى هستیم مخلص آقاى ژاوى هستیم 
ولى ما مى بریمولى ما مى بریم

سروش رفیعى:  سروش رفیعى:  

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهرعلى اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد تعدادى پالك مسکونى و تجارى از طریق آگهى مزایده 
به فروش برساند.

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 98/12/05
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/12/07

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 98/12/17
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تنظیم پیشنهادها انجام 

نمى شود.

آگهى مزایده چاپ
 دوم

م الف: 768339

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

نوبت  آگهی برگزاري مناقصه عمومی 
اول

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:30 روز شنبه به تاریخ 1398/12/10
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1398/12/11

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

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031

(داخلی 384  )

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینمبلغ برآورد (ریال)اعتبار

(ریال )

عملیات مدیریت بهره بردارى ، خدمات 98-4-285
8,726,613,248436,330,000جارى مشترکین و خدمات عمومى منطقه نطنز

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار:1398/11/29

اولین تجربه مجریگرى اولین تجربه مجریگرى 
سام درخشانى در یک 
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در صفحه 5 بخوانید



0202جهان نماجهان نما 3701سه شنبه  29 بهمن  ماه   1398 سال شانزدهم

رئیس سازمان فناورى اطالعات گفت: این روز ها حمالت 
ســازمان یافته از خارج از کشــور به زیرســاخت ها انجام 
مى شود و حجمش بســیار گسترده اســت و با یک رشد

 نمایــى دارد. ایــن حمــالت در این ســطحى که االن 
وجــود دارد، هیچ وقــت نبــوده و پیک حمالت نســبت 
به کل ماکزیمم تاریخ گذشته، از هفته پیش دو برابر شده 

است. 
امیر ناظمى اظهار کرد: مقابله بــا این حمالت DDoS با 
اســتفاده از یک سپر محافظ اســت که ما زیرساخت هاى 
داخل را در برابر حمالت بیرون محافظت کنیم، البته این 
بدان معنا نیست که همه حمالت از خارج کشور است، بلکه 

از داخل هم حمالتى داریم. از طرفى بعضى دیتاسنتر هاى 
ما تاکنون با چنین حمالتى مواجه نبوده اند و آمادگى الزم 
را هم نداشتند که بخواهند با این حمالت برخورد کنند. وى 
درباره تأثیر این حمالت بر زیرساخت ها گفت: ما نگرانیم 
با حمله کارى کنند که کیفیت اینترنت کاهش یابد و از این 
طریق نارضایتى ایجاد شده و این نگرانى ایجاد شود که خود 
حاکمیت کیفیت اینترنت را پایین مى آورد. ناظمى افزود: در 
این شرایط و زمانى که فشار این اندازه زیاد است به طورى 
که باعث مى شود کیفیت اینترنت کاهش یابد، کافى است 
این شایعه هم ایجاد شود که دولت اینترنت را قطع کرده که 

پذیرفتنش هم براى مردم راحت است.

معاون علمى و فناورى رئیس جمهور اظهار کرد: سال آینده 
پنج واکسن جدید به چرخه واکسیناســیون کشور اضافه 
مى شوند. سورنا ســتارى روز گذشــته در مراسم تقدیر از 
توانمندى هاى تولید صنایع دارویى و تجهیزات پزشــکى 
با بیان اینکه صنعت داروســازى و تجهیزات پزشکى جزو 
افتخارات کشــور هســتند، اظهار کرد: تمام اعضاى این 
سیســتم را در اختیار داریــم، به طورى کــه در این حوزه 
شرکت هاى ایرانى در حال فعالیت هستند و نیروى انسانى 
کافى در این صنعت وجود دارد و از سوى دیگر شاهد کاهش 
خروج داروسازان از کشور هســتیم. وى با بیان اینکه صد 
شرکت در حوزه سلول هاى بنیادى در حال فعالیت هستند، 

تصریح کرد: تالش خواهیم کرد تا این شرکت ها را تقویت 
کنیم.

ستارى با بیان اینکه سال آینده پنج واکسن جدید به چرخه 
واکسیناسیون کشــور اضافه مى شوند، گفت: واکسن هاى 
HPV کــه در مراحــل پایانى تأییــد اســت، آنفلوآنزا، 
پنوموکوك، روتا ویروس و لیشمانیا از جمله این واکسن ها 
هستند. همچنین یک شرکت داخلى برنامه ریزى براى تولید 
انسولین را آغاز کرده است. وى با اشاره به اینکه تجهیزات 
پزشکى نیز از اولویت هاى معاونت علمى ریاست جمهورى 
است، خاطرنشان کرد: پیچیدگى  دستگاه ها شناسایى شد و 

به دنبال حمایت از تولیدکننده داخلى هستیم.

اختالل اینترنتى نداریم
حمله سایبرى است

5 واکسن به چرخه واکسیناسیون 
کشور اضافه مى شود  

نگران نباشید
  مهر | وزیر بهداشــت دیروز در مراسم 
معرفى توانمندى هاى صنعت دارویى و تجهیزات 
پزشکى گفت: من به مردم همیشه قول دادم که 
خللى در تأمین دارو نخواهیم داشت و خوشحالم 
که شرایط سخت را پشت سر گذاشتیم و کمبودها 
نسبت به سال گذشته کمتر شده است و توانستیم 
25 درصد واردات دارو را کاهش دهیم. ســعید 
نمکى با بیان اینکه حدود 30 درصد افزایش تولید 
داشتیم و ارزى که به تولید اختصاص دادیم را نیز 
افزایش دادیم، افزود: مــا کارى کردیم در تولید، 

فعالیت به گره هاى محکم برخورد نکنند.

دردسرهاى 
کبابخوران انتخاباتى 

  اعتمادآنالین | رئیس دادگسترى ایذه 
گفت: در روزهاى گذشته هشت نامزد انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شوراى اسالمى مرتکب 
تخلف انتخاباتى شــدند که براى آنهــا پرونده 
تشکیل شده  است. فیصل مزرعه، تطمیع مردم 
براى رأى دادن را به عنوان یک تخلف انتخاباتى 
قلمداد کرد و افزود: ســتاد کبابخوران نیز یکى از 
مصداق هاى تطمیع است که براى نامزد مورد نظر 
پرونده تشکیل شده اســت. همچنین طرفداران 
یکى از نامزدها اقــدام به راه انــدازى کارناوال 
انتخاباتى در این شهر کردند که در این زمینه سه 
نفر از برگزارکنندگان آن بازداشت و روز گذشته به 
قید وثیقه آزاد شدند اما پرونده آنها مفتوح است و 

به تخلف آنها رسیدگى خواهد شد.

تست ابتال به کرونا 
رایگان است

  اقتصاد آنالین | رئیس مرکز مدیریت 
بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشــت گفت: افراد 
جامعه در صورت مشــاهده هر گونه عالیم نظیر 
تب و سرماخوردگى شــدید براى انجام معاینات 
به خانه هاى بهداشــت مناطق مراجعه کنند در 
آن زمان در صورت تشخیص عالیم مشکوك به 
کرونا به پزشک متخصص ارجاع داده مى شوند. 
محمدمهدى گویا افزود: صرفــًا مراجعه افراد به 
مراکــز درمانى و انجام چنــد آزمایش به معناى 
آزمایش و تســت ابتال به کرونا نیست و هزینه 
این آزمایش هــا باید پرداخت شــود، در صورت 
تشخیص مورد مشکوك مبتال به کرونا، فرد به 
بیمارستان هاى معین ارجاع داده مى شود و انجام 
تســت ها و آزمایش هاى ابتال بــه کرونا رایگان 

انجام خواهد شد.

حمله دوباره هکرهاى ایرانى 
به صهیونیست ها 

  رکنا| روزنامه صهیونیســتى «یدیعوت 
آحارونوت» خبــر داد که هکرهــاى ایرانى به 
سیستم امنیتى رژیم صهیونیستى نفوذ کرده اند. 
این روزنامه نوشــت که تعــدادى از هکرهاى 
ایرانى موفق شــدند به تازگى به کامپیوترهاى 
صهیونیست ها نفوذ کرده و آنها را هک کنند و به 
اطالعات امنیتى اسرائیل دست یابند. این روزنامه 
صهیونیستى اطالعات بیشترى در این خصوص 
منتشر نکرده اســت. مقامات رژیم صهیونیستى 
پیش از ایــن نیز از حمالت ســایبرى هکرهاى 

ایرانى خبر داده بودند.

استخدام  سیاهى لشکر 
براى ستاد انتخابات

رضا رشیدپور ماجراى جالبى     خبر آنالین |
را درباره انتخابات و ارتباط سیاهى لشــکرهاى 
سینما با این پدیده توییت کرد. رضا رشیدپور که 
این روزها در تدارك ساخت برنامه جدیدش است 
با انتشــار توییتى در اکانت شخصى اش نوشت: 
«اتفاقى با یکــى از هماهنگ کننده هاى هنرور 
براى پروژه هاى ســینمایى صحبــت مى کردم 
که مى گفت سرمان شلوغ اســت براى تبلیغات 

کاندیداها سیاهى لشکر مى فرستیم.»

ناتو جایگزین آمریکا در عراق 
  ایرنا | مشاور ترامپ از انجام مذاکرات آمریکا، 
عراق و اروپایى ها براى اجراى تصمیم عقب نشــینى 
نیروهاى آمریکایى از عراق خبرداد. «گابریل ســوما» 
گفت که مذاکرات با این شرط در حال انجام است که ناتو 
جایگزین نیروهاى آمریکایى در عراق شود. وى ضمن 
بیان اینکه نیروهاى آمریکایى پس از ورود ناتو از عراق 
خارج مى شوند، گفت که مأموریت نیروهاى آمریکایى 

در عراق به ناتو انتقال خواهد یافت.

این اصالح طلبان همیشه ناالن
 انتخاب | غالمعلى حداد عــادل با بیان اینکه 
مردم چندان از مجلس فعلى راضى نیستند گفت: تغییر 
ترکیب مجلس قابل پیش بینى است و از نظرسنجى ها 
هم همین مطلب استنباط مى شــود. این فعال سیاسى 
اصولگرا با اشــاره به انتقاد برخى اصالح طلبان نسبت 
به رد صالحیت ها افزود: اصالح طلبان همیشــه از رد 
صالحیت ها مى نالند و همیشه هم در انتخابات لیست 

کامل مى دهند؛ لذا این یک داستان تکرارى است.

«#یاران-هاشمى» یعنى... 
محسن هاشــمى رفســنجانى با    برترین ها|
انتشار یک توییت انتســاب لیست «یاران هاشمى» به 
آیت ا... هاشمى و خانواده ایشان را تکذیب کرد و نوشت: 
«عنوان #یاران-هاشمى براى لیست حزب کارگزاران 
در انتخابات مجلس، به تعبیر دبیر کل حزب، بیشتر یک 
عنوان ژورنالیستى بوده و به معناى انتساب این لیست به 
آیت ا... هاشمى رفسنجانى یا خانواده ایشان نیست، بلکه 
به منظور تداوم نگاه مشــارکت محور و امیدوار آیت ا... 

هاشمى به انتخابات در هر شرایطى است.»

مرفهان بى درد به درد مجلس 
نمى خورند

حجت االسالم کاظم صدیقى، امام جمعه    مهر |
موقت تهران با تأکید بر اینکه افرادى باید به مجلس راه 
یابند که فهم کافى از اوضاع منطقه و دنیا داشته باشند، 
گفت: نمایندگان باید نیازهاى مــردم را بفهمند و اگر 
اشــراف و مرفهان بى درد به مجلس راه یابند، هیچگاه 
نمى توانند مشکالت مردم را درك کنند و راه حلى براى 

آن بیابند.

نتیجه خأل نظارت قوى 
  مهر | معاون پارلمانى دولت دهم گفت: نظارت 
و نقد دولت از جمله وظایف اصلى نمایندگان اســت و 
مجلس در این رابطه از برخى اشتباهات دولت به دالیل 
مختلف چشم پوشى کرد و دولت نیز در خأل نظارت قوى، 
قانون شکنى هاى فراوان داشت. لطف ا... فروزنده افزود: 
اینکه برخى از نمایندگان پرونده هاى اقتصادى دارند و 
صالحیت آنها رد شده اســت، نشان مى دهد که هیئت 
نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس هم در رصد عملکرد 
نمایندگان ضعیف عمل کرده و مردم هم به این مجلس 
بى اعتماد هستند و نسبت به بسیارى از اقدامات مجلس 
انتقاد دارند چرا که مشکالت معیشتى مردم نه تنها حل 

نشده، بلکه افزایش یافته است.

احمدى نژاد نه نفت آورد 
و نه نان!

  برنا | غالمرضا انصارى، فعال سیاسى اصالح 
طلب گفت: در همــه دوره هایى که چه نســبى و چه 
حداکثرى، اصولگرایان و به تعبیرى نیروهاى راســت 
سابق حاکم بودند، بیشترین چالش و مشکل در کشور 
ایجاد شد. در دولت معجزه قرن سوم احمدى نژاد که به 
طور مطلق، ســه قوه در اختیارشان بود ، رئیس مجلس 
وقت اشــاره کرد که ما مى خواهیم ایــران را تبدیل به 
ژاپن اســالمى کنیم و رئیس دولت نیز در شــعارهاى 
تبلیغاتى اش اشــاره کرد که نفت را بر سر سفره مردم 
خواهیم برد. در حالى که نه تنها نفت بر سر سفره نیامد 
بلکه نان مردم هم ربوده شد و ایران هم به ژاپن اسالمى 
تبدیل نشد. متأسفانه در بسیارى از شاخص هاى عقب 
افتادگــى، وضعیت غیرقابل قبول تــرى را به خودمان 

اختصاص دادیم.

خبرخوان

 ایرباس اعالم کرد در ســال 2019 پس از پرداخت غرامت 
براى خاتمه دادن به پرونده هاى کالهبردارى و رشوه خوارى 
گذشته خود در ارتباط با فروش هواپیما، به ضرر خالص 1/36 

میلیارد یورویى رسید.
ضرر این شرکت بیشــتر مربوط به پرداخت غرامت براى 
سرپوش گذاشتن بر روى پرونده فساد در فروش جت هاى 
این شرکت در بیش از یک دهه گذشــته است. همچنین 
چشــم انداز چالش برانگیز فروش هواپیماهاى حمل ونقل 
نظامى اى 400 ام این شرکت هم منجر به ضرر 1/2 میلیارد 

یورویى آن شده است. از ســوى دیگر تعلیق مجوز فروش 
تسلیحات به عربستان سعودى توسط دولت آلمان تا پایان 
2020، باعث شد این هواپیماساز بزرگ 221 میلیون یورو 

ضرر کند.
این در حالى بود که ســود ناخالص عملکردى شرکت در 
سال 2019 از رکورد 5/38 میلیارد یوروى سال پیش باالتر 
رفته و به 6/95 میلیارد یورو رسیده بود. درآمدهاى شرکت 
هم 10/7 درصد نسبت به سال قبل جهش کرد و به 70/48 

میلیارد یورو رسید.

ایرباس اعالم کرد که در ســال 2019 رکورد تحویل 800 
هواپیماى مسافربرى خود در سال 2018 را شکسته و 863 
هواپیما به مشتریان خود تحویل داده است. اما هزینه هاى 
شرکت به عالوه ضررها و مقادیر سنگین غرامت پرداخت 
شده باعث شد تا على رغم عملکرد درخشان امسال، در کل 

تراز مالى این شرکت در ضرر خالص قرار بگیرد.
امــا پیش بینى مى شــود در ســال 2020 تعــداد فروش 
هواپیماهاى مسافربرى ایرباس به 880 فروند برسد تا سود 

عملکردى این شرکت بالغ بر 7/5 میلیارد یورو شود.

سخنگوى شــوراى نگهبان در واکنش به ادعاهاى جدید 
وزیر امور خارجه سابق آمریکا گفت: «در حالى که 60 درصد 
آمریکایى ها به انتخابات در کشورشان بى اعتماد هستند، 
مقامات رژیم متقلب و رو به افول آمریکا، با خیال ســلطه و 

دخالت در امور دیگر ملت ها شب و روز مى گذرانند.»
چند روز پیش و در حاشــیه کنفرانس امنیتى مونیخ «جان 
کرى»، وزیر خارجه ســابق آمریــکا در گفتگویى از توزیع 
نامناسب ثروت در کشــورش انتقاد کرد . وى با بیان اینکه 
یک درصد از ثروتمندترین اقشــار جامعه آمریکا صاحب 
51 درصد کل ثروت این کشور است گفت که این وضعیت 

قابل ادامه نیست.عباســعلى کدخدایى، سخنگوى شوراى 
نگهبان در واکنش به این سخنان دیپلمات سابق آمریکایى 

در صفحه شخصى خود در توییتر نوشت: «در حالى که 60 
درصد آمریکایى ها به انتخابات در کشورشــان بى اعتماد 
هســتند، مقامات رژیم متقلب و رو به افول آمریکا، با خیال 
سلطه و دخالت در امور دیگر ملت ها شب و روز مى گذرانند! 
وقتى جان کرى نیز به حکومت 1 درصدى دالرکراسى در 
آمریکا اعتراف مى کنــد، انتخابات در آمریکا یعنى نمایش 

دموکراسى!»
اینها همه در حالى است که وزیر خارجه سابق آمریکا پیش تر 
نیز هرگونه تمایل خود براى شرکت در رقابت هاى انتخابات 

ریاست جمهورى 2020 آمریکا را رد کرده است.

مدیرکل دفتر مسافرى ســازمان راهدارى و حمل ونقل 
جاده اى دربــاره نرخ بلیت اتوبوس هاى بین شــهرى در 

نوروز توضیح داد.
داریوش باقرجوان درباره تعیین تکلیف قیمت بلیت اتوبوس 
براى ایام نوروز گفت: به نظر مى رسد که امسال هم روند 
همانند سال هاى گذشته باشد که البته هنوز براى قیمت 
بلیت اتوبوس هیچ تصمیمى گرفته نشده است و تا چند روز 

آینده درباره این موضوع تصمیم گیرى خواهد شد.
سال گذشته طبق اعالم اتحادیه تعاونى هاى حمل ونقلى 
قیمت بلیت اتوبوس حــدود 20 درصد افزایش یافت که 
قرار بود پایان تعطیالت به حالت عادى بازنگردد، اما طبق 
تأکیدات وزیر راه و شهرسازى این افزایش 20 درصدى 

تنها براى ایام تعطیالت بود.
همچنین با توجه به آنکه ناوگان اتوبوســرانى در این ایام 
یکسر خالى باز مى گردند، براى جبران هزینه هاى آنها به 
طور معمول و هر ساله نرخ هاى بلیت حدود 10 تا 20 درصد 
افزایش مى یابد. به نظر مى رســد که امسال هم با توجه 
به افزایش قیمت بلیت و رونــق گرفتن حوزه حمل ونقل 
عمومى، قیمت هاى بلیت هم رشــد چند درصدى داشته 
باشند، اما این تصمیم باید از سوى وزارت راه و شهرسازى 

و اتحادیه تشکل هاى حمل ونقل عمومى گرفته شود.

روحانى با تأکید بر اینکه بیش از آنکه به جغرافیاى خود 
افتخار کنیم، به تاریخمان افتخار مى کنیم، عنوان کرد: ما 
دموکراسى را در منطقه با مشروطیت پایه گذارى کردیم. 
قبل از آنکه کشــورهاى منطقه پارلمان و دموکراسى 
داشته باشــند، ما حق رأى، انتخابات و پارلمان را ایجاد 
کردیم. البته ما غرور هم نداریم و علم و دانش خود را در 
اختیار دیگران قرار مى دهیم و از علم و دانش دیگران هم 
استفاده مى کنیم. رئیس جمهورى گفت: فضا را آرام کرده 
و از دوقطبى کردن مســائل پرهیز کنیم. باید جامعه به 
آینده امیدوار باشد، اینکه تحریم ها نتوانسته ما را بشکند، 

این افتخارآمیز است.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى روز گذشته 
در سى و سومین جشنواره بین المللى خوارزمى در سالن 
اجالس ســران، اظهار کرد: براى ما افتخار است که در 
جامعه بشرى امروز عالمان، اندیشمندان و فرهیختگان 
مسیر علم و دانش را به پیش مى برند. وى با بیان اینکه 
همه ارزش انسان این است که در نقطه اى که قرار گرفته 
است، حرکت و تالش مى کند و شرایط نو را به نسل بعد 
واگذار مى کند، گفت: آنچه گذشــتگان براى ما انجام 
دادند حاصل تالش و کوشش قرن ها یا هزاران سال در 
طول تاریخ بشر بوده است. آنچه امروز به عنوان علم و 
دانش، علوم پایه و علوم مختلف در بخش هاى مختلف 
شاهد آن هســتیم حاصل تالش و کوشــش قرن ها و 
سالیان متمادى از سوى اندیشمندان و دانشمندان است.

وى همچنیــن در بخشــى از اظهاراتش با اشــاره به 
اینکه همیشــه دانشــگاه هاى ما در ایام انتخابات جزو 
فعال ترین ها بوده است، بر علم آموزى به عنوان اولویت 
اول دانشگاه ها تأکید کرد و یادآورشد: فضا را مناسب و 
آرام کنیم و از دو قطبى کردن فضا در همه موضوعات 

فاصله بگیریم.
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: فضاى دانشگاه علمى 
باشد و تنازع نباشد. علم را تقسیم نکنیم. هنر را نمى توان 
دوقطبى کرد. من مى ترسم ســاندویچى ها، مغازه ها و 

لباس فروشــى ها و... را هم دو قطبى کنیم. مى ترســم 
میوه را هم دوقطبى کنیم؛ پرتقال جناح راست و پرتقال 
جناح چپ، در حالى که پرتقال، پرتقال است. هر چیز را 
دوقطبى نکنیم. وى افزود: ما که میزان نداریم که تقواى 
افراد چقدر است و نمى سنجیم که از چه نژادى هستند. 
دانشگاه براى آموختن است. در دانشگاه هم مى شود کار 
سیاسى کرد ولى اصل آن، براى علم آموزى است مگرنه 

کلوپ و خانه احزاب را دانشگاه درست مى کردیم.
رئیس دولت دوازدهم مشارکت دانشــجویان در امور 

سیاسى کشــور را ضرورى دانســت و بیان کرد: البته 
دانشــجویان در دانشــگاه ها باید کار سیاسى کرده و 
در سیاست مشــارکت هم کنند. دانشــگاه ها در زمان 
انتخابات فعال بودند اما یادمــان نرود که به دنبال علم 
و دانش رفتیم و علم و دانش را نباید تقســیم کرد. من 
وقتى گفتم فیزیک و شیمى، اســالمى و غیراسالمى 
نداریم، برخى نقد کردند که داریم. شاید من بلد نیستم 
اما دو به عالوه دو مى شــود چهار، نمى شود براى جناح 
راســت چهار شود و براى جناح چپ شــش. روحانى با 

بیان اینکه درباره سعدى و حافظ نمى پرسیم، آنها شیعه 
بوده اند یا سنى، یادآور شد: آنچه مهم است این است که 
از علم و دانش آنها استفاده کنیم. فضا را آرام کرده و از 
دوقطبى کردن مسائل پرهیز کنیم. باید جامعه به آینده 
امیدوار باشد. اینکه تحریم ها نتوانسته ما را بشکند، این 

افتخارآمیز است. 
رئیس جمهــور پیش از آغاز ســخنرانى خــود، از 15 
برگزیده سى و سومین جشــنواره بین المللى خوارزمى 

تقدیر کرد.

روحانى : هرچیزى را دوقطبى نکنیم؛ پرتقال، پرتقال است

 آیا قیمت بلیت اتوبوس 
امسال هم افزایش مى یابد؟
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انتخابات آمریکا از نگاه سخنگوى شوراى نگهبان

 «رونى لیپ شوتز» استاد علوم سیاسى و روابط بین الملل دانشگاه سانتاکروز 
در کالیفرنیاست. وى در این حوزه صاحب تألیفات زیادى است. از آثار این استاد 
دانشگاه مى توان به «سیاست هاى فضاى جهانى»، «رؤیاهاى جنگ سرد» و 
«اقتصاد جهانى» اشاره کرد. لیپ شوتز در گفتگویى که با خبرگزارى «ایلنا» 
انجام داده با انتقاد از سیاست خارجى «دونالد ترامپ» تأکید کرده که آمریکا 
باید دست از مداخله در امور داخلى کشــورها بردارد و گفته که ظاهراً سران 
عاقل تر آمریکا این مسئله را روشن ساخته اند که حمله به ایران باعث مى شود 
جنگ عراق مانند پیک نیک به نظر برسد. در ادامه بخش هایى از اظهارات این 

استاد دانشگاه کالیفرنیا را مى خوانید:
  (در مورد وعده ترامپ براى خروج از خاورمیانه) مطمئنًا تاکنون این اتفاق 
رخ نداده  است. من همچنین فکر نمى کنم که وى بتواند نیروهاى خود را به 
طور کامل خارج کند، اگرچه بسته به اتفاقاتى که در عراق رخ مى دهد، ممکن 
است این افراد منطقه را ترك کنند من فکر مى کنم برنامه به اصطالح صلح 
ترامپ، اسرائیل را آسیب پذیرتر مى کند و احتمال دوام اسرائیل را کم مى کند.

 سیاست خارجه ترامپ بى کفایت، بى فکر، خطرناك و احمقانه است. من 
فکر مى کنم ایاالت متحده باید از مداخله در امور سایر کشورها دست بکشد و 

پایگاه هاى عجیب و غریب موجود در سرتاسر جهان را نابود کند. تردید دارم 
که ترامپ بتواند موضوع اوکراین را با نقشه «پمپئو» حل کند. 

 خیلى سخت است که بتوان متصور شد که حضور ایاالت متحده در منطقه 
خاورمیانه باعث بى ثباتى نشده است. اما این کارى است که کشورهاى بزرگ 
و قدرتمند نسبت به کشورهاى کوچک تر و ضعیف تر انجام مى دهند و در طول 
تاریخ انجام داده اند. اما این بدان معنا نیســت که این عمل به نوعى عادى و 

طبیعى است.
 (در مورد ترور شهید سردار سلیمانى) این اقدام کامًال غیرقانونى بود، ترامپ 
در آن زمان به شدت درگیر استیضاح بود اما به نظر مى رسد تصمیم ترور بیشتر 
مبتنى بر احساس او در آن زمان بوده است. اکنون به نظر مى رسد بعد از حمله 

موشکى ایران ترامپ عقب نشینى کرده است. 
 (در مورد واکنش ایران به ترور شــهید سردار سلیمانى) این حمله نمایشى 
از ظرفیت ایران براى تالفى بود. ایاالت متحده قدرت تصمیم گیرى در مورد 
ایران را دارد اما ظاهراً سران عاقل تر آمریکا این مسئله را روشن ساخته اند که 

حمله به ایران باعث مى شود جنگ عراق مانند پیک نیک به نظر برسد.
 معلوم نیست که اروپا بخواهد به ایران براى اینکه سرنوشت برجام مشخص 
شود کمک کند یا خیر؟ من هرگز فکر نکرده ام که ایران براى داشتن سالح 
هسته اى و به چالش کشیدن اســرائیل برنامه ریزى کرده باشد، اما ظرفیت 
ساخت سالح هسته اى را دارد. ترامپ برجام را ترك کرد تا شاهزاده  نشین ها و 
جمهورى خواهان را خوشحال کند، نه به این دلیل که او در مورد آنچه انجام 
مى دهد یا خطراتى که اقدامات او در پى دارد آگاهى دارد. من واقعًا از اقدامات 

ترامپ متأسفم.

استاد دانشگاه کالیفرنیا با بیان اینکه سیاست خارجه رئیس جمهور آمریکا خطرناك و احمقانه است: 

بعد از حمله موشکى ایران، ترامپ عقب نشینى کرد
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امروز هوا ناسالم است
کارشناس مسـئول پیش بینى هواى اسـتان اصفهان 
گفت: صبح روز سه شنبه (امروز) وضعیت کیفى هواى 
کالنشهر اصفهان براى گروه هاى حساس ناسالم است. 
ویکتوریا عزتیان با اشاره به ورود سامانه بارشى جدید به 
استان از روز چهارشنبه گفت: افزایش ابر در بسیارى از 
مناطق و بارش پراکنده در جنوب و غرب استان اصفهان 
پدیده غالب خواهد بود. کارشـناس مسئول پیش بینى 
هواى اسـتان اصفهان با بیـان اینکه دماى هـوا در 24 
سـاعت آینده تغییر محسوسـى ندارد ادامـه داد: زرین 
شهر با دماى 18 درجه سـانتیگراد باالى صفر و بویین 
میاندشت با دماى 4 درجه سانتیگراد زیر صفر به ترتیب 
گرم ترین و سـردترین مناطق اسـتان خواهند بود. وى 
افزود: کمینه دما صبح امروز در شهر اصفهان به 3 درجه 

سانتیگراد باالى صفر مى رسد.

 5 کاندیداى دیگر 
انصراف دادند

با انصراف پنج نفر دیگر،تعداد کاندیداى یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شوراى اسالمى به 356 نفر رسید.

دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: پنج نفر در 24 
ساعت منتهى به روز یک شنبه با مراجعه به فرماندارى هاى 
استان اصفهان، انصراف دادند که چهار نفر آنها از حوزه 
انتخابیه اصفهـان بودند. على اصغر رفیعى نـژاد افزود: 
در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شـوراى اسالمى، 
1242 داوطلب در اسـتان اصفهان ثبت نام کردند و در 

مجموع تاکنون 325 نفر انصراف دادند.

زنان بیشترین مصرف کننده 
خون در اصفهان

مدیرکل انتقال خون اصفهان گفت: حـدود 97 درصد 
از اهداکنندگان خون در استان اصفهان مردان هستند 
و حضور زنان تنهـا 3 درصد اسـت در صورتى که زنان 
بیشتر از 50 درصد خون و فرآورده هاى خونى را مصرف 
مى کنند. مجید زینلى بـا بیان اینکه در ماه هاى سـرد 
سـال تعداد اهداکننـدگان خون کاهش پیـدا مى کند، 
اظهار کرد: این روند در اسفندماه بیشتر مى شود و تعداد 
اهداکنندگان کاهـش محسوسـى دارد در صورتى که 

مراکز درمانى استان فعال هستند و نیاز به خون دارند.

افزایش ساعات کاري
 مراکز تعویض پالك 

رئیس پلیس راهور استان گفت: با توجه به افزایش حدود 
30 درصدي نقل و انتقال وسایل نقلیه و مراجعات مردمی 
به مراکز تعویـض پـالك و دفاتر خدمـات خودرویی، 
سـاعات کارى مراکز تعویض پالك افزایش مى یابد. 
سـرهنگ محمدرضا محمدى افـزود: براي تسـهیل 
و تسـریع در ارائـه خدمـات شـماره گـذاري و پـس از

 شماره گذاري به متقاضیان و جلوگیري از ایجاد ازدحام 
و تراکـم کاري در روزهاي پایانی سـال، بدین وسـیله 
ساعات کار در واحدهاي شماره گذاري، مراکز تعویض 
پالك اسـتان هـا و واحدهاي شـماره گذاري مسـتقر 
در کارخانجـات، ایـران خودرو، سـایپا، کرمـان موتور، 
گروه بهمن، ایران خودرو دیزل، سـایپا دیزل، ماموت و 
کارخانجات کم تولید افزایش مى یابد و مراکز تعویض 
پالك از تاریخ سـوم اسـفند ماه امسـال تا نهم تا پایان 
ساعت 14، از تاریخ دهم الى شانزدهم تا پایان ساعت 15 
و 30 دقیقه، از تاریخ 17 الى 18 اسفند ماه تا پایان ساعت 

16خدمات ارائه مى دهند.

سرانه ورزشى 
هر اصفهانى،21هزار تومان

رئیس کمیسیون فرهنگى و ورزشـى شوراى اسالمى 
شـهر اصفهان از افزایش دو برابرى بودجه فرهنگى  و 
ورزشـى در سـال 99خبر داد. مهدى مزروعى گفت: در 
سـال گذشـته این بودجه حدود 22 میلیارد بـود که در 
بودجه99 به حدود 42میلیارد تومان رسـیده است. وى 
افزود: با لحاظ بودجه  برنامه اى به هر شهروند اصفهانى 
حدود21هزار تومان سـرانه تعلق مى گیرد، البته بودجه  
عمرانى که شامل احداث تماشاخانه ها، فضا هاى ورزشى 
و باغ هاى بانوان خواهد شد به این سرانه اضافه مى شود 

که در خور توجه خواهدبود.

خبر

رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان با اشاره 
به اینکه در اثر سیل فروردین ماه سال جارى حدود 1500 
میلیارد ریال خسارت به زیربخش هاى کشاورزى استان 
از جمله اراضى زراعى، باغــى، جایگاه هاى دام، آبزیان 
و زیرساخت ها برآورد شــد، اظهار کرد: عمده خسارات 
وارده در شهرستان هاى غرب استان شامل فریدونشهر، 
بویین میاندشت، ســمیرم، فریدن و چادگان و در بقیه 

شهرستان ها در ابعاد کمتر ایجاد شد.
مهرداد مرادمند بــا بیان اینکه تعــداد 3600 پرونده در

 کمیته هاى تخصصى شهرســتان هاى خسارت دیده 
تشــکیل شــده تصریح کرد: میزان خســارات پس از 

بازدیدهاى میدانى، بررسى و تأیید در سامانه سجاد ثبت 
شده که تعداد سه هزار و 237پرونده به اعتبار 121 میلیون 
و 171 هزار ریال در کارگروه استان تأیید و تعیین تکلیف 
شده و از این تعداد تاکنون 31 هزار و 188 پرونده به اعتبار 
119 میلیون و 105 هزار ریال کمک بالعوض به مرحله 
پرداخت رسیده است. وى با اشاره به اینکه دو هزار و 735 
پرونده به اعتبار 230 میلیــون ریال به بانک هاى عامل 
استان جهت دریافت تسهیالت قرض الحسنه با کارمزد 
4 درصد معرفى شده اند، ابراز کرد: تا این تاریخ حدود 50 
درصد این اعتبارات جذب شده و بقیه مشمولین در مرحله 

تکمیل پرونده مى باشند. 

شــهروندان در روزهاى سرد ســال به منظور روشنایى 
خانه هاى تمام ســاکنان اســتان اصفهان در مدیریت 

مصرف برق همت کنند.
سخنگوى شرکت توزیع برق اســتان اصفهان گفت: با 
توجه به اینکه در روزهاى اخیر سهمیه گاز نیروگاه هاى 
برق اصفهان به منظور تأمین گاز مورد نیاز بخش خانگى  
استان کاهش یافته و با هدف پیشگیرى از خاموشى هاى 
احتمالى  به شهروندان توصیه مى شــود، مصرف این 

حامل انرژى را 20 درصد کاهش دهند. 
امیر رمضانى، پیک بار مصرفى  اصفهانى ها را از ابتداى  
زمستان امسال تاکنون  هزار و 429 مگاوات مصرف با 

افزایش 12 درصدى در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
دانســت و افزود: در این مدت همچنین مشترکان این 
استان با بیش از 841 هزار مگاوات مصرف برق،  حدود 
16  درصد بیشــتر از مدت مشابه سال قبل برق مصرف 
کردند. وى از رشد 7 درصدى مصرف برق ساکنان استان 
نیز از ابتداى امسال خبر داد و گفت: این استان از نظر تعداد 
مشترکان، رتبه چهارم و از نظر فروش انرژى، رتبه سوم 

کشور را دارد.
شرکت توزیع برق استان به بیش از یک میلیون و 425 
هزار و 223 مشــترك در مســاحتى به وسعت 91 هزار 

کیلومترمربع خدمات رسانى مى کند.

20 درصد در مصرف برق 
صرفه جویى کنید

کمک بالعوض به کشاورزان 
آسیب دیده از سیل بهاره

معاون اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان گفت: 
امسال سه مورد از دختران مجرد توانستند فرزندخواندگى 
کودکانى را بــر عهده بگیرند که زوجیــن متقاضى آن 

کودکان نبودند.
مجتبى ناجى با اشــاره بــه اینکه در حــال حاضر 36 
شیرخواره در تنها شیرخوارگاه استان اصفهان نگهدارى 
مى شوند، اظهار کرد: این شیرخواره ها شرایط واگذارى 
ندارند و قابلیت واگذارى به متقاضیان فرزندخواندگى را 
هم ندارند؛ اما در 9 ماهه امســال سه مورد شیرخواره به 
صورت دائم به خانواده هاى متقاضى فرزندپذیرى واگذار 
شد. وى افزود: هفتاد مورد شیرخواره در قالب طرح امین 

موقت به خانواده هاى فرزندپذیر واگذار شده است.
معاون اجتماعى اداره کل بهزیســتى استان اصفهان با 
بیان اینکه در اســتان اصفهان، بالغ بر سه هزار و 800 
خانواده متقاضــى فرزندخوانده هســتند، تصریح کرد: 
در اســتان اصفهان، 27 دختر مجرد بیش از سى سال 
متقاضى فرزندخواندگى هستند که طبق قانون مى توانند 
فرزند دختر را به فرزندى قبول کنند و البته زوجینى که 
پنج سال از ازدواج آنها گذشته باشد و داراى فرزند نشده 
باشند در اولویت فرزندخواندگى هســتند. وى با اشاره 
به اینکه امســال ســه مورد از دختران مجرد توانستند 
فرزندخواندگى کودکانــى را بر عهده بگیرند که زوجین 
متقاضى آن کودکان نبودند، ابراز داشت: یکى از دختران 
مجرد فرزند مبتال به HIVمثبت را به فرزندپذیرى تقبل 
کرد و دیگرى فرزندى هفت ســاله را به فرزندخواندگى 
گرفت و یک مورد هم فرزندى از استان هاى دیگر را به 

فرزندخواندگى گرفت که اقداماتش در اداره بهزیســتى 
استان اصفهان انجام شد.

ناجى با تأکید بر اینکــه فرزندخواندگى با سرنوشــت 
انسان ها در ارتباط اســت، تصریح کرد: الزم است اداره 
کل بهزیستى اســتان اصفهان در انتخاب خانواده هاى 
فرزندپذیر انضباط داشته باشد تا با شناخت روانى خانواده 
رضاعى، بتوان به بهترین انتخاب دست زد که کمترین 

هزینه براى طفل شیرخواره را به همراه داشته باشد.
 وى افزود: بالغ بر 480 کودك و نوجوان بین 6 تا 18 سال 
در مراکز کودك و نوجوان نگهدارى مى شوند که تا سن 
16 سالگى قابل واگذارى براى فرزندخواندگى هستند. 
توصیه مى شود خانواده هایى که تمایل به فرزندپذیرى 
دارند این فرزنــدان را در قالب طرح هاى مهمان و امین 
موقت به فرزندى بگیرند و اقدامى خداپســندانه انجام 

دهند.

رئیس سازمان خصوصى ســازى کشور گفت: ظرفیت 
تولید ریل در ذوب آهن اصفهان فراتر از کل نیاز کشور 
به این محصول استراتژیک اســت و بنابراین نیازى به 

واردات آن نخواهیم داشت.
علیرضــا صالح با حضور در ذوب آهــن اصفهان ضمن 
بازدید از بخش هاى مختلف شرکت با منصور یزدى زاده 
مدیرعامل و محمد زارع پور اشکذرى عضو هیئت مدیره 
شرکت و تنى چند از دیگر مســئولین ذوب آهن دیدار و 

گفتگو کرد.
صالح در این دیدار طى ســخنانى گفت: بنده از سالیان 
گذشــته با ذوب آهن اصفهان و بخش هاى مختلف آن 
آشنایى داشتم، امروز از دستاوردهاى جدید این شرکت 
بازدید خوبى صــورت گرفت؛ ذوب آهــن اصفهان در 
گذشــته به عنوان قطب تولید مقاطع ساختمانى کشور 
شناخته مى شد اما امروز سبد متنوع  تولیدات آن عالوه بر 
مقاطع محصوالت دیگر مانند انواع ریل، ورق سازه هاى 
فوالدى و ... را نیز شــامل مى شــود و بسیار خوشحال 
هستم که این شرکت مادر صنعتى روند رو به رشدى را 

در پیش گرفته است.
رئیس ســازمان خصوصى ســازى افزود: پروژه تولید 
ریل یکى از آرزوى هاى کشــور بود و براى توسعه زیر 
ســاخت ها این محصول وارد مى شــد امــا هم اکنون 
محصول اســتراتژیک ریل مطابق با اســتانداردهاى 
روز دنیا در ذوب آهن اصفهان تولید مى شود که افتخار 
بزرگى براى ایران اسالمى به شــمار مى رود؛ امروز از 
نزدیک بالغ بر 10 هزار تن ریل تولیدى این شــرکت را 
مشاهده کردم که آماده بارگیرى است و این مهم نشان 
دهنده مدیریت هوشمند و توانمند ذوب آهن اصفهان و 
همدلى کارکنان این شــرکت مادر صنعتى براى تولید 

محصوالت داراى ارزش افزوده باالست.
وى اظهار کرد: ظرفیت تولید ریل در ذوب آهن اصفهان 

فراتر از کل نیاز کشور به این محصول استراتژیک است 
و بنابراین نیازى به واردات آن نخواهیم داشت؛ همچنین 
باتوجه به زیرســاخت هایى که در کشورهاى همسایه 
وجود دارد زمینه صادرات ریــل ذوب آهن اصفهان به 
کشورهاى دیگر فراهم اســت و این امر، ارزش آفرینى 
بیشتر را رقم مى زند. صالح تصریح کرد: در قانون برنامه 
چهارم این موضوع مطرح شــد که اگر مواد معدنى به 

صورت خام یعنى با ارزش افزوده کمتر صادر شود، براى 
آن مالیات بر صادرات مواد خام در نظر گرفته شــود که 
لیست آن ها نیز مشخص شد؛ در فرایند و زنجیره تولید 
فوالد، زمانى که قرار شود کنسانتره را صادر کنند، ارزش 
افزده کمترى دارد اما اگر همین مــواد اولیه به گندله، 
شمش، ورق و محصوالت ســاختمانى تبدیل مى شد 

ارزش افزوده به مراتب باالترى دارد.

رئیس ســازمان خصوصى ســازى کشــور ادامه داد: 
ذوب آهن اصفهان مجموعه کامل و توانمندى اســت 
که سنگ آهن را به محصوالت فوالدى متنوع تبدیل و 
ارزش آفرینى بسیارى را براى کشور ایجاد مى  کند. وى 
افزود: هم اکنون طرح هاى توسعه و پروژه هاى بزرگى 
در این مجتمع فوالدى راه اندازى شده است و ظرفیت 
600 هزار تنى آن به حدود 4 میلیون تن افزایش یافته 

است و پروژه هاى بسیارى نیز در این شرکت در دست 
برنامه ریزى و اجرا قرار دارد.

منصور یــزدى زاده، مدیرعامل شــرکت ذوب آهن نیز 
گفت: سنگ آهنى که وارد ذوب آهن اصفهان مى شود به 
صورت کامل تا آخر ماده آن مورد استفاده قرار مى گیرد؛ 
ســنگ آهنى که در کارخانه به ریل تبدیل مى شود ذاتًا 
عناصرى دارد که در فرایند تولید فوالد مضر شــناخته 
شده است بنابراین از سرباره جدا مى شود و آن در داخل 
شرکت به محصوالت دیگر مانند بلوك، موزاییک و... 
تبدیل مى شود. وى افزود: در راستاى کاهش هزینه ها 
ذوب آهن اصفهان به عنوان شرکتى که از شیوه روز دنیا 
(کوره بلند) براى تولید فوالد اســتفاده مى کند، پروژه 
PCI را نیز راه اندازى کرد تا مصرف کک را از این طریق 

به میزان 150 کیلوگرم کاهش دهد.
یزدى زاده گفت: ذوب آهن اصفهان شرکتى است که از 
یارانه انرژى مانند سایر صنایع برخوردار نیست و گازى 
که به این شرکت داده مى شود با تعرفه صنعتى است و نه 
نیروگاهى با این وجود و چالش هاى دیگر توانسته سبد 
متنوع ریل و محصوالت مختلف را تولید کند و هم اکنون 
محصوالت مختلف این شرکت به کشورهاى گوناگون 

دنیا صادر مى شود.
وى افزود: این شرکت از محل تجدید ارزیابى دارایى ها 
از ماده 141 خارج شــد و هم اکنون از شــرایط بهترى 
برخوردار است اما به دلیل کمبود مواد اولیه قادر نیست با 

تمام ظرفیت تولید داشته باشد.
مدیرعامل شــرکت ذوب آهن تصریح کــرد: همدلى 
خوبى بین کارکنان شــرکت وجود دارد و تالشــگران 
شرکت با کوشش شبانه روزى خود رکوردهاى خوبى را 
در کارنامه ذوب آهن به یادگار ثبت کردند و نشان دادند 
تحریم هاى ظالمانه دشــمن تاثیرى بــر فعالیت آنها 

نخواهد داشت.  

رئیس کمیســیون عمران، معمارى و شهرسازى شوراى 
اســالمى شــهر اصفهان گفت: ســند جامع زیباسازى 
اصفهان در دســت تدوین است و براى اســتفاده از نظر 
همه متخصصان و صاحب نظران در این زمینه فراخوان 

اعالم کرده ایم.
شیرین طغیانى در حاشــیه بازدید از کارخانه زیباسازى 
شــهردارى اصفهان، در گفتگو با خبرنــگار ایمنا، اظهار 
کرد: زیباسازى شــهر در دو حوزه ســازمان زیباسازى و 
سازمان پارك ها خود را نشان مى دهد. وى با بیان اینکه 
چند موضوع جزء محدودیت هاى سازمان هاى شهردارى 
به ویژه سازمان پارك ها و فضاى سبز است، افزود: منابع 
مالى، باال بودن هزینه ها و موضوع آب از این مسائل هستند 
و اتفاقات زیرساختى خوبى امسال شکل گرفت که استفاده 
از پساب و در نظر گرفتن فضا و ســاختار براى آن از این 

دست اقدامات بوده است.
رئیس کمیســیون عمران، معمارى و شهرسازى شوراى 
اسالمى شــهر اصفهان تصریح کرد: در حوزه زیباسازى 
بحثى مطرح بود کــه همه اقداماتى که در شــهر انجام 
مى شود در شــأن اصفهان باشــد، همچنین از نظریات 
متخصصان در حوزه هاى مختلف زیباســازى اســتفاده 
شــود و در کنار همه اینها در حال آماده سازى سند جامع 
براى زیباسازى شهر اصفهان هستیم و فراخوان آن انجام 

شده است.
وى با اشاره به اینکه سند جامع زیباسازى براى اولین بار و 
به عنوان اولین شهر کشور در اصفهان تهیه مى شود، گفت: 
ما معتقدیم باید براى زیباسازى هم باید استراتژى و راهکار 
داشته باشــیم و نمى توانیم در شهر اصفهان بدون برنامه 

عمل کنیم چرا که شأن اصفهان باالست. طغیانى با بیان 
اینکه زیباسازى مى تواند خود را در کف، بدنه یا المان هاى 
شهرى نشان دهد، افزود: در سازمان زیباسازى به دنبال 
این فرهنگ سازى بودیم و تالش کردیم کارهاى انتخاب 
شده برگرفته از هویت شهر اصفهان و در حد و اندازه شهر 
اصفهان باشــد و تا حدى که مى توانستیم تالش کردیم 

هرچند شاید در برخى جاها ضعف هم داشته باشیم.
وى با تاکید بر اینکه زیباســازى نباید به صورت موردى 
انجام شود، تصریح کرد: کارهایى که انجام مى شود را به دو 
دسته کارهاى ماندگار و کارهاى مناسبتى تقسیم کردیم 
و به همین در کنار کارهاى مناسبتى کارهاى ماندگارى را 
پیشنهاد دادیم تا 10 سال آینده اصفهان به ظرفیت هاى 
ماندگار شــهر اضافه شده باشــد و هر قسمت آن هویت 

خاصى داشته باشد.

رئیس کمیســیون عمران، معمارى و شهرسازى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان، اظهار کرد: امسال تالش کردیم با 
بودجه هاى محدود حتى با وجود هزینه هاى باال کارهایى 
در مورد زیباسازى و فضاسازى شــهرى انجام دهیم که 
هویت داشته باشد و مردم لذت ببرند و بارى از دوش شهر 
برداشته شــود.  وى با بیان اینکه تحول یک شبه انجام 
نمى شود، خاطرنشــان کرد: تدوین سند زیباسازى براى 
شهر اصفهان قطعًا اتفاق خوبى خواهد بود که همه موارد 
بدنه شهرى، تابلوهاى شهرى، استفاده از رنگ در شهر، 
رویکردهاى مناســبتى، چگونگى مداخله در بافت هاى 
تاریخى، محدوده هاى میانى و فضاهاى جدید شــهرى 

همه موارد شهرى در این سند دیده مى شود.
طغیانى در خصوص توجه به سبک معمارى ساختمان هاى 
جدید، گفت: در بخش سیما و منظر شهرى هم مباحثى 
براى نماهاى شهرى داشتیم، در آنجا هم مشاورى انتخاب 
شده تا ســند جامعى در حوزه نماهاى ساختمانى در حال 
تهیه شدن است و به دنبال این هستیم که پایه هایى براى 
آینده بگذاریم تا توسط دیگران پیگیرى شود همانطور که 

در گذشته افراد بسیارى براى این شهر زحمت کشیدند.
وى در خصوص پــروژه چهارباغ، تصریــح کرد: بخش 
عمرانى پــروژه چهارباغ تا نــوروز به پایان مى رســد و 
خوشبختانه ســازمان پارك ها براى کاشت گل و گیاه و 
درخت برنامه هایى دارد، پایه چراغ هــا وگلدان ها نصب 
خواهد شد، چهارباغ هم با همه نقدهایى که وجود دارد در 
مسیر خود قرار گرفته و این ظرفیت شهر اصفهان است که 
مردم آن بسیار نکته بین هســتند و مدیریت شهرى هم 

براى هر حرکتى نظرات مختلف را مى پذیرد.

مدیر کل پیشگیرى و رفع تخلفات شهردارى اصفهان 
گفت: شهردارى ها فضا را براى تبلیغات و ایجاد شور و 
شوق انتخاباتى ایجاد مى کنند و دخالتى در جمع آورى 

تبلیغات غیر مجاز ندارند.
حسن محمد حســینى در مورد تبلیغات کاندید اهاى 
مجلس شوراى اســالمى اظهار کرد: از ماه هاى قبل 
براى تبلیغــات کاندید هاى یازدهمیــن دوره مجلس 
شوراى اســالمى برنامه ریزى شده اســت. مدیرکل 
پیشگیرى و رفع تخلفات شــهردارى اصفهان افزود: 
یکى از مسئولیت هایى که از طریق فرماندارى برعهده 

شهردارى قرار داده شد، ایجاد فضاى مناسب از فضاى 
شهرى و تبلیغاتى براى تبلیغات کاندید ها بود.  وى در 
ادامه تصریح کرد: با نصب کارتن پالست در چهار راه ها، 
میادین و محل هاى پر رفت و آمــد محل هایى ایجاد 
کردیم تا کاندید ها براى تبلیغات اســتفاده کنند و روز 
به روز بر تعداد این محل هاى تبلیغات اضافه مى شود؛ 
مشکلى از نظر ظرفیت براى تبلیغات کاندید ها وجود 
ندارد و تراکت ها، پوستر ها و تبلیغات در فضاى مجازى 

نیز وجود دارد.
محمد حســینى همچنین بیان کــرد: در دوره قبلى 

انتخابات به محض نصب کارتن پالست، خیلى از آنها 
به سرقت رفت اما امسال نســبت به دوره قبلى تعداد 
محل هایى که کارتن پالســت نصب شده بیشتر شده 
است و نزدیک به 6 هزار و 500 نقطه شهر در مناطق 

مختلف نصب شده است.
مدیر کل پیشگیرى و رفع تخلفات شهردارى اصفهان 
خاطر نشان کرد: در هر دوره انتخابات، شهردارى ها فضا 
را براى تبلیغات و ایجاد شــور و شوق انتخاباتى ایجاد 
مى کنند اما شــهردارى در بحث جمع آورى تبلیغات 
غیر مجاز ورود نمى کند و برخورد ها از سوى فرماندارى 

صورت مى گیرد. وى با اشــاره بــه تبلیغات غیر مجاز 
برخى کاندید اها گفــت: در فرماندارى کمیته اى براى 
رسیدگى به تخلفات انتخاباتى وجود دارد، مالك این 
کمیته قانون انتخابات اســت، در چند بند براى نصب 
تبلیغات به محل هاى عمومى ماننــد تیر هاى برق یا 
درختان ممنوع اســت و در قانون بــه صراحت اعالم 

شده است.
محمد حسینى ادامه داد: این کمیته با ساز و کارى که 
فرماندارى دارد در صورت نصب چنین تبلیغات با دادن 
اخطار نسبت به جمع آورى آنها عمل مى کند زیرا این 

تبلیغات به تأسیسات شــهرى خسارت وارد مى کند و 
براى مردم خطر ایجاد مى کند. مدیر کل پیشگیرى و 
رفع تخلفات شهردارى اصفهان با بیان اینکه شهردارى 
دخالتــى در تبلیغــات غیر مجاز نــدارد، گفت: برخى 
تبلیغات روى کارتن پالست را قبول ندارند و با پارچه 
یا پوســتر در مکان هاى دیگر تبلیغــات مى کنند که 
جمع آورى آن ها به شــهردارى مربوط نمى شــود و 
فرماندارى اخطار یا جمع آورى انجام مى دهد و مأموران 
شــهردارى حق ندارند تبلیغات غیر مجاز را جمع آورى 

کنند.

رئیس سازمان خصوصى سازى کشور: 

ظرفیت تولید ریل در ذوب آهن فراتر از نیاز کشور است

سند جامع زیباسازى اصفهان تدوین مى شود

توضیحات شهردارى درباره جمع آورى تبلیغات نامزدها:

به دستور فرماندارى عمل مى کنیم

معاون اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان:

3 دختر مجرد در استان اصفهان موفق به فرزندپذیرى شدند
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سام درخشانى بازیگر مطرح ســینما و تلویزیون، اجراى مسابقه تلویزیونى "ایران" به کارگردانى 
سعید رضایت را برعهده گرفته است. این مسابقه اولین تجربه مجرى گرى درخشانى پس از حدود 

دو دهه بازى در سینما و تلویزیون محسوب مى شود.
هاشم رضایت تهیه کننده "ایران" درباره وضعیت تولید حال حاضر این مسابقه بزرگ گفت: به دلیل 

تأخیرى که در اتمام ساخت دکور و طراحى اپلیکیشن مسابقه به وجود آمد ضبط مسابقه 
مقدارى دیرتر از برنامه ریزى از پیش تعیین شده آغاز مى شود و همین امر مقدارى 

پخش را نیز به تعویق انداخت. با این حال ثبت نام شرکت کنندگان طى فراخوانى 
که از دو هفته پیش اعالم کردیم آغاز شده و ظرف چند روز آینده ضبط برنامه 

نیز آغاز خواهد شد.
او افزود: مسابقه "ایران" در 156 قسمت براى پخش از شبکه اول سیما تولید 
مى شود و براساس برنامه ریزى هاى انجام گرفته پخش آن به صورت دو روز 
در هفته (چهارشنبه و پنجشنبه شــب ها) خواهد بود. در ایام نوروز 99 نیز این 
مسابقه به صورت هر شبى و به صورت ویژه و با اتفاقات متنوع و جذاب روى 

آنتن مى رود.
این تهیه کننده در ادامه با اشاره به نحوه ثبت نام مخاطبان در مسابقه گفت: 

عالقه مندانى که مى خواهند همراه با خانواده، دوستان، 
همکالســى ها و... در این مسابقه شرکت کنند 

مى توانند با تشــکیل یک گــروه پنج نفره در 
اپلیکیشن آمادگى خود را براى دریافت جایزه 

مســابقه اعالم کنند. در این اپلیکیشــن 
تمامى ســواالت و پاسخ هاى آن وجود 

دارد و شــرکت کننــدگان در طول 
مرحله دانلود اپلیکیشــن تا حضور 

در اســتودیوى برنامه هیچگونه 
هزینه اى را پرداخت نمى کنند.   
رضایت در پایان درباره حامى 
مالــى مســابقه نیــز گفت: 
هزینه هاى مســابقه و جوایز 
شــرکت کنندگان از ســوى 
شــبکه اول ســیما پرداخت 

مى شود و برنامه فعال اسپانسرى 
ندارد.

سواالت این مســابقه با شــعار "ایران را با 
"ایران" بشناسید" در زمینه هاى فرهنگ 

و هنــر، تاریــخ، جغرافیــا، ورزش، 
گردشــگرى، ادبیات، مشاهیر، 

ســینما و تلویزیون، به طور 
کلــى در مورد کشــور 

عزیزمــان ایــران 
طراحى شــده 

است.

اولین تجربه مجریگرى سام درخشانى 
در یک مسابقه تلویزیونى

دکور و طراحى اپلیکیشن مسابقه به وجود آمد ضبط مسابقه 
 از پیش تعیین شده آغاز مى شود و همین امر مقدارى 

. با این حال ثبت نام شرکت کنندگان طى فراخوانى 
آغاز شده و ظرف چند روز آینده ضبط برنامه  ردیم

156 قسمت براى پخش از شبکه اول سیما تولید 
روز گرفته پخش آن بهصورت دو ى هاى انجام
این 9به شــب ها) خواهد بود. در ایام نوروز 99 نیز

 به صورت ویژه و با اتفاقات متنوع و جذاب روى 

مسابقه گفت:  نحوه ثبت نام مخاطبان در اره به
با خانواده، دوستان،  همراه

سابقه شرکت کنند 
پنجنفره در ــروه
ى دریافت جایزه 

ن اپلیکیشــن 
ى آن وجود 

 در طول 
 حضور 

گونه 
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ى 
ت: 
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سرى 
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ر 

میکائیل شهرستانى کارگردان نمایش «آگوست در اوســیج کانتى» در خصوص ایده اجراى این 
نمایش، گفت: من توسط یکى از هنرجویانم ایده نمایش را یافتم؛ در واقع براى پایان نامه دوره هاى 
مختلف بازیگرى که بالغ بر 27 سال مشغول آن هستم، احتیاج به متنى تازه بود. گروهى بیست و 
چند نفره که رفته رفته از تعدادشان کاسته و کنار گذاشته شدند. چون ظرفیت ادامه  دوره را نداشتند. از 
میان متون مختلفى که خواندم تا براى گروه انتخاب کنم با "تریسى لتس" و این نمایشنامه مواجه 

شدم و در همان خوانش اول موضوع آن مرا میخکوب کرد.
کارگردان نمایش «آگوست در اوسیج کانتى» در خصوص عالقه جوانان به تئاتر و فراگیرى آن بیان 
کرد: بى تردید باید مثل هر کار دیگرى، از پس آموزش هاى مداوم و پیگیرى نزد اهل فن و آموزش 
دیده به نتیجه رسید؛ اما کدام اهل فن جاى تردید دارد. متاسفانه 90٪ مراکز آموزشى یا صالحیت 
ندارند و یا دکان دو نبشى باز کرده اند که فقط تجارت کنند. باید رصد کرد تا آموزشگاه و استاد حاذق را 
پیدا کرد و خود را بدان سپرد. در غیر این صورت مثل بسیارى از این آموزشگاه ها در پایان دوره هنرجو 

بى هیچ توشه و دانشى پا به عرصه هنر (بازیگرى) مى گذارد.
شهرستانى در خصوص استقبال تماشاگران از نمایش خود گفت: در دو روزى که از اجراى نمایش 
گذشته است، تماشاگران از کار استقبال چشــمگیرى داشــته اند؛ اما در ادامه چه اتفاق مى افتد، 
نمى دانم. هزینه اجراى نمایش «آگوســت در اوسیج کانتى» بسیار ســنگین بوده و اگر اسپانسر 
نداشتیم، مطمئناً این نمایش بدین شکل به صحنه نمى رفت. امیدوارم نمایش «آگوست در اوسیج 
کانتى» دهان به دهان تماشاگرانش را منسجم تر پیدا کند. درست است که در فصل و ماه نامناسبى 

هستیم، اما امیدوارم از این بابت به نمایش صدمه اى وارد نشود.
وى در ادامه بیان کرد: من در پرورش و اجراى نمایش هایى که بر صحنه بردم، هیچگاه از حمایت 
دولتى بهر مند نبوده ام و توقع حمایتى هم ندارم. هیچگاه غیر از نمایش "ابله ها" که در ســال 96 
شهردارى چند پالکارد در چند جاى شهر نصب کرد و تبلیغ نمایش مرا کرد، همکارى  با من صورت 
نگرفته است و همواره از بنده درخواست پول هاى هنگفت کرده اند که قادر به پرداخت آن نبوده ام. 
در حالى که سازمان هایى که (فرهنگ) در پیشوند و  پسوند نامشان است، وظیفه دارند بى مّنت ُمبلّغ 

فرهنگ باشند، اما دریغ کرده اند.
گفتنى است نمایش «آگوست در اوسیج کانتى» از تاریخ 24 بهمن تا 29 اسفند هر شب در تماشاخانه 

مهرگان به روى صحنه مى رود.

ویدئویى که از پشت صحنه فیلم "ماتریکس 4" منتشر شده نشان مى دهد، شخصیت ترینیتى (کرى آن ماس) به همراه 
نئو (کیانو ریوز) قدرت هاى جدید پیدا کرده اند. این ویدئوى کوتاه شاید نشان دهنده این باشد که شخصیت ترینیتى با بازى 

کرى آن ماس به نئو با نقش آفرینى کیانو ریوز چگونگى پرواز را آموزش مى دهد.
در این فیلم شاهد هستیم که این دو بازیگر (شاید هم بدلکار  آنها) از یک ساختمان بلند مى پرند و بعد از آن به سوى آسمان اوج 
مى گیرند. در این دنباله سینمایى که ساخت آن کامًال غیر منتظره اعالم شد، بعضى 
بازیگران قسمت هاى قبلى نقش آفرینى مى کنند و بازیگران جدیدى هم

 حضور دارند.
النا واچوفســکى که از ســازندگان قســمت هاى قبلى این فیلم 
ســینمایى اســت، براى کارگردانى این پروژه بازگشته است. او 
به همراه الکساندر همون و دیوید میشل (نویسنده فیلم اطلس 

ابرى) در تیم نویسندگى این فیلم هم حضور دارد.
اطالعات زیادى از داستان این فیلم سینمایى در دسترس نیست 
و تنهــا حدس هایى در 
مورد آن زده 
 . د مى شو
نــس  الر
فیشــبرن که 
در قســمت هاى 
قبلى ماتریکس در 
نقــش مورفیوس 
بــازى مــى کرد 
در این فیلم ســینمایى 
حضور ندارد و شاید باید با این شخصیت نیز 

خداحافظى کنیم.

هم زمان با ادامــه فیلمبردارى فیلــم ُپر بازیگر 
«روشن» به کارگردانى روح ا...حجازى در تهران، 
نخســتین تصویر از رضا عطــاران در این فیلم 

منتشر شد. 
در این فیلم بازیگران دیگرى چون سارا بهرامى، 
ســیامک انصارى، مهدى حســینى نیا، مسعود 
میرطاهرى، محمد ولى زادگان، ابراهیم عزیزى، 
على رحیمى، حمیدرضا حیدرى، هدیه آذیدهاك، 
امیرکیوان معصومى، محمــد نیکبخت، نازنین 
سهامى زاده و سرگل لواسانى (بازیگر خردسال) 

در فیلم «روشن» بازى مى کنند. 
«روشــن»، یک فیلم ُپر لوکیشن است که پیش 
بینى مى شود فیلمبردارى اش تا آخر امسال ادامه 

داشته باشد.
فیلمنامه «روشن» را روح ا... حجازى به نگارش 
درآورده و تهیه کنندگى اش را مانند دو فیلم قبلى، 
خودش بر عهده خواهد داشت. جواد نوروزبیگى 
هم به عنوان مشاور 
پــروژه در این 
حضور  فیلــم 

دارد.

میکائیل شهرستانى:

برخى آموزشگاه هاى بازیگرى
 دکان دونبش شده اند

هر ساله آکادمى اسکار جوایزى را در بخش بهترین هاى سینمایى 
از جمله بهترین بازیگران و کارگردانى ســال و همچنین فیلم و 
فیلمنامه اهدا مى کند. این جوایز مهمتریــن و باالترین جوایز 
سینما هستند که هفته گذشته نیز جدیدترین دوره آن برگزار شد و 
با موفقیت فیلم «انگل» همراه بود. اما در سمت دیگر این افتخار 
سینمایى، جوایز تمشک طالیى قرار دارد که بدترین هاى سال 
سینما را گرد هم مى آورد و به آن ها جایزه مى دهد. در حقیقت تنها 

جایزه اى است که هیچکس تمایلى به دریافت آن ندارد.
عالقه مندان به سینما ممکن اســت تصور کنند که برندگان و 
نامزد هاى این جوایز هیچ گاه با یکدیگر اشتراك نخواهند داشت، 
اما بسیارى از فیلم ها، بازیگران و کارگردان هاى نامزد در جوایز 
تمشک طالیى سابقه نامزدى اسکار هم داشته اند که در ادامه با 

آن ها آشنا مى شویم.

ادى ردمین
ادى ردمین در سال 2015 براى نقش آفرینى در فیلم سینمایى 
«تئورى همه چیز» در نقش اســتیون هاوکینگ جایزه اسکار 
دریافت کرد. سال بعد  او براى فیلم سینمایى «دختر دانمارکى» 
باز هم توانست براى این مجسمه طالیى رقابت کند، اما همچنان 
در همان سال براى فیلم «صعود مشترى» نامزد بدترین نقش 

مکمل جوایز تمشک طالیى نیز شده بود.
هلى برى

او در سال 2001 از ستاره هاى رو به رشد سینما بود و این موضوع 
را با نقش آفرینى در فیلم سینمایى «مهمانى هیوال» ثابت کرد. 
برى براى آن نقش جایزه اسکار بهترین بازیگر زن را دریافت کرد 
و به تنها زن سیاهپوستى تا آن زمان تبدیل شد که این جایزه را 
دریافت مى کند. او چند سال بعد نیز موفق بود، اما در سال 2004 
با فیلم «زن گربه اى» قدم اشــتباهى را برداشت و به خاطر آن 

جایزه بدترین بازیگر زن را دریافت کرد.
برد پیت

تا پیش از اســکار 2020، بــا وجود حضور و نقــش آفرینى در 
فیلم هاى معروف، او تنها یک بار به عنوان تهیه کننده (12 سال 
بردگى محصول سال 2012) جایزه اسکار را برده بود. اما امسال 
با اسکار نقش مکملى براى فیلم «روز و روزگارى در هالیوود» 
دریافت کرد و این طلسم را شکست. او براى فیلم رکورد بزرگ 
هم در اسکار موفق بود، این در حالى است که برد پیت در سال 
1994 براى فیلم «مصاحبه با خون آشام که تام کروز هم در آن 
نقش آفرینى مى کرد تمشک طالیى بدترین ترکیب بازیگرى 

را دریافت کردند.
بن افلک

افلک دو جایزه اسکار براى فعالیت در پشت صحنه فیلم ها دارد. 
در سال 1997 او جایزه بهترین فیلمنامه غیراقتباسى را دریافت 
کرد و ســال 2012 هم براى تهیه کنندگى فیلــم «ارگو» این 
جایزه به او رســید. اما او در بازیگرى همیشه مورد استقبال قرار 
نگرفته است. در سال 2003 او براى بازیگرى در فیلم سینمایى 
«دردویل» جایزه بدترین بازیگر را دریافت کرد. همچنین در سال 

2009 براى بدترین بازیگر دهه نیز نامزد شده بود. اما این تمام 
ماجرا نیست او در سال 2017 هم به همراه هنرى کویل در بخش 

بدترین تیم بازیگرى نامزد شد.
نیکول کیدمن

نیکول کیدمن جوایز متعددى را براى نقش آفرینى هایش دریافت 
کرده از جمله جایزه بهترین بازیگر آکادمى اسکار را براى فیلم 
«ســاعات» دریافت کرد، اما بین این افتخارات، جایزه تمشک 
طالیى در سال 2005 نیز دیده مى شــود. او به همراه ویل فرل 

براى فیلم «افسونگر» برنده بدترین تیم بازیگرى شد.
آل پاچینو

در طى سال ها، آل پاچینو 9 بار نامزد اسکار شده است و آخرین بار 
آن همین امسال و با فیلم «مرد ایرلندى» بود که نتوانست آن را 
دریافت کند. البته او براى فیلم سینمایى «بوى خوش یک زن» 
توانست جایزه اسکارش را دریافت کند، اما حتى آل پاچینو هم از 
جوایز تمشک طالیى در امان نبوده است. او براى نقش آفرینى 
در فیلم سینمایى «جک و جیل» جایزه بدترین نقش مکمل را 

دریافت کرد.
مارلون براندو

مارلون براندو نام آشناى دیگر است که یکى از به یاد ماندنى ترین 
فیلمســاز هاى آمریکاست. او دو جایزه اســکار بازیگر در طول 
حرفه اش دریافت کرد. یکى براى «در بارانداز» و دیگرى براى 
«پدرخوانده». او در ســال 1996 براى نقــش آفرینى در فیلم 
اقتباســى جزیره دکتر مورو، جایزه بدترین نقش مکمل مرد را 

دریافت کرد.
سوفیا کاپوال

شاید دختر فرانسیس کاپوال بودن به سوفیا کمک کرد تا نقشى 
در فیلم «پدرخوانده 3» داشته باشد، اما نتوانست آن را از گرفتن 
جایزه بدترین بازیگر نقش مکمل زن دور نگه دارد. او در ســال 
2003 براى فیلم سینمایى «از دســت رفته در ترجمه» جایزه 

بهترین فیلمنامه اقتباسى اسکار را دریافت کرده بود.
روبروتو بنینى

بازیگر کهنه کار ایتالیایى که براى نقــش آفرینى، بازیگرى و 
نویسندگى فیلم ســینمایى «زندگى زیباست» چندین جایزه و 
افتخار را در اســکار دریافت کرد از جمله بهترین بازیگر مرد و 
بهترین فیلم خارجى زبان است. اما در سال 2002 و وقتى او در 
فیلم سینمایى «پینوکیو» بازى کرده بود،از سوى جوایز تمشک 

طالیى بدترین بازیگر آن سال لقب گرفت.
مل گیبسون

همانند بن افلک او چند اســکار براى فعالیت هاى پشت صحنه 
خود از جمله بهتریــن فیلم و کارگردانى براى «شــجاع دل» 
دریافت کرده است. او در سال 2015 براى فیلم «بى مصرف ها 
3» بدترین بازیگر مکمل مرد شد. او این جایزه را براى «خانه پدر 

2» هم دریافت کرد.
بازیگران مشهور دیگرى نیز هســتند که اگرچه جایزه تمشک 
طالیى را دریافت نکرده اند، اما سابقه نامزدى در آن را دارند از 

جمله سیلوستر استالونه و جک نیکلسون.

نادر سلیمانى به گروه بازیگران سریال «کامیون» 
به کارگردانى سید مسعود اطیابى پیوست.

80 درصد از فیلم بردارى سریال طنز «کامیون» 
به پایان رســیده و تدوین چند قسمت اول این 
سریال نیز آغاز شده اســت. دو گروه در تهران و 
انزلى مشــغول فیلم بردارى این سریال هستند 
تا نوروز 99 این سریال از شــبکه دو سیما روانه 

آنتن شود.
مجموعه طنز «کامیون» درباره یک پیشکسوت 
فوتبال اســت که مدتى روى کامیــون باربرى 
کار مى کند و پس از آشــنایى با سه دانشجو که 
صاحب خانه به دلیل مشــکالتى اثاثیه شان را به 
خیابان ریخته است، درگیر ماجرا هایى مى شود. 
داستان این سریال را شــهاب عباسى بر اساس 

طرحى از شهروز شکورزاده نوشته است.
مهدى هاشمى، لعیا زنگنه، جهانبخش 
سلطانى، نادر سلیمانى، بیتا سحرخیز، 
شهاب عباسى، سیاوش مفیدى، فرهاد 
بشارتى، سپند امیرســلیمانى، ماهان 
عبدى، گیتى قاسمى، آرزو نبوت، زهره 
فکوصبور، مهســا طهماســبى و على 
هاشــمى از بازیگران اصلى این سریال 

نوروزى محسوب مى شوند.

هم به عنوان مشاور 
پــروژه در این 
حضور  فیلــم 

دارد.

چهره جدید رضا عطاران
 در «روشن» 

چه خبر از «کامیون»؟

بدترین بازیگران سال
 که برنده جایزه اسکار هم 

بوده اند

فیلم سینمایى «مطرب» به کارگردانى مصطفى کیایى توانست در پانزدهمین 
هفته اکرانش رکورد پرفروش ترین فیلم تاریخ سینماى ایران که تاکنون در اختیار 

فیلم سینمایى «هزارپا» بود را از آن خود کند.
رکوردشکنى فیلم سینمایى «مطرب» در حالى رخ مى دهد که این فیلم نزدیک 
به دو هفته خود را در زمان برگزارى ســى و هشتمین جشنواره فیلم فجر پشت 
سرگذاشت، زمان نسبتًا بد اکران مطرب کمترین شانس را براى رکوردشکنى 

این فیلم به وجود مى آورد اما فیلم کیایى فراتر از انتظار پیش رفت.
البته فیلم ســینمایى « مطرب » از لحاظ آمار فروش به عنوان پرفروشترین 
فیلم تاریخ سینماى ایران محسوب مى شود، این فیلم براساس آمار اعالم 
شده تاکنون بیش از 3،200،000 هزار نفر بوده است که با تعداد مخاطبان 

4 میلیونى هزارپا فاصله قابل توجهى دارد.
فیلم سینمایى مطرب هفتمین تجربه کارگردانى مصطفى کیایى در 
عرصه سینما محسوب مى شود، خط ویژه، عصر یخبندان، بارکد، 

چهارراه استانبول، بعد از ظهر سگى سگى و ضد گلوله آثارى 
هستند که کیایى تاکنون کارگردانى کرده است.

کیایى به تازگــى وارد عرصه نمایش خانگى شــده و 
کارگردانى ســریال «هم گناه» را انجام داده است، 
این سریال به زودى راهى شبکه نمایش خانگى 
خواهد شد.  پرویز پرستویى ، الناز شاکردوست 
، محســن کیایى، مهران احمدى، حسین 
امیدى، امین مقدم، محمدرضا شیرخانلو، 

دیانا دهقان، عایشــه گل جوشکن بازیگرانى 
هستند که در فیلم سینمایى مطرب به ایفاى 

نقش پرداخته اند.

قدرت هاى تازه کیانو ریوز در «ماتریکس 4» رکوردشکنى «مطرب»

م ر یر ن یى ی ب ین ر یر ى
بازیگران قسمت هاى قبلى نقش آفرینى مى کنند و بازیگران ج

 حضور دارند.
النا واچوفســکى که از ســازندگان قســمت هاى قبلى
بازگشت ســینمایى اســت، براى کارگردانى این پروژه
میشل (نویسنده فی و دیوید به همراه الکساندر همون

ابرى) در تیم نویسندگى این فیلم هم حضور دارد.
اطالعات زیادى از داستان این فیلم سینمایى در دستر
و تنهــا حدس
مو

فیش
در قســ
قبلى ماتر
نقــش
بــازى

در این فیلم س
حضور ندارد و شاید باید با این شخ

خداحافظى کنیم.

پ
شکنى 

شترین 
 اعالم 
اطبان 

یى در 
 بارکد، 

ى

 و 
 ،

گرانى 
 ایفاى 
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بدون شک یکى از سرشناس ترین نفرات اردوى سپاهان در دوحه ستاره 
سابق الخور بود که مورد توجه رسانه هاى این شهر نیز قرار گرفت.

سروش رفیعى ستاره شب اول سپاهانى ها در لیگ قهرمانان آسیا دوباره 
به دوحه برگشت آن هم با پیراهن باشگاه اصفهانى تا امشب مقابل السد 
یکى از شاخص ترین نفرات حاضر در میدان باشد. سروش که یک فصل با 
پیراهن الخور در لیگ ستارگان بازى هاى به یادماندنى از خود ارائه داد در 
بازگشت به دوحه مورد توجه خبرنگار استاد الدوحه قرار گرفت و گفتگوى 

نسبتا مفصلى انجام داد.
بازگشت به دوحه، این بار چه نظرى دارى؟

دوحه همیشه براى من شهر زیبایى اســت و وقتى به عنوان لژیونر براى 
الخور بازى مى کردم این شهر زیبا بود و هنوز هم شهر زیبایى است. وقتى 
براى پرسپولیس هم بازى مى کردم و به این شهر آمدم پیش دوستان خود 
رفتم و با آنها دیدار کردم.اکنون به همراه سپاهان در دوحه هستیم تا خود 
را براى بازى با السد آماده کنیم. دوحه به سرعت در حال تغییر است و به 
نسبت آخرین بارى که به این شهر آمدم تغییرات کامال قابل لمس است.

از یک هفته قبل در دوحه هستید، دلیلش چیست و 
استقبال از شما چطور بود؟

بله ما یک هفته اى مى شود در دوحه هستیم تا اردوى آماده سازى براى 
بازى با السد داشته باشیم. کادر فنى تصمیم گرفت در دوحه تمرینات را 
پیگیرى کنیم چون اینجا امکاناتى دارد که هرچه نیاز داشــته باشیم در 
اختیارمان هست. استقبال گرم از ســوى السد براى من اصال تعجب آور 

نبود و جادارد به خاطر این میزبانى و استقبال از آنها تشکر کنم. به خاطر 
ورزشگاهى که در اختیار ما گذاشتند و وسایل ایاب و ذهاب کامال خوب 
بود. مسئوالن الســد با ما به عنوان رقیب برخورد نکردند. آنها با ما از در 
دوســتى و برادرى برخورد کردند و به خاطر این استقبال گرمشان از آنها 
تقدیر و تشکر مى کنم. اینجا هستیم چون رابطه فوتبالى خوبى بین دو ملت 
قطر و ایران وجود دارد. مخصوصا بین باشــگاه هاى قطرى و ایرانى این 
ارتباط پررنگتر است. ما نیز بدون شک در ایران از آنها به گرمى استقبال 
خواهیم کرد و پاســخ این مهمان نوازى آنها را به بهترین شکل ممکن 
خواهیم داد. در شــرایط کنونى فوتبال ابزارى براى دوســتى و نزدیکى 

ملت ها شده است.
 در بازى اول مقابل العین امارات به پیروزى بزرگى 

دست یافتید؟
براى اولین بار ما موفق شــدیم العین را در خانــه اش با این نتیجه خوب 
شکست بدهیم. البته باید بگویم با وجود این که ما در این بازى 4 گل به 
العین زدیم اما این تیم اماراتى ضعیف نیست. ما در این دیدار یک پیروزى 
شایسته در خانه رقیب کسب کردیم. من در این بازى یکى از گل ها را به 
ثمر رساندم ولى در کل این بازى یک دیدار تاریخى براى ما شد. در شرایط 
کنونى باید به بهترین شکل ممکن براى دیدار با السد آماده شویم تا بتوانیم 

نتیجه خوبى را پیش از دیدار با النصر عربستان کسب کنیم.
نظرت درباره بازى با الســد در هفتــه دوم لیگ 

قهرمانان آسیا چیست؟

در ابتدا باید بگویم پیروزى 4 بر صفر ما مقابــل العین در هفته اول لیگ 
قهرمانان به معناى این نیست که ماموریت ما آسان شده است. العین اصال 
تیم ضعیفى نیست. همچنان که امیر قلعه نویى سرمربى ما اعالم کرد ما 
باید براى دیدار با السد در اوج آمادگى باشیم چون این دیدار متفاوتى است 
و انتظار یک بازى سخت را داریم. در شرایط کنونى ما انگیزه بسیار باالیى 
براى دیدار با السد داریم. این تیم بهترین تیم قطر است. العین هم بهترین 
تیم امارات بود. النصر هم بهترین تیم عربســتان اســت. گروه ما بسیار 
سخت است. الســد در اولین گام خود در عربستان عملکرد خوبى مقابل 
النصر داشت و نتیجه دیدار السد با النصر به نفع ما شد. اکنون ما صدرنشین 
گروه هستیم و فرصت آن را داریم تا با پیروزى یا تساوى مقابل السد این 

جایگاه خود را حفظ کنیم.
 چه خاطره اى از زمان حضورت در تیم الخور دارى، 
بدون شک مقابل السد بازى کردى و بازیکنانش را 

مى شناسى؟
من مقابل السد به همراه الخور بازى کردم. همچنین به همراه پرسپولیس 
مقابل الســد بازى کردم. بازى مشــهورى که ما در وقت هاى اضافه با 
نتیجه3-2 این تیم را شکست دادیم. در تمام تقابل هاى مقابل السد یک 
گل زدم و یک پاس گل دادم. ما تیم خوبى هستیم که مربى باتجربه اى 
به نام امیر قلعه نویى را دارد و براى این دیدار آماده هستیم و مى دانیم این 
بازى نفس گیر خواهد بود. اما من با تمام احتــرام و ارادت به  آقاى ژاوى 

و بازیکنان السد این را مى گویم که آماده پیروزى در این بازى هستیم.

شبدونشک یکى از
سابق الخور بود که
سروش رفیعى ستا
به دوحه برگشت آ
ایکىاز شاخص تری
در لی پیراهن الخور
مبازگشت به دوحه
مفصلى انجا منسبتا

بازگشت
دوحه همیشه براى
الخور بازى مى کرد
براى پرسپولیس ه
رفتم و با آنها دیدار
الس را براىبازى با
نسبت آخرین بارى
از یک
استقبا
بله ما یک هفته اى
با السد داشته بازى
پیگیرى کنیم چون

اختیارمانهست.

مخلص آقاى ژاوى هستیم ولى ما مى بریم
سروش رفیعى:  

سپاهان سه شــنبه 29 بهمن ماه در شرایطى به مصاف 
السد مى رود که این پنجمین تقابل 2 تیم در ادوار مختلف 

لیگ قهرمانان آسیا محسوب مى شود.
 تیم فوتبال ســپاهان ایران با لقب شــیران اصفهان در 
ســخت ترین دیدار مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا 
2020، امشــب باید به مصاف السد قطر برود. تیمى که 
لقب گرگ هاى قطر را با خود به یدك میکشد. دیدارى 
سخت و حساس که اگر به سود سپاهانى ها خاتمه یابد 
مى تواند راه صعود زردپوشان اصفهانى به دور حذفى را تا 

حد زیادى هموار سازد.

سپاهان و الســد پیش از این 4 بار دیگر در ادوار مختلف 
لیگ قهرمانان آســیا به مصاف هم رفته اند که سهم هر 
2 تیم 2 برد و 2 شکســت بوده اســت. نخستین تقابل 
سپاهانى ها با الســد به مرحله یک  چهارم نهایى فصل 
2011 لیگ قهرمانان باز مى گردد. سپاهان در آن فصل 
از رقابت ها هر 2 بازى رفت و برگشت را در درون زمین با 
پیروزى پشت سر گذاشت اما اشتباه زردپوشان در استفاده 
از رحمان احمدى 2 اخطاره کار دست آنها داد و در نهایت 
با نظر کمیته انضباطى AFC نتیجه دیدار رفت 3 بر صفر 

به نفع السدى ها شده و سپاهان حذف شد.

سپاهان و الســد در حالى پنجمین مصاف خود در طول 
ادوار مختلف لیگ قهرمانان آسیا را برگزار مى کنند که تیم 
قطرى نسبت به گذشته تغییرات زیادى داشته و استفاده 
از ســتارگانى مثل ژاویى، گابى، بونجاح، نام تائه هى و 
غیره در فصول اخیر الســد را تبدیل به یکى از بهترین 
تیم هاى حال حاضر آسیا کرده اســت. تقابل سپاهان و 
السد بدون شک سخت ترین دیدار زردپوشان اصفهانى 
در مرحله گروهى محسوب مى شود و شاگردان قلعه نویى 
در صورت پیــروزى مى توانند از صعــود خود مطمئن

 باشند.

میزبانى سپاهان مقابل نماینده عربستان در لیگ قهرمانان آسیا در کشور 
ازبکستان قطعى شد.

دیدارهاى نمایندگان ایران مقابل تیم هاى عربستانى در لیگ قهرمانان 
چند سالى است به دلیل مسائل سیاسى در کشور بى طرف برگزار مى شود. 
از این رو سپاهانى ها به عنوان یکى از نمایندگان ایران رایزنى هاى خود 
براى میزبانى از النصر عربستان را از مدت ها قبل آغاز کردند و بعد از کش و 
قوس هاى فراوان توانستند موافقت کشور ازبکستان براى پذیرایى از این 

مسابقه را بگیرند.
رضا فتاحى، سرپرســت ســپاهان در این خصوص گفت: «با درخواست 
قلعه نویى و رایزنى هایى که روابط بین الملل باشگاه سپاهان انجام دادند، 
فدراسیون ازبکســتان هم همکارى کرد و در نهایت این کشور به عنوان 

میزبان دیدار ما با النصر عربستان انتخاب و معرفى شد.»
وى افزود: «البته ازبک ها ابتدا ورزشگاهى را به ما معرفى کردند که حدود 
500 کیلومتر از تاشکند دور بود و آنجا هتل در خور شان سپاهان نداشت. 

از این رو مکاتبات و رایزنى هایــى انجام دادیم ودر نهایت پذیرفتند که در 
ورزشگاه لوکوموتیو میزبان النصر باشیم. البته ورزشگاه بنیاد کار که ورزشگاه 
ملى ازبک ها است، به خاطر بازى هاى مقدماتى جام جهانى براى ما قابل 
استفاده نبود و به همین خاطر در ورزشــگاه لوکوموتیو این بازى را انجام 

مى دهیم.»
گفتنى است؛ دیدار رفت سپاهان و النصر به میزبانى نماینده ایران روز 13 

اسفند ماه برگزار خواهد شد.

مدیرعامــل باشــگاه ذوب آهن اصفهان شــرایط الزم 
براى ثبت نام در انتخابات فدراســیون فوتبال را نداشته

 است.
جواد محمدى، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان در 
حالى براى عضویت در پست هیئت رئیسه در انتخابات 
فدراسیون فوتبال ثبت نام کرده است که طبق اساسنامه 
فدراسیون فوتبال یکى از شرایط اصلى حضور در انتخابات 
را ندارد. طبق بند چهار ماده 33 این اساسنامه نامزد پست 

عضو هیئت مدیره باید در زمان ثبت نام حداقل 35 سال و 
حداکثر 65 سال سن داشته باشد.

این درحالى است که مدیرعامِل جوان باشگاه ذوب آهن 
متولد مرداد ماه سال 1364 است و هنوز به سن 35 سالگى 
کامل نرسیده است و عمًال او یکى از شرایط اصلى حضور 

در این انتخابات را ندارد.
نکته جالب این است که مسئوالن فدراسیون فوتبال در 

زمان ثبت نام متوجه این موضوع نشده اند.

حمله شیران زرد به 
گرگ هاى 
تا دندان مسلح

بفرمایید تاشکند 

سنش کم بود 
سپاهان- السد امشب در قطر 

ستاره اسپانیایى باشگاه السد قطر مى گوید که این تیم براى حفظ شانس صعود به مرحله بعدى 
چاره اى به جز کسب پیروزى مقابل سپاهان ایران نخواهد داشت.

ستاره اسپانیایى و کاپیتان تیم فوتبال السد در  خصوص بازى مقابل سپاهان گفت: این بازى 
براى ما اهمیت زیادى دارد و مى دانیم که در مسابقه دوم باید پیروز شویم. ما بازى اول را 

با تساوى مقابل النصر عربستان در خانه این تیم تمام کردیم اما این مسابقه 
در خانه خودمان انجام مى شود و چاره اى به جز پیروزى مقابل سپاهان 

نداریم و حتما این تیم را شکست میدهیم.
 وى ادامه داد: ما باید فقــط به پیروزى فکر کنیــم. براى حفظ 

شــانس صعود چاره اى به جز پیروزى در این مســابقه نداریم 
و زمانــى که در ورزشــگاه خودتان مقابــل حریف در این 

به موقعیت قرار مى گیرید باید از این فرصت 
بهترین شــکل اســتفاده 
کنید. مى دانیــم که حریف 
قدرتمندى در این بازى داریم 

اما السد فقط به پیروزى و کسب 
3 امتیاز فکر مى کند. 

تو دیگه 
چى مى گى گابى؟!

قلعه نویى، سرمربى سپاهان که در طول 19 دوره گذشته از 
لیگ برتر با 5 عنوان قهرمانى به عنوان پرافتخارترین سرمربى 
تاریخ لیگ ایران شناخته مى شود، چند سالى است که با وجود 
حضور در کورس قهرمانى با تیم هاى مختلف، دســتش از 
رسیدن به جام کوتاه مانده است. با این حال سپاهاِن فصل 
جارى پتانسیل باالیى براى موفقیت در لیگ برتر و همچنین 
رقابت هاى آسیایى دارد و امید این مى رود که ژنراِل فوتبال 
ایران بتواند در فصل جارى یک موفقیــت ویژه در کارنامه 
خودش ثبت کند و با قهرمانى در لیــگ برتر و موفقیت در 
لیگ قهرمانان نشان دهد هنوز دورانش به سر نرسیده است.

سپاهانى ها در حال حاضر با رســیدن اختالف امتیازشان با 
پرسپولیِس صدرنشــین به عدد 5 شانسشان را براى کسب 
قهرمانى در لیگ برتر کمتر از همیشه مى بینند و براى جبران 
این اختالف نیاز به پیروزى هاى مهم در دیدارهاى باقى مانده 
دارند و در آن سو باید چشــم به لغزش سرخپوشان تهرانى 
داشته باشند. از سوى دیگر قلعه نویى امسال هم با تیمش در 
گروه موسوم به گروه مرگ لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفته 
و همگروهى با العین، السد و النصر نشــان مى دهد در این 

تورنمنت هم کار سختى پیش روى طالیى پوشان است.
برترى 4 بر صفر در دیدار نخست مقابل العین میخ محکمى 
بود که ســپاهان در ابتداى کار به زمین کوبید تا نشان دهد 
عزمش براى حضور جدى و موفق در لیگ قهرمانان آسیایى 
2020 جزم اســت و حریفان باید جور دیگرى روى این تیم 
حساب کنند. در این میان سپاهان 4 بازى سخت و فشرده و 
به شدت تعیین کننده به شکل پیاپى در پیش دارد که سربلند 
بیرون آمدن از آنها تاثیر مســتقیمى در سرنوشت این فصل 

تیم دارد.
سپاهان امروز سه شنبه 29 بهمن باید در قطر به مصاف تیم 
قدرتمند و پرمهره السد برود که یکى از خطرناکترین تیم هاى 
حال حاضر آسیاســت. پس از آن این تیم 4 اسفندماه بازى 
سخت و حساسى با پرسپولیس در اصفهان دارد که یک بازى 
6 امتیازى است و به عنوان فینال زودرس از آن یاد مى شود. 

خیلى ها عقیده دارند اگر پرسپولیس بازى مستقیم با سپاهان 
را ببرد قهرمانى اش را باید تقریبًا قطعى دانســت. اگر بازى 
مساوى شود کار سپاهان براى رسیدن به صدر سخت خواهد 
شد و اگر طالیى پوشان پیروز شوند هم خودشان را به کورس 
رقابت نزدیک کرده و هم تیم هاى مدعى دیگر را با متوقف 

کردن پرسپولیس با شانس مجدد قهرمانى روبرو مى کنند.
4 روز بعد و در روز هشتم اســفند، سپاهانى ها دربى حساس 
اصفهان را برابر ذوب آهن در پیش دارند که همیشه یک بازى 
حساس و غیر قابل پیش بینى  بوده است. سبزهاى اصفهانى با 
سرمربى جدید و خریدهاى نیم فصل متحول شده و یک تیم 
قدرتمند و خطرناك هستند که مى توانند مثل فصل گذشته در 

مسیر قهرمانِى همشهرى خود حکم دست انداز را ایفا کنند.
بعد از این بازى هم دیدار حســاس و مهم با النصر عربستان 
برگزار خواهد شــد که نتیجه آن هم در سرنوشــت صعود 

سپاهان تاثیر بسزایى دارد.
اگر ســپاهان بتواند با دســت پر از این 4 بازى خارج شود و 
اختالفش با پرســپولیس را به حداقل رسانده و حتى ممکن 
است صدرنشین شود ( اگر اختالف در بازى رو در رو با برترى 
سپاهان به 2 امتیاز برسد و این تیم ذوب آهن را شکست دهد 
احتمال اینکه سرخپوشان مقابل شهر خودرو متوقف شوند و 
صدر را از دست بدهند زیاد است) و با کسب 9 یا 7 امتیاز در دور 
رفت لیگ قهرمانان آسیا کار صعودشان را تا حد زیادى قطعى 
کنند. با توجه به اینکه دور رفت سپاهان در هر 3 بازى میهمان 
بوده و در دور برگشت باید در خانه پذیراى السد و العین باشد 
و این یک پوئن مثبت براى سبک شدن و کمتر شدن فشار 

بازى هاى دور برگشت و صعود از گروه مرگ مى شود.
به هر جهت 4 دیدار فشرده و حساس که به شکل پیاپى برگزار 
مى شود تا حد زیادى سرنوشت این فصل سپاهان و قلعه نویى 
را مشخص مى کنند و اگر در این دیدارها نتیجه نگیرد کارش 
حسابى در ادامه گره خورده و ممکن است تنها جام حذفى و 
دیدار سرنوشت ساز با استقالل در نیمه نهایى براى این تیم 

باقى بماند. 

چند پیچ خطرناك 
براى بزرگوار

 پس از کش وقوس هاى فــراوان در نهایت دراگان 
اسکوچیچ به عنوان سرمربى تیم ملى فوتبال ایران 
انتخاب و معرفى شد. از روزى که اسکوچیچ به عنوان 
سرمربى تیم ملى انتخاب شد، موجى از انتقادات که 
بعضا شدید هم بود به سمت او روانه شد. پیشکسوتان 
معتقد بودند که اســکوچیچ در حد و اندازه هاى نام 
تیم ملى ایران نیســت. یا برخى گفتند اگر قرار بود 
اسکوچیچ هدایت تیم ملى را بر عهده بگیرد، همان 
بهتر که یکــى از میان همین مربیــان داخلى که 
مشغول به کار هستند، یک نفر به کمپ مى رفت و 
سرمربى مى شد. البته بودند کسانى که از اسکوچیچ 

حمایت کرده و براى او آرزوى موفقیت کردند.
با این حال، پس از گذشت چند روز، در نهایت زمان 
برگزارى اولین نشســت خبرى سرمربى جدید تیم 
ملى فرارســید تا خبرنگارانى که کوهى از سواالت 
را آماده کرده بودند، اســکوچیچ را با سواالت خود 
بمباران کنند. اخیرا این نشســت در هتل آکادمى 
ملى فوتبال برگزار شــد. پیش از آغاز این 
نشست، با هماهنگى از پیش صورت 
گرفته، قرار شــد اصحاب رســانه 
با مرد ُکروات عکســى بــه یادگار 
بگیرند. اسکوچیچ به محض اینکه با 
خبرنگاران مواجه شد، به آنها با لهجه اى 
شیرین و به زبان فارســى «خسته نباشید» 

گفت.
در جریان نشســت، خبرنگاران سواالت بسیارى را 
آماده کرده بودند که از اسکوچیچ بپرسند. به همین 
دلیل به ترتیب، اصحاب رســانه یــک به یک در 
جایگاه حضور پیدا کرده و سوال خود را از اسکوچیچ 
پرسیدند. اگرچه سرمربى جدید تیم ملى تمایلى به 
پاسخ «شفاف و صریح» به برخى از سواالت نداشت، 
اما همه پرسش ها را با حوصله جواب داد. نکته جالب 
دیگر، تالش این مربى براى حفظ لبخند روى چهره 
بود. او سعى مى کرد ارتباط چشمى با خبرنگاران را 

هنگام پاسخ به سواالت برقرار کند.
به عنوان مثال یکى از خبرنگاران از او سوالى پرسید 
که به نوعى قصد مقایسه او با کارلوس کى روش و 

یادآورى شرایط آن دوران را داشت اما اسکوچیچ با 
حفظ آرامش خود، لبخنــدى زد و گفت: «توقع این 
پرسش را نداشــتم». با این حال پاسخ کاملى داد. 
همین موضوع نشان مى دهد اسکوچیچ با حواشى 
کنار آمده و آمادگى ذهنى براى مواجهه با شــرایط 

جدید و انتقادات قوى تر را دارد.
با در نظر گرفتن همه این شرایط، به نظر مى رسد بار 
دیگر اهالى فوتبال باید با هم همدل شوند تا تیم ملى 
که نتایج جالبى تا اینجاى کار در مسابقات انتخابى 
جام جهانى نگرفته، دوباره در جاده صاف و مســیر 
درست قرار بگیرد. اســکوچیچ براى فوتبالدوستان 
ایرانى سرمربى نام آشنایى است، اما کسى نمى داند او 

مى تواند موفق شود یا خیر.
نکته مهم دیگر این اســت که، ســرمربى کروات 
باید حواشــى را از خود و تیمش دور کند تا بتواند به 
موفقیت برسد. بدون شک حواشى در تیم ملى بیشتر 
از هرجاى دیگرى سراغ اسکوچیچ مى آید و باید دید 
او مثل کى روش از پس عبور یا کنترل آن برمى آید 
یا مثل ویلموتس در این گودال مى افتد و مسیرش 

تغییر مى کند. 

اعضاى تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در صورت شکست استقالل، پاداش ویژه اى دریافت 
خواهند کرد.

در چارچوب هفته بیستم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال ایران، تیم هاى استقالل و ذوب آهن 
باید در اصفهان به مصاف هم بروند.

ذوب که اکنون با 21 امتیاز دهم است، تالش مى کند با مربى جدید خود در ورزشگاه آزادى 
به برد برسد و همچنان در جدول رده بندى صعود کند.

مدیران باشگاه اصفهانى براى پیروزى مقابل استقالل، پاداش ویژه اى را براى اعضاى تیم 
در نظر گرفتند تا پس از شکست آبى ها در ورزشگاه آزادى، پاداش دهند.

ذوب در بازى اخیر خود موفق شد صنعت نفت آبادان را با نتیجه یک بر صفر شکست دهد و 
حاال به دنبال بردن استقالل در ورزشگاه آزادى است.

این دیدار یکشنبه هفته آینده در ورزشگاه آزادى برگزار مى شود.

دراگان تا حاال اوکى بوده، بعد را نمى دانیمپاداش ویژه اگر در آزادى ببرید 
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مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شعبه هفتم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 980650 ج/7 له آقاى سید مجتبى حســینى بالنى و علیه نساجى تجارت 
مبنى بر مطالبه مبلغ 49922665 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى 
دولتى در تاریخ 98/12/14 ســاعت 11 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 161/04 کیلوگرم نخ توقیفى که توســط کارشناس 
رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى 
اصفهان شهرك صنعتى صفه مراجعه و از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 
٪ درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه 
هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت 
واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده: ارزش 200 
کیلوگرم نخ توقیفى با مشخصات نمره 30 مخلوط 30 ٪ پنبه و 70٪ پلیستر از قرار هر کیلو 
حدود 310/000 ریال و جمعًا 62/000/000 ریال (شصت و دو میلیون ریال) به منظور پایه 
مزایده برآورد میشود. م الف: 766923 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى  اصفهان/11/347

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 971365 ج/4 له شرکت سیمان ســپاهان علیه خانم مهین کرباسى مبنى 
بر مطالبه مبلغ 927790055 ریال بابت محکوم بــه و هزینه هاى اجرایى و حق اإلجراى 
دولتى در تاریخ 98/12/14 ساعت 10:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 36 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى به پالك 
ثبتى شماره 761 فرعى از 2248 اصلى بخش 6 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه ى 
کارشناسى که ذیال درج شده اســت ملکى خانم مهین کرباسى و اکنون در تصرف مالکانه 
محکوم علیه مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه 
وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 
10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه 
هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. و مابقى ثمن را ظرف حداکثر 1 ماه پرداخت 
واال 10 درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: مشخصات 
ملک مورد مزایده: محل مورد نظر واقع در جاده اصفهان شیراز نرسیده به بهارستان خیابان 
12 مترى نوید 1- بر اساس اجرائیه شماره 970203 صادر از دفتر 13 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان اصفهان محکومیت خانم مهین کرباسى علیه شــرکت سیمان سپاهان محرز 
میباشد. 2- مالکیت محکوم له بر اساس اســتعالم ثبتى میزان 3 دانگ از 6 دانگ پالك 
761 فرعى از 2248 اصلى بخش 6 ثبت اصفهان میباشد که بر اساس نامه 940115 ج 13 
مورخه 95/9/15 بازداشت گردیده است. 3- محل مورد ارائه بازدید و مشاهده شد  قطعه اى 
است در خیابان 12 مترى نوید در منطقه مرق که بصورت زمین فاقد هر گونه مستحدثات و 
زراعت و باغ میباشد. 4- با توجه به وضعیت ثبتى و اینکه در سند مالکیت، مساحت ملک 504 
مترمربع درج گردیده و مالکیت محکم له (مهین کرباسى) میزان 3 دانگ میباشد، ارزش کل 
ملک با توجه به موقعیت محل و تمام پارامترهاى فنــى در ارزیابى بدون حقابه با کاربرى 
کشاورزى و مشاع بودن به مبلغ 1/764/000/000 ریال معادل یکصد و هفتاد و شش میلیون 
و چهارصد هزار تومان و سهم محکوم له مبلغ 882/000/000 ریال معادل هشتاد و هشت 
میلیون و دویست هزار تومان ارزیابى میگردد. م الف: 765924 مدیر و دادورز اجراى احکام 

حقوقى اصفهان/11/348

حصر وراثت
آقاى محمدمهدى شمسى مورکانى داراى شماره شناسنامه 1174 شرح دادخواست کالسه 
581/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
خان باز شمسى مورکانى شماره شناسنامه 749 در تاریخ 1398/3/25 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- راضیه شمسى مورکانى 
فرزند رمضان به ش ش 5649203555 همســر متوفى 2- محمدمهدى شمسى مورکانى 
فرزند خان باز به ش ش 1174 فرزند متوفى 3- علیرضا شمسى مورکانى فرزند خانباز به ش 
ش 6209902189 فرزند متوفى 4- بهزاد شمس فرزند خان باز به ش ش 6209568211  
فرزند متوفى  5- غالمرضا شــمس مورکانى فرزند خانباز به ش ش 6209893831  فرزند 
متوفى 6- غالمعباس شمســى مورکانى فرزند خان باز بــه ش ش 6209906011  فرزند 
متوفى 7- زهرا شمســى مورکانى فرزند خان باز به ش ش 6209568769  فرزند متوفى 
8- مریم شمس مورکانى فرزند خان باز به ش ش 6209921132 فرزند متوفى اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و 
یا وصیت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 771091 رحیم  هدایتى- رئیس شعبه دوم 

حقوقى شوراى حل اختالف بخش باغبادران (مجتمع شماره یک) /11/369

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139885602015004889 تاریخ ارسال نامه: 1398/11/23 نظر به اینکه آقاى 
محمدرضا داوودى نبى فرزند مهرداد به وکالت از خانم ثریا پرگر چرمهینى فرزند خداداد به 
استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسماً گواهى شده، مدعى است که 
سند مالکیت یازده سهم مشاع از هشتصد و شصت و چهار سهم عرصه و اعیان یک قطعه 
زمین مزروعى مشجر پالك 1428- اصلى واقع در جنوب چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان 
به نام وى، ثبت و سند مالکیت به شــماره چاپى 536727 صادر و تسلیم گردیده و معامله 
دیگرى انجام نشده و به علت جابجایى مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست صدور 
سند مالکیت المثنى نموده، طبق ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى 
شود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود 
مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبًا با مدارك مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت 
اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند مالکیت را طبق مقررات 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م الف: 770452 محمدرضا رئیسى زاده- مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک زرین شهر (لنجان) از طرف مصطفى شمسى /11/370

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139885602015004891 تاریخ ارسال نامه: 1398/11/23 نظر به اینکه آقاى 
محمدرضا داوودى نبى فرزند مهرداد به وکالت از خانم ثریا پرگر چرمهینى فرزند خداداد به 
استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسماً گواهى شده، مدعى است که 
سند مالکیت یازده سهم مشاع از هشتصد و شصت و چهار سهم عرصه و اعیان یک قطعه 
زمین مزروعى مشجر پالك 1429- اصلى واقع در جنوب چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان 
به نام وى، ثبت و سند مالکیت به شــماره چاپى 536683 صادر و تسلیم گردیده و معامله 
دیگرى انجام نشده و به علت جابجایى مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست صدور 
سند مالکیت المثنى نموده، طبق ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى 
شود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود 
مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبًا با مدارك مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت 
اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند مالکیت را طبق مقررات 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م الف: 770450 محمدرضا رئیسى زاده- مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک زرین شهر (لنجان) از طرف مصطفى شمسى /11/371
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى آرمان بیدکانى دادخواستى به مبلغ 
10/000/000 ریال بطرفیت آقاى مهدى جوادى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم 

و به کالسه 346/98 در شعبه هشتم 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 شنبه مورخ 99/1/16 ساعت 15/30 در 
جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف: 770419 شعبه هشتم  حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک) /11/372

احضار متهم
شــماره نامه: 1398009002536189 شــماره پرونده: 9709983642500539 شماره 
بایگانى پرونده: 970648 تاریخ تنظیــم: 1398/11/15 اگهى احضار متهم مهرداد حجام 
باال جور شرى فرزند رستم- به دین وسیله به شما ابالغ میگردد خانم الهام القاصى فرزند 
عجم شکایتى علیه شما دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال منافع مال غیرمطرح 
نموده که پس از ارجاع درخواست در شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب لنجان 
به کالسه 970648 ب 2 ثبت و تحت رسیدگى است بنا به اعالم و درخواست شاکى به لحاظ 
مجهول المکان بودن شما با استناد به ماده 115 قانون ایین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میگردد تا جهت 
رسیدگى به اتهام و دفاع ظرف یکماه از تاریخ  نشــر آگهى در این شعبه حاضر شوید ضمن 
اعالم آدرس جدید خود از موضوع شکایت بطور کامل مطلع شده در صورت عدم حضور به 
موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 761159 مســعودى فر- بازپرس شعبه دوم 

بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر) /11/389

مزایده اموال منقول نوبت اول 
در پرونده 982170 از شــعبه اول حقوقى دادگسترى شاهین شــهر  محکوم علیه شرکت 
پوشینگر به پرداخت مبلغ 000 / 396 / 21  ریال  بابت اصل خواسته درحق محسن حکمتى 
نیا و مبلغ 000 / 000 / 1 ریال حق االجرا ى دولتى محکوم گردیده است که محکوم له در 
قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره  
شده است  ، نموده است . صورت اموال مورد مزایده اموال توقیفى شامل دو دستگاه بخارى 
گاز سوز با سوخت گاز طبیعى ، ساخت ایران شرکت انرژى ، مدل 460 با قطر اورفیس 8 / 
5 میلیمتر و قدرت حرارتى ورودى 50000 کیلو کالرى در ساعت و میزان گاز مصرفى 3 / 
5 متر مکعب در ساعت مى باشد . با درنظر گرفتن شرایط بازار و جمیع جهات موثر در قیمت 
گذارى در این مقطع زمانى قیمت پایه مزایده هر دســتگاه مذکور به مبلغ 000 / 500 / 11 
یازده میلیون و پانصد هزار ریال و جمعا به مبلغ 000 / 000 / 23 بیست و سه میلیون ریال 
برآورد قیمت و اعالم نظر مى گردد. زمان برگزارى مزایده : 14 / 12 / 98 از ساعت 8 صبح 
محل برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى  دادگسترى شــاهین شهر . مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع وبه کســى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده 
مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم 
به حساب سپرده  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز 
نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق 
دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل ب رکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز 
قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در 
روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام 
مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند . م/ الف 774721 حمیدرضا کرباسى - دادورز 

اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر /11/368

حصروراثت 
محمد رضا محمدى اسکندرى داراى شناسنامه شماره 497 به شرح دادخواست به کالسه 
1829/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان بخش على محمدى اسکندرى بشناســنامه 1158 در تاریخ 98/8/17 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. محمد 
رضا محمدى اسکندرى ش ش 497 ، 2. زهرا محمدى اسکندرى ش ش 1310 ، 3. زهره 
محمدى اسکندرى ش ش 22610 ، 4. رضوان محمدى اسکندرى ش ش 2543 ، 5. مهرى 
محمدى اسکندرى ش ش 591 6. کبرى محمدى اسکندرى ش ش 49 (فرزندان متوفى)، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

772175م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 11/378

 حصروراثت 
محمد رضا محمدى اسکندرى داراى شناسنامه شماره 497 به شرح دادخواست به کالسه 
1828/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان سکینه ضیائى نجف آبادى بشناسنامه 14792 در تاریخ 92/9/6 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. محمد رضا 
محمدى اسکندرى ش ش 497 ، 2. زهره محمدى اســکندرى ش ش 22610 ، 3. زهرا 
محمدى اسکندرى ش ش 1310 ، 4. مهرى محمدى اسکندرى ش ش 591 ، 5. رضوان 
محمدى اســکندرى ش ش 2543 6. کبرى محمدى اســکندرى ش ش 49 (فرزندان 
متوفى)،7. بخشــعلى محمدى اسکندرى ش ش 1158(همســر متوفى) متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 772176م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 11/379

 حصر وراثت
خانم فرحناز محمدیان هالله  به شماره شناسنامه 633 با استناد شهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 98 / 892  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان حسن محمدیان هالله فرزند عزیز  بشناسنامه شماره 7 در تاریخ 18 
/ 9 / 1398 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از1 – اصغرمحمدیان هالله  
نام پدر حسن شماره شناسنامه 605 نسبت با متوفى فرزند2- فرحناز محمدیان هالله  نام 
پدر حسن  شماره شناسنامه 633 نســبت با متوفى فرزند3- فروزان محمدیان هالله  نام 
پدر حسن شماره شناسنامه 164 نســبت با متوفى فرزند 4- الهام محمدیان هالله  نام پدر 
حسن شماره شناسنامه 29 نسبت با متوفى فرزند5- مهین محمدیان هالله  نام پدر حسن 
شماره شناسنامه 786نسبت با متوفى فرزند6- سوسن محمدیان هالله  نام پدر حسن شماره 
شناســنامه 960089791 نســبت با متوفى فرزند7- پریا محمدیان هالله  نام پدر حسن 
شماره شناسنامه 1960317369 نسبت با متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد گردید . 773139 /م الف – شــاه نظرى. شعبه ویژه حصر وراثت 

شاهین شهر/ 11/380 

مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 931959 اجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى و انقالب 
شاهین شهر خانم عزت بیدرام فرزند عزیزاله بعنوان وثیقه گذار محکوم علیه آقاى مهدى 
شاهرجبیان فرزند اصغر در قبال مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال از نامبرده ضمانت نموده 
است و این اجراى حضور محکوم علیه را ضرورى تشخیص و وثیقه گذار علیرغم ابالغ از 
معرفى و تحویل وى خودارى نموده اند لذا مستندا به مواد 230 و 235 قانون آیین دادرسى 
کیفرى مصوب 1392 دستور ضبط وثیقه گذار توســط دادستان محترم عمومى و انقالب 
شهرستان صادر گردیده و مراتب به ایشان ابالغ و تفهیم گردیده است لذا مراتب در راستاى 

اعمال ماده 537 قانون آیین دادرســى جهت مزایده و فروش به کارشناس خبره ارجاع که 
بشرح ذیل کارشناسى شده است . صورت اموال مزایده پالك ثبتى شماره 102 / 410 بخش 
16 ثبت اصفهان به مســاحت 5 / 650 متر مربع سهم مالکیت شش دانگ بنشانى گرگاب 
خیابان امام خیابان معلم بن بست 9 شــمالى پالك 81 عبارت است از یک قطعه زمین با 
کاربرى مسکونى که وفق نظر کارشناس رسمى دادگسترى قیمت ملک معادل شش میلیارد 
و هفتصد میلیون ریال ارزیابى گردیده و با توجه به اینکه نظریه کارشناســى به وثیقه گذار 
ابالغ و در مهلهت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش پالك ثبتى فوق 
الذکر از طریق مزایده را دارد   زمان برگزارى مزایده : 11/ 12 / 98 از ساعت 10 صبح محل 
برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى شعبه سوم دادگسترى شاهین شهر محل بازدید از 
اموال توقیفى : با هماهنگى این اجرا مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین 
قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را 
فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده  واریز و تا یک هفته فرصت 
دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب ســپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد 
اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل 
ب رکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام 
مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى 
خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت 
داده شوند . 772210 /م الف محسن اله وکیل جزى – مدیر اجراى احکام کیفرى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان شاهین شهر/ 11/381 

فقدان سندمالکیت
چون آقاى سید امیرحسین میر دلیر فرزند سید علیرضا و به وکالت از طرف خانم اعظم اعرابى 
فرزند محمد رضا طى وکالت نامه شــماره 24410 مورخه 7/ 11 / 98 دفتر اســناد رسمى 
119بندر گزو با تسلیم چهاربرگ استشهاد شهود و نامه بشماره 75 / 020102 / 5696 / 98 
مورخه 15 / 11 / 1398 کالنترى 26 اصفهان مدعى بسرقت رفتن اسناد مالکیت به شماره 
چاپى 488596 – 97 ب و 488597 – 97 – ب در خصوص ششدانگ یک واحد آپارتمان 
تحت پالك 76674 / 301 واقع در شاهین شــهر جزى بخش شانزده ثبت اصفهان که در 
دفتر الکترونیک 139720302035021485 و 13970302035021486 ثبت و اســناد 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده اســت که رقبه موصوف موجب سند انتقال شماره 29450 
مورخه 5 / 9 / 1397 دفتر اسناد رسمى 225 شاهین شهر بنامبرده انتقال گردیده و طى سند 
رهنى شماره 29452 مورخه 5 / 9 / 1397 دفترخانه اسناد رسمى 225 شاهین شهر در رهن 
بانک مسکن شعبه شاهین شهر قراردارد و تقاضاى صدور اسناد مالکیت المثنى نموده است 
لذا ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى 
انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را 
به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تســلیم خواهد شد . 772177/م الف عباسعلى 

عمرانى – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر/ 11/382 

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى صمد قنبرى مزیدى دادخواستى به خواسته 
مطالبه به طرفیت آقاى میالد هدایتى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 757 ش 10 
ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 16 / 1/ 99 ساعت 30/9 صبح  تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل 
از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید 
درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 772194/م الف - مدیر دفتر 

شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 11/383 

اخطاریه
آگهى برگ اخطاریه-  به آقاى ناصر ذاکرى مجهول المکان به پیوست دادخواست و ضمائم 
تجدید نظر خواهى آقاى مجید معتمدى سده نسبت به دادنامه 453- 98/10/30 در پرونده 
کالسه 97/ 582 ش 3 ح ارسال مى گردد در اجراى ماده 346 ق آ- - م نسبت به تبادل لوایح 
ارائه پاسخ ظرف ده روز اقدام نماید . 772189/م الف مسئول دفتر شعبه 3 حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان/  11/384 

ابالغ رأى
آگهى راى شورا - شماره پرونده : شماره دادنامه  تاریخ رسیدگى : درخصوص دعوى خواهان 
حبیب اله اشترى دولت آبادى فرزند عزیز – خ عطار 5 شرقى پ 11 بطرفیت خوانده محمد 
على حسینى فرزند غالمرضا – مجهول المکان گردشکار خواهان دادخواستى بخواسته فوق 
بطرفیت خوانده تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى 
تشریفات قانونى در وقت مقررر حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل است و با توجه به 
محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید به خواسته صدور حکم مبنى بر تنظیم و انتقال سند رسمى یک دستگاه خودرو 
پراید به شماره انتظامى قبلى 731 و 18 ایران 13 و شماره انتظامى فعلى 761 ل 47 ایران 43 
و شماره موتور 2441510 و شماره شاسى 1422287012540 مقوم به مبلغ 000 /63/000 
ریال به انضمام هزینه دادرسى با بررسى اوراق پرونده و با توجه به اظهارات خواهان و شهود 
تعرفه شده مبنى بر اینکه خودروى مزبور حدود 5 ســال در ید خواهان بوده و نظر به اینکه 
تعویض پالك خودروى مزبور به نام خواهان انجام شــده و کلیه اسناد و مدارك خودروى 
مزبور نیز در ید خواهان مى باشــد و نظر به اینکه علیرغم ابالغ قانونى از طریق نشر آگهى 
در جلسه مورخه 6 / 7 / 98 شورا حاضر نشده و نســبت به دعوى مطروحه ایراد و دفاعى را 
بعمل نیاورده و با عنایت به پاسخ استعالم واصله از پلیس راهور شاهین شهر مورخ 5 / 9 / 98 
نهایتا دعوى خواهان را محمول بر صحت دانسته و مستندا به مواد 220 / 362 قانون مدنى 
و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى و ماده 29 قانون رسیدگى به تخلفات 
رانندگى حکم به الزام خوانده ردیف سوم به عنوان مالک رسمى به حضور در یکى از دفاتر 
اسناد رسمى و انتقال سند یک دستگاه خودرو پرایدبا مشخصات فوق الذکر به نام خواهان 
صادر و همچنین خوانده را به عنوان معامله با خواهان از باب تسبیت به پرداخت مبلغ 500 
/ 972ریال بابت هزینه دادرسى و الصاق تمبر به اوراق پیوست دادخواست به انضمام هزینه 
نشرآگهى در حق خواهان محکوم مى نماید . را صادر واعالم مى دارد راى صادره غیابى و 
ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین 
مدت قابل تجدید نظر خواهى در محاکم حقوقى شاهین شهر  مى باشد. م الف – 772828. 

سعید مهدى پور- قاضى شعبه 4 شوراى حل اختالف  شاهین شهر/11/385 

مزایده
شماره مزایده : 139804302133000028 بر اساس پرونده  اجرائى کالسه 9700374 و 
9700310 تمامت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پالك ثبتى سه هزار و نود و پنج فرعى 
مجزى شده از دو هزار و پانصد و بیست و یک فرعى مجزى شده از بیست و دو اصلى واقع 
در علویجه بخش پانزده ثبت اصفهان به انضمام کلیه تو ابع ولواحق عرفیه و انشــعابات و 
اشتراکات منصوبه و غیر منصوبه در آن با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات طبق قانون 
تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائى آن ملکى آقاى على عبدالهى هسنیجه فرزند حسین 
که به موجب سند شماره 4092 مورخ 92/9/14 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 343 
نجف آباد در قبال مبلغ سیصد و چهل و نه میلیون و پانصد و چهل و شش هزار و چهارصد و 
هفت ریال بابت اصل طلب و مبلغ نوزده میلیون و چهارصد و هجده هزار و سیصد و چهل و 
پنج ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1397/01/14 و از آن تاریخ به بعد روزانه مبلغ 
دویست و سه هزار و نهصد و دو ریال تا وصول کلیه مطالبات و به موجب سند شماره 5465 
مورخ 94/2/6 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شــماره 343 نجف آباد در قبال مبلغ یکصد و 
نوزده میلیون و سیصد و چهل و شش هزار و هفتصد و هشتاد ریال بابت اصل طلب و مبلغ 
پانزده میلیون و یکصد و سى و شش هزار و نهصد وشصت و  یک ریال بابت خسارت تاخیر 
تادیه تا تاریخ 1397/01/14 و از آن تاریخ به بعد روزانه مبلغ هفتاد و دو هزار و نهصد و سى و 

چهار ریال تا وصول کلیه مطالبات در رهن بانک مسکن شعبه مرکزى نجف آباد قرار دارد و 
برابر نامه 139785602177000192 مورخ 97/9/12 اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت 
در صفحه 488 دفتر جلد 84 امالك بخش مربوطه ذیل ثبت 16632 بنام نامبرده ســابقه 
ثبت و سند مالکیت دارد و ششدانگ آن به مساحت شــصت متر و هفتاد و چهار دسى متر 
مربع محدود است به : شماال در چهار قسمت که قسمت دوم آن غربى است به طول هاى 
1/49 متر ، 1/35 متر ، 3/6 متر و 1/48 متر ، اول و دوم دیوار و پنجره است به نورگیر ، سوم 
دیوار به دیوار است به آپارتمان شماره 2516 فرعى و چهارم دیوار به دیوار است به آپارتمان 
شماره 2515 فرعى شرقا به طول 11/22 متر دیوار به دیوار است  به آپارتمان شماره 2520 
فرعى جنوبا در دو قسمت به طول هاى 4/55 متر ، 0/28 متر اول دیواریست به فضاى  حیاط 
مشاعى و دوم دیواریست به راه پله غربا در ســه قسمت که قسمت دوم آن جنوبى است به 
طول هاى 4 متر، 1/20 متر و 5/86 متر ، اول دیواریست به راه پله ، دوم درب و دیوار است به 
راه پله و سوم دیواریست مشترك به آپارتمان قطعه 3 شماره 2577 فرعى و حقوق ارتفاقى له 
و علیه طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائى آن مى باشد و حقوق انتفاعى ندارد. 
از ساعت 9 صبح تا 12 روز شنبه مورخ 98/12/17 در محل  واحد اجراى  اسناد رسمى اداره 
ثبت و اسناد و امالك شهرستان نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى از طریق مزایده 
حضورى به فروش میرسد و مورد مزایده از مبلغ ششصد و بیست میلیون ریال قیمت ارزیابى 
شده توسط کارشناس رسمى شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى 
فروخته مى شــود وکلیه هزینه ها و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به 
آب برق و گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض 
شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیر قطعى به عهده برنده مزایده مى باشد . 
طبق گزارش کارشناس مربوطه مورد مزایده بصورت یک دستگاه آپارتمان با قدمت حدود 
نه سال واقع در طبقه اول یک مجموعه چهار واحدى که داراى شصت متر و هفتاد و چهار 
دسى متر مربع اعیانى به انضمام قطعه چهار تفکیکى به مساحت دوازده متر و پنج دسى متر 
مربع واقع در طبقه همکف ساختمان داراى اسکلت بتنى و فلزى ، سقف آن تیرچه و بلوك ، 
پوشش دیوارها و سقف اتاق ها و هال و پذیرایى گچ اندود ، پوشش دیوارها و کف آشپزخانه و 
سرویس بهداشتى و حمام با کاشى و سرامیک ، پوشش کف حیاط موزائیک و نماى خارجى 
ساختمان آجر نما 5 سانتى است. ساختمان داراى انشــعابات گاز و برق مستقل و انشعاب 
آب مشترك مى باشد. کسانى که مایل به خرید و شرکت در مزایده مى باشند و مى توانند 
از مورد مزایده به آدرس : علویجه بلوار انقالب کوچه آرمان مجتمع مســکونى پردیس کد 
پستى 8551737546 طبقه اول واحد شرقى دیدن نمایند. این آگهى در یک نوبت در تاریخ 
98/11/29 در این روزنامه درج و منتشــر مى گردد. در ضمن چنانچه روز مزایده مصادف 
با تعطیل رسمى باشد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود. الزم به ذکر است 
طبق اعالم بستانکار مورد مزایده تا تاریخ 12/28/ 1398 تحت پوشش بیمه آرمان قرار دارد.  

774528/م الف  فاتحى مدیر واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد /11/386

 فقدان سندمالکیت
آقاى درویش کاظمى  فرزند حسین با ستناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره چاپى 903280 را که 
به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پالك ثبتى 70042 / 301 
واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان ( شاهین شهر ) در صفحه 116 دفتر781 ذیل ثبت  
بنام  درویش کاظمى  فرزند حسین ثبت و صادر و تسلیم گردیده که  بموجب سند انتقال به 
شماره 16858 مورخ 10/  / 10/ 1393 دفتر429 به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى 
هم انجام نشده و بموجب شماره 16858 مورخ 10/  / 10/ 1393 دفتر 429 شاهین شهر در 
رهن بانک مسکن قرار داشته و نحوه گم شدن جابجائى اعالم شده ، چون درخواست صدور 
سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که 
هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز 
اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 772787 /م 

الف عباسعلى عمرانى – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر/ 11/387  

ابالغ رأى
راى قاضى شورا - درخصوص دعوى آقاى   على امیرخانى بنشانى  گرگان نهارخوران عدالت 
84 پ 5 ط 2 با وکالت مع الواسطه فرشته کمانى و زینب کیانى بنشانى شاهین شهر عطار 
بین 3 و 4 غربى مجتمع ترنج ط اول  به طرفیت خواندگان 1 – کامیاب باغستانیان شاهین 
شهر انتهاى عطار منازل چوبى فرعى 9 غربى پ 436  و 2 – عبداله فتحى مجهول المکان 
گردشکار پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات و اخذ 
نظریه مشورتى اعضا قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید به خواسته راى اصالحى راجع به دادنامه شماره 339 مورخ 27 / 5 / 98 صادره از 
این شعبه در پرونده کالسه 98/ 90 ش 11 ح با توجه به این که به موجب دادنامه شماره 339 
مورخ 27 / 5 / 98 قرار عدم و صالحیت به شایستگى دادگاههاى عمومى حقوقى شاهین 
شهر صادر گردیده و لیکن راجع به دادنامه شماره 393- 97/7/4 و 596- 97/9/12 مبنى بر 
راى محکومیت آقاى على امیرخانى اشاره اى نشده است به استناد ماده 309 ق آد م دادنامه 
فوق االشاره اصالح مى شود ضمن نقض دادنامه مبنى بر محکومیت اقاى على امیرخانى 
مبادرت به صدور قراراعالم صالحیت گردیده اســت دادن رونوشت از راى بدون اصلحیه 
ممنوع است و راى صادره  حضورى و مدت بیست روز  پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهى 
در دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر است 772173/م الف. شاهین برزن - قاضى شعبه 

11حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /  11/388 

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقا ى سیاوش آشوبى  خواهان آقاى على یکرنگى با 
وکالت فاطمه رحیمى دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده 
و به کالسه 98 / 523ش 9 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 23 / 1/ 99 ساعت 5 عصر تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده 
دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این 
شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد 745486 /م 

الف. مدیر دفتر شعبه 9حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر 11/390   

ابالغ اخطاریه ماده 101
آگهى ابالغ اخطارماده 101 پرونده اجرا با شماره بایگانى 9700265- درخصوص پرونده 
اجرایى کالسه فوق له نصرت نیرومند جزى علیه ورثه مرحوم ناصر نیرومند جزى به اسامى 
شهین نیرومند نام پدر ناصر تاریخ تولد 16 / 2 / 1346 شماره ملى 2296788459 شماره 
شناسنامه 469 بنشانى شاهین شهر خیابان عطار فرعى 7 شرقى پ 5 و2 – وحید نیرومند 
نام پدر ناصر تاریخ تولد 1 / 10 / 1362 شماره ملى 5110642559 شماره شناسنامه 578 
بنشانى شاهین شهر خیابان عطار فرعى 7 شــرقى پ5   که بنابر گواهى مامور ابالغ ابالغ 
واقعى در آدرس مذکور به نامبردگان صدر االشاره میســر نگرددیه بدین وسیله ابالغ مى 
گردد طبق گزارش مورخ 3 / 9 / 1398 کارشناس رسمى دادگسترى ششدانگ یک دستگاه 
سوارى تویوتا 1800 به شماره انتظامى 43 ایران 829 د 33 مدل 2006 که در قبال مهریه 
خانم نصرت نیرومند جزى بازداشت شده بود به مبلغ 000 /000 / 000 / 1 ریال یک میلیارد 
ریال ارزیابى گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابى مذکور معترض مى باشید اعتراض کتبى خود 
را ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکى دستمزد کارشناس 
تجدید نظر به مبلغ 000 / 000 / 3 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید ضمنا به اعتراضى که 
خارج از موعد یا فاقد فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد 
شد لذا طبق ماده 18 و 19 آیین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاریخ 
انتشاراین آگهى که تاریخ ابالغ محسوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان 
درج و منتشر مى گردد و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق 
مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد .    769125 /م الف ابراهیم غفارى - مدیر اجراى اسناد 

رسمى برخوار / 11/391 
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مطالعات نشان مى دهد خوردن صبحانه موجب افزایش توانایى 
حل مســئله و تمرکز بیشــتر در فرد مى شــود. البته این جمله 
معنى آن را نمى دهد که روز خود را باید با غذاهاى پر شده از قند، 
چربى و کربوهیــدرات آغاز کنید. در اینجــا بدترین گزینه هاى 
غذایى که باید از خوردن آنهــا در وعده صبح پرهیز کنید، معرفى 

شده اند.

غالت بدون سبوس
این نوع غالت داراى کربوهیدرات و قند فراوان است در حالى که 
فیبر کمى دارد و باعث افزایش ناگهانى قند خون و افت ناگهانى 
آن مى شود. توصیه به انتخاب غالت صبحانه حاوى سبوس است 
که حداقل 3 گرم فیبر در هر وعده داشته باشد. شما مى توانید فیبر 
اضافه را از طریق مصرف توت ها، جوانه گندم، دانه کتان یا بادام 

خرد شده در وعده صبحانه به دست بیاورید.

غالت شیرین شده
سازمان غذا و داروى آمریکا متذکر شده است که رنگ هاى مواد 
غذایى مورد استفاده در این غالت در کودکان منجر به بیش فعالى 
مى شــود. این نوع مواد غذایى همچنین با شــیرین کننده هاى 
مصنوعى و طعم دهنده هایى که مى تواند باعث چاقى شود، بسته 
بندى شده است. اگر شــما ترجیح مى دهید که این نوع غالت را 
براى صبحانه بخورید، سعى کنید که آنها را با فیبر باال و قند کم 
امتحان کنید و یا اینکه به آنها ترکیبــات پروتئین و چربى هاى 

سالم بیافزایید.

ماست بدون چربى
مصرف تنها یک فنجان ماست بدون چربى در هنگام صبح باعث 
احساس گرسنگى در اواسط روز مى شود. بسته به سطح فعالیت 
بدنى و وزن، هر فردى باید حداقل 250 تا 500 کالرى در هنگام 
صبح دریافت کند. بنابراین مى توانید از مصرف ماست بدون چربى 
به تنهایى اجتناب کرده و به آن بلغور جو کــه یک وعده غذایى 

کامل تر است و به انرژى شما اضافه مى کند، بیافزایید.

یک لیوان آبمیوه
برخى از افراد قادر به هضم قند موجود در میوه و سبزیجات نیستند 
و زمانى که این قندها به صورت مایع نوشیده مى  شوند با سرعت 
بیشترى به روده مى  رسند. این قندها که فودمپ  نامیده مى  شوند، 
کربوهیدرات  هاى کوچکى هستند که در برخى از مواد غذایى وجود 
دارند و باعث بروز عالیم گوارشــى مانند نفخ، درد معده، اسهال 

و یبوســت 
مى  شوند. به 

عالوه هیچ دلیل 
منطقى یا ســندى 

وجود ندارد که نشــان 
بدهد مایع کــردن میوه و 

سبزیجات از خوردن جامد آنها 
بهتر است.

قهوه شیرین
یکى از انتخــاب هاى محبــوب در میان 

افرادى کــه میل به خــوردن صبحانه کامل 
ندارند، قهوه است. اما بســیارى از افزودنى ها به 

قهوه از جمله کربوهیدرات و قند، تنها به میزان کالرى 
دریافتى مى افزاید و بدون فیبر و پروتئین است. این نوع 

قهوه اگرچه انرژى شما را به طور موقت افزایش مى دهد به 
همان میزان نیز مى تواند آن را سرکوب کند.

دونات
به خاطر داشته باشید که دونات ها مملو از قندهاى تصفیه شده، 
چربى هاى ترانس، روغن هیدروژنه و آرد سفید فرآورى شده اند و 

فایده تغذیه اى ندارند.

نان شیرینى حلقوى
از نشاسته ســفید و نان شــیرینى حلقوى اجتناب کنید؛ چرا که 
این نوع شــیرینى ها با آرد گندم تصفیه شده که حاوى هیچ مواد 
مغذى و فیبر نیستند، درست مى شــوند. اکثر شیرینى ها در حال 
حاضر حاوى مقادیر باالیى از قند و سرشار از پنیر خامه اى و کره و 
چربى هاى اشباع شده هســتند و منجر به افزایش قند و سطوح 

انسولین در بدن مى شوند.

سوسیس و گوشت هاى فرآورى شده 
گوشــت هاى فرآورى شــده مضرترین نوع گوشــت هستند و 
متخصصان دانشــگاه هاروارد اعالم کرده اند که هر 1/8 اونس 
گوشت فرآورى شــده، خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى را تا 42 
درصد باال مى برد. به عالوه ســدیم بیش از حــد موجود در این 
گوشت ها مى تواند باعث یک افزایش ناگهانى در فشار خون شود 
و آن همچنین ممکن است احتمال سکته مغزى در افراد مبتال به 

فشار خون باال را افزایش دهد.

پن کیک
پــن کیــک هــا مــواد 

غذایــى محبوبــى بــراى 
صبحانه محســوب مى شــوند 

و امروزه بــا مخلوط هــاى آماده در 
فروشگاه ها موجود هستند که حتى راحت 

تر درســت مى شــوند. پن کیک ها غنى از 
کربوهیدرات ها هســتند که به طور حتم معده 

شــما را پر مى کند، اما به ســرعت نیــز میل به 
خوردن غــذا را به علت گرســنگى زودرس تشــدید 

مى کند. به عــالوه انتخاب چاشــنى هــاى روى غذا، 
ماننــد شــربت، پــودر شــکر و... منجــر بــه چاقــى و 

اضافه وزن مى شود.

یک پژوهش جدید نشــان مى دهد ساختار 
چهره افراد با گذشت هر دهه از زندگى، تقارن 
خود را از دست مى دهد و ضعیف تر و نامتقارن 

به نظر مى رسد.
پژوهشگران مطالعه پس از انجام بررسى ها 
گفتند: تغییرات ظریف امــا قابل توجه بود، به 
خصوص در دو سوم پایین صورت یعنى از ابرو 
تا بینى و از بینى تا چانه تغییرات به وضوح قابل 

درك بود. 
پژوهشــگران با بررســى چهره هاى افراد و 
محاســبه «خطاى جذر میانگیــن مربعات» 
دریافتند که در محدوده هاى ســنى متفاوت، 
تقارن چهره افراد بیــن  0/4 و 1/3 میلیمتر، 
متغیر اســت. اندازه گیرى هــا یک افزایش 
کوچک اما قابل پیش بینــى در «خطاى جذر 
میانگین مربعات» را نشــان داد و آن ایجاد 
0/06 میلی متر عدم تقارن در چهره تمام افراد 
با گذشت هر دهه است. نکته قابل توجه این 
بود که عدم تقارن صورت با نژاد یا جنســیت 

مرتبط نیست.
پژوهشــگران این مطالعه گفتند: ما ارتباط 
معنــادار بین افزایش ســن و تقارن صورت 
را پیــدا کردیم. این یافته ها نشــان مى دهد 
که بخش هاى میانى و پاییــن چهره افراد در 
طول زمان بیشــتر تغییر مى کند. در نهایت، 
ما امیدواریم با انجام ایــن آزمایش ها درك 
بهترى از عدم تقارن چهره افراد با گذشــت 
زمان به دســت آوریم تا بتوانیم از این داده ها 
به منظور بهبود نتایج عمل هاى جراحى زیبایى 

استفاده کنیم.

همه ما مى دانیم رژیم غذایى سرشار از سبزیجات براى 
ما مناسب است، اما وضعیت فوق العاده قارچ شاید چندان 

شناخته نشده باشد.
قارچ هــا یک غذاى مــورد عالقه خانگى هســتند. ما 
مى توانیم آنها را کباب کنیم، آنها را به سیب زمینى سرخ 
کرده اضافه کنیم و از آنها به عنوان جایگزین گوشــت 
اســتفاده کنیم . قارچ ها نه تنها دلچسب و طعم دهنده 
هستند، بلکه سرشار از ویتامین ها و مواد معدنى قدرتمند 
نیز هستند. قارچ ها به مراتب بیشتر از میوه ها و سبزیجات 

حاوى غلظت فوق العاده زیادى آنتى اکسیدان هستند.
ارگوتیونیــن و گلوتاتیون موجود در قــارچ که به علت 
توانایى آنها در کمک کردن به رادیکال هاى آزاد در بدن 
شناخته شده است، به کاهش خطر بسیارى از بیمارى ها 
از جمله بیمارى هاى قلبى کمک مى کنند. ارگوتیونین به 
ویژه منحصر به فرد است زیرا قدرت ضد التهابى دارد که 

انسان به تنهایى قادر به ساختن آن نیست.
آنتى اکسیدان هاى موجود در قارچ نیز براى محافظت 
از بدن در برابر فشارهاى فیزیولوژیکى که باعث عالیم 
قابل توجــه پیرى مى شــوند، فوق العاده ســخت کار 

مى کنند.
قارچ تنها سبزى است که هنگام قرار گرفتن در معرض 

نور خورشــید ویتامیــن D تولید مى کنــد. این بدان 
معناست که مصرف قارچ تقویت شده راهى عالى براى 
گیاهخواران اســت که مى توانند روزانه ویتامین D را 

افزایش دهند.
نشان داده شده است که قارچ ها تأثیر احتمالى بر سالمت 
مغز دارند و به طور خاص، شــانس فرد براى پایان دادن 
به زوال عقل. هرچــه افراد قارچ بیشــترى بخورند، در 

آزمایش هاى تفکر و فرآورى بهتر عمل مى کنند.
قارچ همچنین حاوى مواد مغذى و مواد معدنى قدرتمند 
دیگرى مانند اسپرمیدین است که نشان داده شده است 
که سلول هاى عصبى را از آســیب محافظت مى کند. 
 B قارچ ها مى توانند نیاز روزانه ما به ویتامین هاى گروه
را در اختیار ما قرار دهند و در کاهش خســتگى ما نقش 

داشته باشند.
آنهــا همچنین به تشــکیل گلبول هــاى قرمز کمک 
مى کنند. مســئله شــایع رژیم هاى گیاهى و گیاهى، 
کمبود B12 و B6 است که اغلب از گوشت قرمز حاصل 

مى شود.
فقــط یــک وعــده 100 گــرم قــارچ پنج مــورد از 
ویتامین هاى گروه B را تأمین مى کند. قارچ ها همچنین 

حاوى سلنیوم، پتاسیم و فسفر هستند.

براى جلوگیرى از انتشار ویروس ها و میکروارگانیسم هاى 
بیمارى زا در فصولى که در هوا، گرد و غبار پراکنده است یا 
زمانى که فرد نیاز به مرطوب کردن راه هاى هوایى دارد و 
دچار چسبندگى راه هوایى یا در دفع خلط با مشکل مواجه 
است، اســتفاده از بخور کمک  کننده اســت. اگر رطوبت 
نســبى داخل منزل به 45 درصد برسد کامًال ایده آل است، 
در صورتى که این میزان کمتر از 30 درصد باشــد، خشک 
محسوب مى  شود اما رطوبت نسبى منزل نباید از 50 درصد 

تجاوز کند.
ســه قطعه یخ کوچک را داخل یک لیوان قــرار دهید و به 

آن آب اضافه کنید. بعد از ســه دقیقه اگــر رطوبت روى 
سطح خارجى لیوان شکل نگرفت، هوا خیلى خشک است 
و باید مرطوب شــود. اگر دماى منزل ثابت باشد، مى توان 
با دســتگاه بخور یا رطوبت ســاز، رطوبت هواى منزل را 

افزایش داد.
از دستگاه هاى بخور گرم در هواى سرد استفاده مى   شود زیرا 
احتمال رشد باکترى،  قارچ و کپک در مخزن این دستگاه کم 
و در تسکین گرفتگى بینى، عفونت  مجارى تنفسى و کاهش 
شدت سرفه هاى خشک مفید است. امکان افزودن مواد ضد 
عفونى کننده گیاهى (مانند اوکالیپتوس) و خوشبو کننده در 

بسیارى از آنها وجود دارد.
معموًال از بخور سرد در فصل تابســتان استفاده مى  شود. 
دستگاه هاى بخور ســرد کم صدا تر از نوع گرم و مصرف 

انرژى برق در آنها کمتر است.
 بهتر است در اتاق کودکان و خردساالن از بُخور گرم استفاده 
شود. البته نباید  استفاده از این دستگاه  ها دایمى باشد زیرا 

رطوبت باال، حمالت آسم و آلرژى را تشدید مى  کند.
  براى هر 10 متر، یک دستگاه الزم است تا بتواند بخار کافى 
در اتاق ایجاد کند. بخور گرم بیشــتر براى کسانى استفاده 

مى شود که دچار التهاب راه تنفسى فوقانى نیستند.

 اگر تنها براى مرطوب شدن هوا از بخور استفاده مى کنیم 
بهتر است بخار گرم باشد. اما بیمارانى که التهاب حاد مجارى 
تنفسى فوقانى دارند، مى  توانند از بخار سرد استفاده کنند 
تا بیمارى تشدید نشود. دســتگاه بخور اگر به طور صحیح 
استفاده شود، مى  تواند ازخشکى پوست بدن و پوشش مخاط 
بینى و گلو جلوگیرى کند و بروز ســرماخوردگى، حمالت 
سردردهاى سینوسى، آلرژى ، آسم و بیمارى  هاى تنفسى را 
کاهش دهد و سرماى هوا را تعدیل کند. روشن کردن بخور 
سرد، ممکن اســت براى افرادى که دچار التهاب راه هاى 

هوایى هستند، ایجاد ناراحتى کند.

چشــم پزشــک گفت: اســتفاده بیش از حــد از لوازم 
الکترونیک، مصرف برخى از داروها و آلودگى هوا از جمله 

علل خستگى چشم هاست.
حیدر سیاتیرى در خصوص علل خستگى چشم توضیح 
داد: خستگى چشم از جمله مشــکالتى است که تقریبًا 

در همین سنین و در مشاغل مختلف مشاهده مى شود.
وى با بیان اینکه شــایع ترین بروز این موضوع استفاده 
بیش از حد از لوازم الکترونیک، مصرف برخى از داروها و 
آلودگى هواست، تأکید کرد: باید توجه داشته باشیم که 
افرادى که در محیط هــاى داراى آلودگى کار مى کنند، 

بیشتر در معرض این عارضه قرار دارند.
این چشم پزشک گفت: افزایش سن نیز نقش بسزایى در 
کاهش اشک چشم و خستگى چشم ها دارد، در واقع باید 
تغییرات سنى را هم درنظر داشته باشیم، اما به طورکلى، 
مصرف زیاد مایعات و استفاده از اشک مصنوعى در این 

مواقع مى تواند باعث دید بهتر افراد شود.
سیاتیرى در پایان توصیه کرد: رعایت بهداشت چشم ها 
از جمله مواردى است که براى پیشگیرى از این عارضه 
مدنظر قرار گیرد و مــا معموًال توصیــه مى کنیم افراد 
شب هنگام و قبل از خواب با شست شوى پلک ها با شامپوى 
بچه و آب گرم آلودگى چشم را برطرف کنند تا در طول 

روز گرفتار این مشکالت نشوند.

یک مطالعه نشــان مى دهد کودکان در زمینه دوست 
داشــتن و یا بى تمایلــى براى خــوردن انــواع مواد 
غذایى، اجتماعى هســتند و عمدتًا از والدین خود تقلید 

مى کنند.
روانشناسان دریافتند کودکان با نگاه کردن به غذا خوردن 
والدین الگوبردارى مى کنند و بر اساس تقلید از آنها، به 
غذاهاى مختلف واکنش نشــان مى دهند. این مطالعه 
نشان مى دهد که براى نمونه، براى لذت بردن کودك از 

کلم بروکلى، والدین باید از همان بدو امر، به تهیه، طبخ و 
مصرف آن مبادرت کنند.

دکتر «زو لیبرمن»، نویســنده اصلى ایــن تحقیق غذا 
خوردن را یک فعالیت اجتماعى دانســت و افزود: رفتار 
غذایى شما نه تنها با غذایى که مى خورید، بلکه با فردى 
نیز که هم غذا مى شــوید ارتباط دارد؛ افرادى که شما با 
آنها غذا مــى خورید، مى توانند در انتخاب غذاى شــما 

تأثیر بگذارند.
وقتى کودکان به غذا خوردن کســى توجه مى کنند در 
حقیقت از واکنش فرد نسبت به غذا خوردن الگوبردارى 
مى کنند و آن رفتار را به کار مى گیرند. این مطالعه نشان 
مى دهد که کودکان حتى مى توانند بین رفتارهاى غذایى 
افرادى که به زبان هاى مختلف صحبت مى کنند، تمایز 

قائل شوند.
براى مثال، زمانى که کودکان اکراه یک فارسى زبان را 
براى خوردن کلم مشــاهده مى کنند، انتظار دارند سایر 
افراد فارســى زبان هم همین رفتار را داشته باشند، اما 

چنین رفتارى را از یک انگلیسى  زبان توقع ندارند.

مطالعات اخیر محققان چینى نشــان مى دهد آلودگى 
صوتى محل کار به افزایش فشار خون منجر مى شود.

محققان به منظــور تأثیــر آلودگى صوتى شــغلى بر 
فشــار خون مطالعات جدیدى را آغاز کردنــد. در این 
مطالعه شاخصى مورد بررسى قرار گرفت که مربوط به 
ناشنوایى ناشــى از آلودگى صوتى اســت. این مطالعه 
بر مبناى بررســى اطالعات مربوط به 21 هزار و 403 
کارگر چینى بود که در محل کار در معرض صداى شدید 
قرار داشتند. نتایج نشان مى دهد قرار گرفتن در معرض 
آلودگى صوتى در محل کار به افزایش فشار خون منجر 

مى شود.
فشار خون نیرویى است که توسط جریان خون به دیواره 
رگ ها وارد مى شــود تا خون در سراســر رگ ها و بدن 
جریان یابد. اگــر این نیرو افزایش پیــدا کند و در طول 
زمان ثابت باقى بماند، بدن با مشــکالت زیادى روبه رو 
مى شود. فشــار خون مهمترین عامل بروز بیمارى هاى 
قلبى و بیمارى هاى قلبى اصلى ترین عامل مرگ و میر در 

سراسر جهان است.
گرچه این رابطه بین آلودگى صوتى و فشار خون را تأ یید 

کرده؛ ولى نیازمند بررسى بیشتر است.

 بـدترین گزینه ها 
براى صبحانه

مزایاى شگفت انگیزمزایاى شگفت انگیز
 قارچ قارچ

چرا  از دستگاه 
بخور در منزل باید 

استفاده کنیم؟

پیرى پوست هر چندسال 
یک بار اتفاق مى افتد؟

چرا چشم ها 
خسته مى شوند؟

بدغذایى فرزندتان تقصیر خودتان است!

آلودگى صوتى فشار خون را افزایش مى دهد



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

بدان که روزى دو قســم اســت، یکى آنکــه تو آن را مــى جویى و 
دیگر آنکــه او تو را مــى جویــد و اگر تو بــه ســوى آن نروى، 
خود به سوى تو خواهد آمد؛ چه زشت است فروتنى به هنگام نیاز 
و ســتمکارى به هنگام بى نیازى! همانا ســهم تو از دنیا آن اندازه 
خواهد بود که با آن ســراى آخرت را اصالح کنــى؛ اگر براى 
چیزى که از دست دادى ناراحت مى شــوى، پس براى هرچیزى 

موال على (ع)که به دست تو نرسیده نیز نگران باش. 
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محمدرضا احتشام زاده - شهردار خورزوقمحمدرضا احتشام زاده - شهردار خورزوق

شهردارى خورزوق به استناد مصوبه شماره یکصد و ســى و دومین شوراى اسالمى 
شهر در نظر دارد نسبت به فروش آهن آالت ضایعاتى و قراضه و اسقاطى با قیمت پایه 
کارشناسى با مبلغ 000/000 /32 ریال براى هر کیلو را از طریق مزایده عمومى به فروش 
برساند، لذا اشخاصى که تمایل به شرکت در این مزایده دارند مى توانند با دریافت اسناد 
و مدارك مربوطه از واحد مالى شهردارى نسبت به تحویل پیشنهادات خود اقدام نمایند.

آخرین مهلت دریافت مدارك از واحد مالى شهردارى و تحویل پیشنهادات به شهردارى 
تا پایان وقت ادارى مورخ 98/12/14

تاریخ بازگشایى پاکات ساعت 15 روز چهارشنبه 98/12/14

آگهى مزایده نوبت
 اول

م الف: 774574

(تار، سه تار، عود (بربط)، دف، تنبک، قانون، کمانچه، سنتور، 
ویولن ایرانى و...)

   آموزش کلیه سازهاى ملى

   محلى (دوتار، تنبور، نى انبان و...)
   کالسیک- غربى (ویولــن، پیانو، کیبور، فلوت، گیتار، 

کاخن، ساز دهنى و...)
   آموزش تخصصى آواز سنتى و پاپ کالسیک
    دوره هاى تخصصى مبانى نظرى موسیقى

(مقدماتى، پیشرفته و مبانى آهنگسازى)
   مشاوره کنکور هنر

   دوره هاى خالقیت موسیقى 

اســتاندار اصفهان در نشســت خیریه مهر کوثر که با 
محوریت مصرف بهینه آب در شرکت آب وفاضالب 
استان اصفهان برگزارشــد گفت: در سال آبى جارى 
میزان بارندگى در حوضه آبریز زاینده رود حدود 510 
میلى متر بوده که بیانگر کاهش 35 درصدى بارش ها 

در سال آبى نرمال است.
دکتر رضایى با بیان اینکه در حال حاضر حجم ذخیره  
ســد زاینده رود حدود 303 میلیون مترمکعب اســت 
اعالم کرد: تامین آب شرب جمعیت استان اصفهان در 
اولویت قرار دارد براین اساس با توجه به اقلیم خشک و 
نیمه خشک استان اصفهان از همه بهره برداران انتظار 

مى رود بــا بهره گیــرى از تکنولوژى  و اســتفاده از 
روشــهاى جایگزین تامین آب ،مصــرف بهینه آب را 

جدى بگیرند.
وى افزود: بارش ها  در سال آبى جارى در حوضه آبریز 
زاینده رود مطلوب نبوده و از میانگین کشــورى خیلى 
پایین تر بوده اما امیدوار هســتیم در ادامه ســال آبى 
بارش هاى مطلوبى در حوضه آبریز زاینده رود صورت 
گیرد تا عالوه بر تامین پایدار آب شــرب مردم و رفع 
نیاز ســایر بهره برداران ،آب در بســتر زاینده رود هم 

جارى شود.
اســتاندار اصفهان به تغییر الگوى کشت در اصفهان 

اشاره کرد و تصریح نمود: باتوجه به  اقلیم خشک استان 
اصفهان دیگر کشت غرقابى در اصفهان جایز نیست و 
بهتر است که کشاورزان به کشت هاى گلخانه اى روى 
آورند تا شاهد کشاورزى پایدار در استان اصفهان باشیم.

دکتر رضایى به تشــکیل خیریه مهر کوثر با محوریت 
مصرف بهینه آب پرداخت و بیان داشت: براى اولین بار 
در کشور خیریه با محوریت مصرف بهینه آب در کشور 
در استان اصفهان تشکیل شد که نمایندگانى  از همه  
بهره برداران از حوضه زاینــده رود در خیریه حضورى 

فعال دارند.
وى افزود: همه اعضاى خیریه با هم اندیشــى و ارائه 

تجربیــات راهکارهاى نوین مصــرف بهینه آب را در 
بخش هاى شرب ،کشاورزى، صنعت و خدمات عنوان 

مى نمایند.
در ادامه این نشست مدیرعامل شرکت آب وفاضالب 
استان اصفهان گفت: یکى از چالش هاى استان تامین 
آب پایدار بهره برداران از حوضه آبریز زاینده رود است 
که در سالهاى اخیر استاندار اصفهان  با روحیه جهادى 
براى  تامین پایدار آب مــورد نیاز بخش هاى مختلف 

تالش هاى بسیارى را در دستور کار قرار داد.
مهندس هاشم امینى راه اندازى سامانه دوم آبرسانى 
اصفهــان بزرگ را دلیــل بر تامین پایدار آب شــرب 

مردم دانست و خاطرنشــان ساخت:در سالهاى اخیر با 
ترغیب مردم به مصرف بهینه آب هم اکنون 87درصد 
مشترکین الگوى مصرف را رعایت مى کنند و نیز میزان 
هدر رفت آب در اســتان حدود 16 درصد مى باشد که 

کمترین رقم در کشور بشمار مى آید.
وى به کاهش چشــم گیر آبدهــى چاههاى فلمن در 
سالهاى اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: در سالهاى اخیر 
آبدهى چاه هاى فلمن را از دست داده ایم در حالیکه در 
گذشته  آبدهى چاههاى فلمن به بیش از 4 هزارلیتر در 

ثانیه مى رسید.
مدیرعامــل شــرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان 

گفت:  در پیک مصــرف براى تامین پایدار آب شــرب 
جمعیت اســتان با کمبود 4 مترمکعــب در ثانیه مواجه 
هستیم یکى از دالیل اصلى این چالش ظرفیت محدود 
سامانه آبرســانى اصفهان بزرگ اســت که معادل 11 
مترمکعب در ثانیه مى باشــد . بنابراین ضــرورت راه 
اندازى ســامانه دوم آبرســانى بیش از پیش احساس 

مى شود.
الزم به یادآورى است: خیریه مهر کوثر اولین خیریه آب 
در کشور مى باشــد که دفتر کار این سازمان مردم نهاد 
در محل خانه فرهنگ آب شــرکت آبفا استان اصفهان 

مى باشد.

مصرف بهینه آب جدى گرفته شود
استاندار اصفهان با اشاره به کاهش 35 درصدى بارش ها در حوضه زاینده رود خواستار شد


