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شگفت انگیزترین خواص نان جو اخطار به 10 واحد تولیدى اصفهانسینماى ایران «قاتل بروسلى» را در هنگ کنگ مى سازد!من وزیر ارتباطاتم نه وزیر قطع ارتباط! انصارى فرد از «شکارچى صحرا» جا ماند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

زندگى سالم
 بعد از 

حمله قلبى

چادر مشکى در اصفهان 500 درصد گران شد!
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تولد نوزاد، 92 روز پس از 
به کما رفتن مادر

معـماى ازدواج 
میتـرا حجار 

بازخورد عجیب سفر
 2 گردشگر معروف چینى 

به اصفهان 5
فرونشست زمین 
تمام اصفهان را 
فرا مى گیرد

همه کسانى که حمله قلبى را تجربه کرده اند، 
نگرانى هاى قابل درکى در مورد وضعیت سالمت 

خود بعد از این عارضه دارند. اما خبر خوب این 
است که با اتخاذ یک شیوه زندگى سالم از جمله

 رژیم غذایى مناسب، ورزش منظم براى ...

رئیس سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى 
کشور گفت: پدیده فرونشســت زمین در استان 
اصفهان موجب تخریب زیرساخت هاى منطقه 

به صورت اساسى مى شود.
علیرضا شــهیدى در جلسه ســتاد پیشگیرى، 
هماهنگى و فرماندهى عملیات پاسخ به بحران 
در استاندارى اصفهان افزود: اگر پدیده فرونشست 
زمین در استان اصفهان به صورت جدى بررسى و 
از آن پیشگیرى نشود در آینده نه چندان دور تمام 

استان را فرا مى گیرد.  
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ترکیب یکدست اصالح طلب پارلمان شهر به هم خوردترکیب یکدست اصالح طلب پارلمان شهر به هم خورد
با دستور استاندار و ابالغ فرماندار، کرسى خالى شوراى شهر به رئیس اسبق این شورا رسیدبا دستور استاندار و ابالغ فرماندار، کرسى خالى شوراى شهر به رئیس اسبق این شورا رسید
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سال گذشته یک قواره چادر تا 300 هزار تومان بود اما امسال به 500 تا یک میلیون و 300 هزار تومان رسیده است 

تبریزى شاید دوباره به اصفهان بیاید

برگـرد به تیـمت
یکى از گزینه هاى جــدى خط حمله اســتقالل تهران در 

زمستان از تیم ذوب آهن اصفهان است.
تیم فوتبال اســتقالل تهران پس از گذشت ده هفته از 
مسابقات لیگ برتر در حال حاضر با 21 گل زده به عنوان 

برترین خط حمله لیگ نوزدهم دست پیدا کرده و...
2
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در صفحه 3 بخوانید

هشدار رئیس سازمان زمین شناسى کشور درباره نتیجه 
قریب الوقوع جدى نگرفتن یک پدیده خطرناك

زلزله
آرزوهاى2 دانش آموز 

خوش زبان 
آذربایجانى را کشت 

جزئیات کشف میدان عظیم نفتى در خوزستان
وزیر نفت تشریح کرد:

2

و
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با جهانبخش ما با جهانبخش ما 
چه کردید؟!چه کردید؟!

شهردارى زرین شهر به اســتناد مجوز شماره 445 مورخ 98/07/16 
شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نســبت به اجراى عملیات بیس و 
آسفالت معابر اصلى شهرك مشاغل شهرى زرین شهر با اعتبار اولیه 
18/720/000/000 ریال از محل اعتبارات شــهردارى از طریق مناقصه 
عمومى اقدام نماید، لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل 
مى آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ 
انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 98/09/05 به شهردارى زرین شهر 

مراجعه نمایند.

تجدید آگهى مناقصه عمومى

میثم محمدى- شهردار زرین شهر

مؤسسه اى اقتصادى در نظر دارد تعدادى موتورسیکلت اسقاطى و اوراقى و انواع کاالهاى مستعمل را از طریق 
حراج حضورى به فروش برساند:

زمان بازدید وسایط نقلیه و کاالهاى مستعمل
پنج شنبه مورخ 98/08/23 و شنبه مورخ 98/08/25 ساعت 8 الى 13

زمان برگزارى حراج وسایط نقلیه و کاالهاى مستعمل
یکشنبه مورخ 98/08/26 ساعت 9/30 صبح

محل برگزارى حراج:
اصفهان- خیابان هزارجریب، کوى بهار، خیابان شهید غالمى، روبروى دبیرستان باهنر، کانون فرهنگى، 

تربیتى همدانیان
تلفن تماس: 43- 36283540- 031

محل بازدید وسایط نقلیه و کاالهاى مستعمل
فالورجان- پیربکران- روستاى دارگان- پارکینگ ولى عصر (موتورسیکلت)

شهرکرد: جاده دانشگاه آزاد اسالمى- پارکینگ حمایت (موتورسیکلت)
شهرکرد: میدان قمر بنى هاشم- پارکینگ عدالت (موتورسیکلت)

شهرکرد- فرخشهر- جنب سیلو- پارکینگ فرخشهر (موتورسیکلت)
اصفهان: جاده شیراز- کوچه نوید- خلیج فارس 60 (کاالهاى مستعمل)

اصفهان: خیابان آبشار سوم- روستاى دشتى- پارکینگ دشتى (کاالهاى مستعمل)
کاشان: بلوار قطب راوندى- پارکینگ امین (کاالهاى مستعمل)

مبارکه: شهر مجلسى- جنب کالنترى شهر مجلسى (کاالهاى مستعمل)
شهرکرد: میدان انقالب- خیابان ملت- کوچه 45 پالك 7- محل ادارى (کاالهاى مستعمل)

تعداد 2000 دستگاه موتورسیکلت اسقاطى و اوراقى
توضیح اینکه در اجراى قانون هواى پاك، کلیه موتورسیکلت ها صرفاً به مراکز مجاز اسقاط و بازیافت خودرو 

فروخته خواهد شد و سایر اشخاص حقیقى و حقوقى امکان شرکت در حراج را نخواهند داشت.
- انواع کاالهاى مستعمل

خریداران محترم مى بایست 20 درصد مبلغ پیشنهادى را در زمان خرید به صورت نقد و یا از 
طریق دستگاه کارتخوان پرداخت نمایند.

حراج  حضــورى

1- شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه اجراى عملیات اصالح شــبکه آب شهرســتان خمینى شــهر به شماره 
( 2098001434000081) را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت(ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و  دریافت  گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ  98/08/19 مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شــیخ کلینــى، خیابان جابرابن حیــان، دبیرخانه معامالت شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان،

 تلفن: 8- 36680030-031 ، اتاق (292)
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-1- مرکز تماس: 021-41934
4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل/ تامین کننده/ مناقصه گر موجود 
است.

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى
(( اجراى عملیات اصالح شبکه آب شهرستان خمینى شهر))

مناقصه شماره 98-3-215

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

تاریخروزساعتعنوان
98/08/22چهارشنبه16:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

98/09/02شنبه16:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
98/09/03یکشنبه08:00زمان بازگشائى پاکت ها

نوبت دوم

نام نشریه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 98/8/21

نوبت اول

م الف: 659404
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بازیگر سریال «حکایت هاى کمال»:بازیگر سریال «حکایت هاى کمال»:

باید خانواده ها را با باید خانواده ها را با 
سریال هاى شیرین سریال هاى شیرین 
سرکیف آوردسرکیف آورد
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وزیــر ارتباطات و فنــاورى اطالعات در جریان ســفر 
استانى به یزد در جمع دانشجویان دانشگاه یزد در پاسخ 
به ســئواالت تعدادى از دانشــجویان درباره فیلترینگ 
سایت هاى دانلود فیلم و تلگرام در کشور با تأکید بر اینکه 
فیلترینگ در کارگروه تعییــن مصادیق تصمیم گیرى 
مى شــود، گفت: این کارگروه شش عضو دولتى و شش 
عضو غیردولتى دارد که وزیر ارتباطات نیز یک عضو این 
کارگروه اســت. وزیر ارتباطات، وزیر ارتباطات است نه 

قطع ارتباط و در این کارگروه فقط یک رأى دارد.
محمدجواد آذرى جهرمى به ســپردن مسئولیت صوت 
و تصویر فراگیر به صداوسیما در ســال 94 اشاره کرد و 

افزود: از همان زمان این موضوع مطرح شد که هم صوت 
و تصویر فراگیر معنى شود و هم منظور از نظارت و صدور 
مجوز مشخص شود. وى با اعالم اینکه فیلتر سایت هاى 
دانلود فیلم به درخواست صداوســیما بوده است، تأکید 
کرد: از نظر ما این حکم فاقد اعتبار قانونى است و صدمه 
بســیارى به تولید محتوا و این بازار در کشور مى زند اما 
ما اختیار قانونى در این زمینــه نداریم. وزیر ارتباطات از 
پیگیرى براى اصالح این قانون خبر داد و با عنوان اینکه 
ما انتخاب مى کنیم ولى مطالبه نمى کنیم، از دانشجویان 
خواســت که اصالح این قانون را از قانونگذاران مطالبه 

کنند.

وزیر نفت با اشاره به ســخنان رئیس جمهور در جمع 
مردم یزد و اعالم خبر کشف میدان بزرگ نفتى گفت: 
امروز مفتخرم از جانب همکاران خود جزئیات اکتشاف 
یکى از عظیم ترین میادین نفتى تاریخ کشــور را بیان 

کنم.
بیژن نامدار زنگنه با اعالم خبر کشــف دومین میدان 
بزرگ نفتى در کشــور که «نــام آوران» نامگذارى 
شد، اظهار کرد: میدان «نام آوران» در وسعت 2400 
کیلومتر عمق 3100 متر و بــا ضخامت نفت 80 متر 
یک مخزن به اندازه 53 میلیارد بشــکه نفت کشــف 
شــده اســت. وى تصریح کرد: قبــًال در این منطقه 

میادین منصورى، سوسنگرد، آب تیمور، سپهر، جفیر و 
دارخوین را داشتیم و زیر این میادین الیه نفتى کشف 
شده بود.  وزیر نفت با بیان اینکه احتمال گسترش این 
میدان به سمت جنوب غربى و شرقى نیز وجود دارد، 
افزود: عملیات اکتشاف این مجموعه با پیشرفته ترین 
روش اکتشافى و با حفر سه حلقه چاه در سال 95 آغاز 
شد. زنگنه ادامه داد: قبًال 31 میلیارد بشکه نفت در آنجا 
کشف شــده بود و آنچه اضافه شده 22 میلیارد بشکه 
است که جمعًا 53 میلیارد بشکه نفت درجا خواهد بود. 
وى گفت: مخزن «نــام آوران» دومین مخزن بزرگ 

نفتى کشف شده بعد از آسمارى گچساران است.

من وزیر ارتباطاتم 
نه وزیر قطع ارتباط!

جزئیات کشف میدان عظیم 
نفتى در خوزستان

اجراى طرح صحت نماز 
دانش آموزان 

   خبر گــزارى حوزه | بــراى اولین بار در 
کاشان، طرح ابتکارى آموزش و آزمون صحت 
نماز 500 دانش آموز دبیرستان محتشمى این 
شهرستان برگزار شد. علیرضا ناجى آبادى مدیر 
دبیرستان محتشــمى به حضور دانش آموزان 
در خیمه هاى قرائت و تالوت نماز اشــاره کرد 
و گفت: دانش آموزان با شرکت در این طرح و 
دریافت کارنامه توصیفى نماز، از میزان صحت 
قرائت نماز خود اطالع پیدا کردند. وى به حضور 

13 روحانى در اجراى این طرح اشاره  کرد.

تاریخ پاك شد!
   مووى مگ |در روزهاى اخیر درج اسامى 
بازیگران پیش از انقالب در سایت «سى سینما» 
که متعلق به سازمان ســینمایى است جنجال 
هاى فراوانى را ایجاد کرد. برخى رســانه ها از 
جمله «کیهان» به حضور نــام برخى بازیگران 
ســینماى پیش از انقالب در این  دسته بندى 
ها اعتراض داشــتند. حاال به نظر مى رسد که 
سازمان سینمایى پس از انتقادات اخیر تصمیم 
گرفته اطالعات ســینماگران پیش از انقالب را 
به طور کامل از سایت حذف کند و این اطالعات 
را از زمان آغاز انقالب تا به امروز دســته بندى 
کند. در حال حاضر با ورود به این سایت، تاریخ 
سینماى ایران از سال 1357 در دسترس عموم 
قرار گرفته و سال هاى پیش از آن به طور کامل 

حذف شده است!

رشیدپور را  احضار کنید!
   فارس | رئیس پلیس فتــا پایتخت گفت: 
با توجه به توییت رضا رشــیدپور مبنى بر حمله 
هکرى به حساب هاى بانکى و تشویش اذهان 
عمومى، از دســتگاه قضایى درخواست کردیم 
که با احضار این فرد به پلیس فتا موافقت کند؛ 

منتظر جواب هستیم.
 ســرهنگ تورج کاظمى  تصریــح کرد:  پلیس 
فتا تهران با توجــه به این اقدام، در گزارشــى 
با اعــالم این مــوارد به مرجــع قضایى اعالم 
مى کند کــه خواســتار اخطار و پاســخگویى 
این فرد است. گفتنى اســت، رضا رشیدپور در 
توییتى اعالم کرده بود کــه مورد حمله هکرى 
قرار گرفته و از حســابش برداشــت غیرمجاز

 شده است.

عقبگرد کارگرى!
   ایســنا | نایــب رئیــس کانــون عالى 
انجمن هــاى صنفــى کارگــران با مقایســه 
دســتمزد کارگر ایرانى و خارجى گفت: زمانى 
صنعتگران ایرانى حق الزحمــه کارگر ایرانى 
را باال مى دانســتند و در کشورهاى آفریقایى یا 
چین سوله  مى گرفتند و کارگاهى راه اندازى مى 
کردند و از کارگر چینى که دستمزد پایینى داشت 
استفاده مى کردند. حتى حاضر بودند گمرکى آن 
کاال را بپردازند و وارد کشور کنند چون برایشان 
به صرفه بود ولى االن شرایط به گونه اى است 
که کارگران افغانستانى که ســال ها در ایران 
زندگى مى کردند به دلیل پایین آمدن ســطح 
دستمزد  به کشورشان برگشــته اند. متأسفانه 
امروز حقوق و دستمزد یک کارگر چینى از کارگر 

ایرانى بیشتر است.

وکالى مالیات نده
   تســنیم | عضو کمیســیون اقتصادى 
مجلس گفــت: 3000 نفر از وکال شناســایى 
شــده اند که پرونده مالیاتى ندارند که باید در 
زمان صدور پروانه کسب و کار از سازمان امور 
مالیاتى اســتعالم شــود و هرکس امتناع کند 
شــریک جرم خواهد بود و با توجــه به اعالم 
آمادگى سه قوه، سازمان مالیاتى نیز باید اسامى 

آنها را اعالم کند.

در برجام مى مانیم
   خبر آنالین | حجت االســالم و المسلمین حسن 
روحانى، رئیس جمهور صبح دیروز در ســفر به استان 
کرمان در ورزشگاه تختى شهر رفسنجان گفت: مردم 
ایران! بدانید با ادامه برجام ســال آینده ما به یک هدف 
بسیار بزرگ سیاسى و امنیتى دست پیدا مى کنیم. طبق 
این توافق سال آینده اگر این برجام را نگه داریم تحریم 
تسلیحاتى ایران برداشته خواهد شد. امروز مى توانیم از 
توافق خارج شویم اما قطعنامه هاى شوراى امنیت علیه 
ایران باز مى گردد، منافع ما در ماندن در برجام است ما 
برجام را حفظ مى کنیم اما در عین حال پله پله تعهدات 

خود را کاهش مى دهیم.

گرفتار حاشیه  نمى شویم
   ایسنا | رئیس قوه قضاییه گفت: گرفتار حاشیه ها 
نمى شویم و مصمم تر از همیشه پاى کار مبارزه بافساد 
خواهیم ماند. ســید ابراهیم رئیســى در جلسه دیروز 
مسئوالن قضایى با بیان این مطلب اظهار کرد: وحدت 
از نظر ما راهبردى است و هرگونه تفرقه و وحدت شکنى 

خواست دشمن است.

دوباره احمدى نژاد 
   برنا | عضو شوراى مرکزى حزب کارگزاران سازندگى 
گفت: بسیارى از افرادى که در دادگاه حاضر مى شوند متهم 
اصلى نیستند بلکه متهم اصلى افراد دیگرى هستند. فائزه 
هاشمى رفسنجانى، فعال سیاسى اصالح طلب، درباره 
رســیدگى به پرونده محمود احمدى نــژاد گفت: وقتى 
مشایى و بقایى داراى پرونده هستند و در نتیجه محکوم 
نیز مى شوند، یقیناً بدون تأیید رئیس خود یعنى احمدى نژاد 
اقدام به کارى نکرده اند. از ایــن رو اگر هم کارى انجام 
داده اند با دستور احمدى نژاد بوده است. حال اینکه ما در 
هر پرونده اى برخى افراد را متهم کنیم و برخى دیگر را رها 

کنیم منطقى و عادالنه نیست. 

مشایى از کشور 
خارج نشده است

   تابناك | وکیل مدافع اسفندیار رحیم مشایى در رابطه 
با خبرى مبنى بر اینکه اسفندیار رحیم مشایى از کشور 
خارج شده است، اظهار کرد: ایشان در مرخصى استعالجى 
بودند و مادر ایشان فوت کرد. هفته گذشته در ختم شرکت 
کردند و روز یک شنبه نیز تهران بودند و ایشان را دیده ام. 
وى افزود: قطعاً اینگونه نیست، ایشان کجا برود، کشور و 
مملکت خودش است و به چه دلیل باید برود. عبدا... پور 

گفت: ایشان در مرخصى استعالجى به سر مى برند.

به مذاق برخى خوش نیامد
   انتخاب | سرلشکر محمد باقرى، رئیس ستادکل 
نیروهاى مسلح صبح دیروز (دوشنبه) در اولین همایش 
حکمرانى اسالمى، تصریح کرد: بر اساس دیدگاه حضرت 
على(ع) در نهج البالغه شاخص هاى حکمرانى اسالمى را 
مى توان قانونمدارى، پاسخگو بودن، شفافیت، کارایى و 
اثربخشى، مبارزه با فساد و سوءاستفاده از قدرت برشمرد 
که این مبارزه با فساد بحمدا... در این ایام اخیر، هرچند 

به مذاق برخى ها خوش نیاید در پیش گرفته شده است.

پرونده جهانگیرى در مجلس
   جام جم آنالین | حجت االسالم مجتبى ذوالنور، 
عضو کمیته نظارت بر سفرهاى خارجى دولت و مجلس 
درباره شبهات اســتفاده از امکانات دولتى و هواپیماى 
اختصاصى دولتى سفر خانوادگى اخیر اسحاق جهانگیرى 
به عتبات در ایام اربعین که تصاویر آن منتشر شده گفت: 
در این کمیته سفرهاى شخص رئیس جمهور، معاونان 
و وزرا مورد بررسى قرار نمى گیرد و از این رده به پایین 
سفرهاى خارجى زیر ذره بین مى رود اما این مهم سبب 
نمى شود که سفر اخیر آقاى جهانگیرى به اتفاق خانواده 
که شــبهه اســتفاده از هواپیماى اختصاصى دولتى به 
همراه داشته از سوى بنده و دیگر نمایندگان دلسوز مورد 

ارزیابى قرار نگیرد.

خبرخوان

 شاید حمید ماهى صفت را بتوان اولین کمدین ایرانى بعد 
از انقالب دانست که مفهوم استندآپ کمدى را زنده کرد. 
او در گفتگوى مفصلى که با روزنامه «فرهیختگان» انجام 
داده، از مشکالت این کار در داخل و خارج نمونه هایى را 

ذکر کرده که مطالعه آن خالى از لطف نیست.
 تقریبًا 20 ســالى هست که همه حاشــیه ها و حرف و 
حدیث ها درباره من تمام شده و حتى خود مخالفان 100 
درصد من دم در دفتر آمده اند که نوبت عروســى ماست، 
پسرم جشن دارد، شرکت ما جشن دارد و همه اینها در آرشیو 

روابط عمومى ارگان هاى جمهورى اسالمى هم هست.
 در دو شــهر از سوئد و ســه چهار شــهر از کانادا، چه 
سلطنت طلب ها و چه منافقین برنامه هاى ما را دیده بودند و 

حتى من را تهدید به ترور کردند. 
 به جز مجوز هاى ارشــاد و اماکن االن نظر امام جمعه، 
شوراى تأمین و نظر شوراى شهر خیلى مهم است. کسانى 
که به طور رســمى باید درباره ایــن برنامه ها نظر بدهند، 
امام جمعه، شــوراى تأمین و سپس ارشــاد و اداره اماکن 
است. البته اماکن به جهت شناختن محل، امنیت و... است. 
جا هایى که بیش از 500 نفر هستند، مثًال در شهرستان هایى 

که ورزشگاه هاى سه تا پنج هزار نفرى دارند باید آمبوالنس 
و آتش نشانى هم باشد و این طبیعى است. هرچه جمعیت 
بیشتر باشد، حساسیت مسئوالن شــهر روى این برنامه 
بیشتر است و بیشــتر از همه اصفهان و مشهد حساسیت 

دارند.
 اوًال در مجوز ما نوشته شده که این جوك ها نباید به نیت 
تحقیر و استهزا گفته شود. ثانیًا گفته شده که در روز هاى 
عزادارى و ماه هاى عزا مانند محــرم و صفر و دهه هاى 

فاطمیه اجازه اجرا نداریم. 
 مجوز هایى که ارشــاد به ما مى دهد، ســه ماهه است. 
مــواردى پیش مى آید -کــه البته براى شــخص حمید 
ماهى صفت اتفاق نیافتاده- کســى بوده که رفته مجوز 
بگیرد، به او گفته اند فعًال نمى شــود، چون نامه آمده شما 

کار هاى غیراخالقى در برنامه هاى خود داشتید. 
 یک بار در خارج کشور یک شوخى در حضور مسئوالن 
جمهورى اسالمى، ســفیر و نماینده رهبرى و حراست با 
آقاى احمدى نژاد کردم که براى مدت کوتاهى باعث شد 
اجرا هاى شهرستان هاى ما به مشکل بخورد و بعد توضیح 

دادم و گفتم اصل قضیه این بود و فیلم هم موجود بود. 

از صبح روز بعد از زلزله 5/9 ریشترى آذربایجان شرقى در 
بامداد جمعه، ویدیویى در فضاى مجازى دست به دست 
مى شود که دو دختر شــیرین زبان در گفتگو با مجرى 
برنامه «کندیمیز» شبکه سهند به بیان مشکالت مدرسه 
روســتاى ورنکش بخش ترکمانچاى شهرستان میانه 

مى پردازند.
به گــزارش «عصر ایــران»، «ریحانــه» و «زهرا» دو 
دخترکى هستند که از وضعیت مدرسه شان انتقاد دارند. 
زهرا با شــورى خاص و صدایى بلند و رسا به مجرى مى 
گوید: «آقا ما معلم نداریم، کالسمان دو پایه است و نمى 
توانیم درس بخوانیم، کالس اول خیلى خوب بودیم، اما 
حاال ریاضى مان ضعیف شده و کالس هاى دوم و سوم 
قاطى هســتند و وقتى ما اجتماعى داریم، کالس دیگر 
فارسى دارد و کالسمان قاطى مى شود... در این هنگام 
مجرى مى گوید: باشد خب، چرا عصبانى مى شوى؟ من 
ترسیدم ها... زهرا کالم مجرى را قطع مى کند و با قاطعیت 
و صالبت بیشترى با زبان شیرین کودکانه اش مى گوید: 
باید هم عصبانى شوم دیگر... من باید خوب درس بخوانم 

و در آینده مملکتم را درست کنم...»

این جمالت طالیى زهرا، دختر شیرین زبان آذربایجان 
است. جمالتى که ناشى از شــوق و امیدى زیبا به آینده 
اى روشن بود که فیلم شیرین زبانى اش را اکثر کاربران 

فضاى مجازى دیدند و به اشتراك گذاشتند.
اما اعالم اسامى جانباختگان حادثه زلزله شنبه مثل پتکى 
سنگین بر سر کسانى بود که به شیرین زبانى و امیدوارى 

ریحانه و زهرا لبخند زده بودند... نام «ریحانه قربانى» و 
«زهرا عابدى» در لیســت پنج نفره قربانیان زلزله بود... 
ریحانه و زهرا که با هزار امید و آرزو به مدرسه مى رفتند، 
دیگر نیستند و براى همیشه در آرامش ابدى خواهند بود.

اللهیارى، مجرى برنامه «کندیمیــز» که در این فیلم با 
ریحانه و زهرا مصاحبه مى کند، با انتشــار متنى درباره 
جان باختن ریحانه و زهرا نوشت: «دخترکان خوش زبان 
سفرنامه هایم به روستاهاى آذربایجان شرقى، در زلزله 
جانشان را دست دادند. تا آرزوهایشان براى داشتن یک 
مدرسه و ساختن آینده این سرزمین در زیر خروارها خاك 

بماند. ریحانه و زهراى قصه هاى کندیمیز، خداحافظ.»
امروز همه آذربایجان سوگوار ریحانه و زهراست اما زهرا 
و ریحانه هاى دیگرى هم هستند که هیچ گزارشگرى تا 
کنون سراغشان نرفته و روستایشــان مدرسه و معلمان 
مناسبى ندارد. این کودکان هم حق دارند در فرداى این 
سرزمین نقش ایفا کنند و به قول زهرا، «مملکت را درست 
کنند». وزارت آموزش و پرورش چه جوابى براى زهرا و 
ریحانه دارد؟ چکار خواهد کرد تا مشکل زهرا و ریحانه ها 

در جاى جاى این سرزمین حل شود؟

زلزله، آرزوهاى  2 دانش آموز خوش زبان 
آذربایجانى را کشت 

یک عضو هیئت رئیسه مجلس شوراى اسالمى از توزیع بیانیه 
بى هویت علیه رئیس جمهــور در مجلس خبر داد. علیرضا 
رحیمى در توییتر نوشت: «توزیع بیانیه بى هویت علیه رئیس 
جمهور در صحن مجلس اعتراض شدید نمایندگان در تخلف 
از مصوبه هیئت رئیسه مجلس (مشخص بودن تهیه کننده 
هر بیانیه) را در پى داشت. مخالفان دولت مطالبه شفافیت 
توسط رئیس جمهور را تقابل با رهبرى عنوان کردند!» بنا به 
اخبار منتشر شده در این شبنامه که برخى نمایندگان آن را به 
رئیس یک کمیسیون منتسب مى کنند، رئیس جمهور متهم 
به «تحریک مردم براى درگیر شدن با مخالفان خود» طى 

سخنرانى در یزد  و همچنین متهم به «تقابل صریح و توهین 
آمیز با رهبر انقالب» شده است.

این در حالى است که یک عضو دیگر هیئت رئیسه مجلس 
شوراى اسالمى گفت که بیانیه توزیع شده در صحن علنى 
مجلس علیه رئیس جمهور متعلق بــه مجتبى ذوالنورى، 
نماینده قم است. على اصغر یوسف نژاد اظهار کرد: «آقاى 
ذوالنورى، نماینده قم بیانیه اى را درباره  سخنان آقاى روحانى 
در یزد تنظیم کرده بود که بــراى توزیع باید به تأیید هیئت 
رئیسه مى رسید و من به عنوان مسئول ادارى این کار اجازه 

توزیع این بیانیه را دادم.»
عکس هاى منتشر شــده حاکى از دیوارنویسى و حمله 
وندال ها به بناى «دژ اژدها پیکر» در الرســتان استان 

فارس است. «دژ اژدها پیکر» که به مقبره مادر نادرشاه هم 
معروف است، یکى از بناهاى تاریخى و ثبت ملى استان 
فارس به حساب مى آید که در دو سال اخیر 180 میلیون 
تومان براى آن هزینه شده  است اما به دلیل فقر فرهنگى 
گردشــگران و نبود نگهبان دائم دیوارهــاى این اثر به 
صورت بسیار گسترده مورد دیوارنویسى قرار گرفته  است.
سیما علویه، رئیس اداره میراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنایع دستى الرستان به «ایرنا» گفته است که سیم ها 
و تجهیزات نورپردازى این بنا به سرقت رفته و گذاشتن 
تجهیزات بیشــتر مانند دوربین مدار بســته هم نیازمند 
بودجه کالنى است. او یکى از دالیل این مشکل را کمبود 

نیروهاى یگان حفاظت از میراث فرهنگى مى داند.

آلبوم «افسانه چشم هایت» اثر مشترك همایون شجریان 
و علیرضا قربانى پس از انتظارى تقریبًا طوالنى باالخره 
منتشر شد اما انتشار این اثر یک حاشیه به همراه داشت. 
حاشیه از اینجا شروع شد؛ شعرى که در واقع از هوشنگ 
ابتهاج نیست اما در شناســنامه اثر به او نسبت داده شده 
است! شعرى که در حقیقت ملغمه اى از شعر یک شاعر 
ناشناس و چند بیتى از فریدون مشیرى است. این شعر، 
واکنش «یلدا»، دختر هوشــنگ ابتهــاج را هم در پى 
داشت. یلدا ابتهاج با ناراحتى درباره انتشار آلبوم «افسانه 

چشم هایت» نوشت:
«بازهم بى دقتى! در جایى که کتاب شــعر شاعر موجود 
است چرا اینهمه بى دقتى، نمی دانم. این شعر از "سایه" 
نیســت! دو بیت آن هم از فریدون مشیرى است. ظاهراً 
در عصر ما اینترنت محل و امکان خوبى اســت براى به 
دســت آوردن اطالعات، اما یقینًا خیلى از این اطالعات 

درست نیســت و کنترلى هم بر این امر نیست. دوستان 
عزیز! در مورد "سایه" باید گفت او کم شعرترین شاعر 
دوران ماست و تنها سه کتاب از او موجود است: 1- سیاه 
مشق (اشعار کالسیک) 2- تاسیان (شعر نو) 3- بانگ نى 

(منظومه مثنوى). به کتاب ها مراجعه کنیم!»

عبدا... گنجى، مدیر مسئول روزنامه اصولگراى «جوان» 
طى یادداشتى به دفاع از حداد عادل بر سر هجمه هاى اخیر 

درباره تأسیس مدرسه فرهنگ پرداخت. گنجى نوشت: 
«حداد عادل نه چهره اقتصادى است و نه نیازى به پول 
دارد. 50 ســال عضویت در هیئت علمى دانشگاه هاى 
تهران و شریف و اشتغال همسر و سال هاى پایانى حیات 
نشان مى دهد که حداد مشــکل مالى ندارد و کسى نیز 
او را به ولــع مادى و گرایش بــه زرق و برق خواهى دنیا 
نمى شناســد. جرم حداد عادل چیز دیگرى است. اولین 
جرم حداد عادل این اســت که در 30 سال گذشته یک 
قدم از رهبرى جلوتر نرفت و عقب تر نماند. از سواد خود 

نان خورد نه از مدیریت. بدون تردید اگر (فرضًا) 50 نفر 
را حواریون اصلى امروز انقالب اســالمى بدانیم یکى از 
آنان حداد عادل اســت. اگر قرار باشد بعد از مرگ ملقب 
به "کانت ایران" شــود چرا همین امروز نشــود؟ بدون 
تردید در زبان و ادب فارسى، قرآن پژوهى، فلسفه اسالم، 
فلسفه غرب، تعلیم و تربیت و حتى فیزیک حداد عادل از 
سرآمدان و انگشت شماران امروز ایران است. در کجاى 
دنیا چنین سرمایه اى را به جرم اینکه مدرسه اى را تأسیس 
کرده تازیانه مى زنند؟ واقعًا در ایران امروز و خصوصًا در 
جبهه انقالب اسالمى چند نفر داراى این وزانت علمى و 

تأثیرگذارى محتوایى هستند؟»

توزیع شبنامه در مجلس علیه روحانى!

حمید ماهى صفت:
 اصفهان و مشهد از همه جا حساس تر هستند

حمله وندال ها به آرامگاه مادر نادرشاه! 

روزنامه «جوان»: 

حداد عادل، «ایمانوئل کانِت» ایران است

گاف «افسانه چشم هایت»

پست هاى مربوط به سفر دو چهره فرهنگى و شاخص 
فضاى مجازى چین به کشــورمان مورد اســتقبال 
کاربران شبکه هاى اجتماعى «ویبو» و «ویچت» قرار 

گرفت و حدود 50 میلیون بار دیده شد.
«چین فنگ» (نویسنده و معاون شــبکه ماهواره اى 
هنگ کنگ) و «شو لى» (فیلمساز و نویسنده شناخته 
شــده چینى) از 10 تا 16 مهر ماه 98 با حمایت وزارت 
میراث فرهنگى و سفارت ایران در پکن به کشورمان 
سفر کردند. این دو چهره فرهنگى چینى در سفر هفت 
روزه خود به ایران از جاذبه هاى گردشگرى استان هاى 
فارس، اصفهــان و تهران بازدید کــرده و با فرهنگ، 

تمدن و هنر ایرانى آشنا شدند.
چین فنگ و شو لى 10 پست از جاذبه هاى گردشگرى 
ایران در شبکه اجتماعى ویبو منتشر کردند که مجموعًا 
49 میلیون مرتبه مورد بازدید عالقه مندان قرار گرفت. 
هر یک از این پســت ها توســط عده قابل توجهى از 

کاربران بازنشر شد. به طورى که یکى از پست هاى شو 
لى از شهرهاى کاشان و اصفهان، 12 هزار و 600 مرتبه 
از ســوى دیگر کاربران مجدداً منتشر شد و توسط 22 

هزار و 700 نفر نیز مورد پسند قرار گرفت.
چین فنــگ، نویســنده و معاون شــبکه ماهواره اى 
هنگ کنگ و شو لى، فیلمساز و نویسنده شناخته شده 
چینى عالوه بر ویبو در سایر شــبکه هاى اجتماعى و 
پیام رســان ها از جمله ویچت نیز مطالب متعددى از 

جذابیت هاى سفر به ایران منتشر کردند.
آنان که به مدت یک هفته مهمــان مردم مهمان نواز 
کشــورمان بودند، در پاســخ به تماس کارشــناس 
دیپلماسى عمومى و رســانه  اى نمایندگى وزارت امور 
خارجه در پکــن در خصوص بازخورد سفرشــان به 
ایران، اقامت در استان هاى اصفهان، فارس و تهران 
را تجربه اى زیبا، فراموش نشــدنى و بى نظیر توصیف 

کردند.

بازخورد عجیب سفر 2 گردشگر معروف چینى به اصفهان
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سامانه بارشى 
شنبه وارد مى شود

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان گفت: 
هفته آینده با ورود امواج ناپایدار از سمت غرب به استان، 
احتمال بارندگى در روزهاى شنبه و یک شنبه در برخى 
مناطق استان دور از انتظار نیسـت. زهرا سیدان با اشاره 
به پیش بینى جوى آرام و پایدار تا پایان هفته براى استان 
اصفهان، اظهار کرد: شرایط براى غبار آلودگى طى این 
مـدت در مناطق مرکـزى و صنعتى به  ویژه کالنشـهر 

اصفهان مهیاست.

حذف قبوض کاغذى در 
شهردارى 

مدیر امور درآمد شـهردارى اصفهان گفت: در راسـتاى 
حفظ محیط زیست، شهردارى اصفهان با فراهم کردن 
زیرسـاخت  هاى الزم قبوض کاغذى را حذف مى کند. 
نادر آخوندى بیان کرد: پشـت برگه قبوضـى که در این 
دوره توزیع مى شود اعالم شده که شهروندان مى توانند 
اطالعات و شماره تلفن همراه خود را به صورت تماس 
با تلفن 137 و یا ارسال شماره شناسایى ملک به سامانه 

پیامکى 20000137 اعالم کنند.

تشکیل جلسه پیشکسوتان 
ذوب آهن 

اولین جلسه هیئت مدیره انجمن پیشگامان ذوب آهن با 
حضور تنى چند از این پیشکسوتان و نماینده استاندارى 
اصفهان در دفتر فروش ذوب آهن اصفهان برگزار شد. 
در این جلسه بر اسـاس رأى گیرى، شهیدى به عنوان 
رئیس هیئـت مدیـره، آذربایجانى نایـب رئیس هیئت 
مدیره، فرقدانى خزانه دار و فخارى به عنوان دبیر انجمن 
انتخاب شـدند. تأسـیس انجمن مدیران پیشگام ذوب 
آهن به منظور بهره مندى بیشتر از دانش و تجربه مدیران 

پیشکسوت این شرکت شکل گرفت.

حرکت در مسیر رونق تولید 
«به عنوان یـک ایرانـى برخـود مى بالم که در شـرایط 
تحریم، کشورمان در حوزه صنعت فوالد از چنین اقتدارى 
برخوردار است.» این مطلب را رئیس کانون کارشناسان 
رسمى دادگسترى استان اصفهان که به همراه جمعى از 
اعضاى هیئت مدیره و کارشناسـان این کانون از فوالد 
مبارکه بازدید مى کرد گفت. فرهاد طاهریون اصفهانى 
با تأکیـد بـر اینکه ظرفیـت ایجادشـده و توسـعه هاى 
پیش بینى شده براى فوالد مبارکه به واقع براى صنعت 
کشور مفید اسـت، تصریح کرد: باعث مسرت است که 
مى بینیم فوالد مبارکه به درستى در مسیر رونق تولید و 

بهبود اقتصاد کشور در حال حرکت است.

پیاده سازي یک طرح در 
صنعت نماچینی آجر 

در راستاي تحقق رونق تولید و اشتغال افراد جویاي کار، 
طرح آموزش دوگانه در صنعت نماچینی آجر پیاده سازي 
می شود. آرش اخوان طبسـی، مدیر کل آموزش فنی و 
حرفه اي استان اصفهان در دیدار با رضا چینی، مدیرعامل 
گروه کارخانجات آجـر نماچین اصفهـان، گفت: براى 
افزایش اثربخشی آموزش هاي مهارتی، براي نیروهاي 
جدید و افراد جویاي کار و رونق تولید در کشور، سیستم 
نظام آموزش دوگانه 30 درصد در کارگاه هاي آموزشی 
و 70 درصد در محیط واقعی کار) و براي ایجاد اشـتغال 
پایدار و ارتقاى مهارت شـاغلین صنایع و صنوف، نظام 

صالحیت حرفه اي را پیشنهاد می کنم.

پوشش امدادى 84 حادثه
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
از امدادرسـانى نجاتگران اصفهانى به 173 حادثه دیده 
طـى 84 مأموریت امـدادى در هفته گذشـته خبـر داد. 
داریـوش کریمى افـزود: در این بـازه زمانـى 31 حادثه 
جاده اى، 22 حادثه شهرى،  23 مورد خدمات حضورى، 
پنـج حادثـه صنعتـى و کارگاهى، یـک مـورد خدمات 
مناسـبتى و یک حادثه زلزله و یک مـورد حادثه هوایى 
توسـط نیروهاى امـدادى جمعیت هالل احمر اسـتان 

پوشش داده شد.

خبر

نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان گفت: 
شهرك سالمت اصفهان در تراز جهانى و به گونه اى ساخته 
شود که عالوه بر پذیرش و درمان بیماران داخلى، بتوان 

بیماران کشورهاى خارجى را پذیرش کرد.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در حاشیه بازدید از شهرك 
سالمت اصفهان اظهار کرد: شــهرك سالمت اصفهان 
تاکنون پیشرفت هاى خوبى داشته و خوشبختانه اجراى 

زیرساخت هاى قسمت هاى دیگر آن آغاز شده است.
امام جمعه اصفهان افزود: بخش هایى که تا کنون ساخته 
شــده با آینده نگرى براى افزایش ظرفیت پذیرش و ارائه 
خدمات باکیفیت و به روز اجرا شده و امیدوار هستیم ادامه 

این پروژه، در تراز جهانى و به گونه اى ســاخته شــود که 
عالوه بر پذیرش و درمان بیماران داخلى، بتوان بیماران 

کشورهاى خارجى را پذیرش کرد. 
نماینــده ولى فقیه در اســتان اصفهان یادآور شــد: بنده 
سال هاى سال، آرزو داشتم تا شهرکى براى سالمت ساخته 
شــود و امکانات فضاهاى مورد نیاز همچون بازار، هتل و 
حتى جاى نشستن بالگرد براى آن در نظر گرفته شود. وى 
تصریح کرد: مســئ والن اگر نمى توانند مردم را به اجراى 
چنین پروژه هاى کوچک و بزرگى تشــویق کنند، حداقل 
در مســیر تالش و کوشش و پیشــرفت مردم کارشکنى 

نکنند.

رئیس مرکز تحقیقات مه داده دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آباد از برگزارى ســومین همایش ملى پیشرفت هاى 
معمارى سازمانى با حمایت این واحد دانشگاهى در دانشگاه 
صنعتى شــریف خبر داد. اکبر نبى اللهى با اعالم این خبر 
اظهار کرد: ســومین همایش ملى پیشرفت هاى معمارى 
سازمانى به عنوان بزرگ ترین رویداد ملى معمارى سازمانى 
در روزهاى 22 و 23 آبان ســال جارى برگزار مى شود. وى 
افزود: این همایش با حضور سازمان هاى دولتى مرجع کشور 
در حوزه فناورى اطالعات ازجمله شوراى اجرایى فناورى 
اطالعات کشور، سازمان ادارى و استخدامى کشور، سازمان 
فناورى اطالعات ایران، شــرکت هاى خصوصى فعال در 

حوزه معمارى سازمانى و با حمایت علمى دانشگاه هاى دولتى 
ازجمله دانشگاه صنعتى شــریف و دانشگاه شهید بهشتى 
برگزار خواهد شــد. رئیس مرکز تحقیقات مه داده دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد نجف آباد گفت: حامیان علمى این همایش 
دانشگاه هاى مجهز به آزمایشگاه معمارى سازمانى بوده که 
در کنار چند دانشگاه مهم دولتى، نام این واحد دانشگاهى نیز 
مطرح است. نبى اللهى خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد نجف آباد به عنوان قطب معمارى سازمانى در استان 
اصفهان، داراى آزمایشــگاه مجهز معمارى سازمانى است 
و به عنوان یکى از حامیان علمى همایش پیشــرفت هاى 

معمارى سازمانى در این رخداد ملى حضور دارد. 

دانشگاه نجف آباد، حامى 
بزرگ ترین رویداد معمارى  

شهرك سالمت اصفهان در 
تراز جهانى ساخته شود

10 واحــد تولیدى اســتان اصفهــان در خصوص 
مدیریت کنترل کیفیتشان اخطاریه گرفتند.

 مدیرکل اســتاندارد اســتان اصفهــان گفت: این 
اخطاریه به علت حضور نیافتن مدیر کنترل کیفیت و 
معرفى فرد جایگزین در بررسى 37 پرونده در کمیته 
تأیید صالحیت مدیران کنتــرل کیفیت اداره کل از 

طریق سامانه نظارت اعالم شد.

غالمحسین شــفیعى افزود: در این کمیته با صدور 
گواهى تأییــد صالحیت 16 نفــر از مدیران کنترل 

کیفیت معرفى شده موافقت شد.
 وى گفت: همچنین در این کمیته مقرر شــد پروانه 
تأیید صالحیــت دو  نفر از مدیــران کنترل کیفیت 
پس از گذراندن دوره هاى آموزشــى مجدد تمدید

 شود.

با دستور دادستان اصفهان خدمات بیمه اى کارگران 
شرکت پلى اکریل اصفهان از سرگرفته شد.

دادستان عمومى و انقالب اصفهان با اشاره به وصول 
گزارشى از صادر و تمدید نشدن دفترچه بیمه کارگران 
پلى اکریل گفت: با پیگیرى و صدور دستور ویژه در 
مدت سه روز مشکالت ایجاد شده در زمینه دفترچه 
بیمه کارگران شرکت پلى اکریل ایران رفع و خدمات 

بیمه اى کارگران این مجموعه برقرار شد.
على اصفهانى بــر رفع مشــکالت جامعه کارگرى 
این استان از برنامه ها و دســتور کار جدى دادستانى 
اصفهان تأکیــد کرد و افزود: در ایــن زمینه حداکثر 
تعامل دســتگاه هاى مختلف حاکمیتى و خوددارى 
از  حاشیه ســازى و ایجــاد مانع در این بیــن الزامى

 است.

این روزها قیمت چادر مشکى به دلیل تخصیص  نیافتن 
ارز دولتى بسیار افزایش یافته و خرید چادر براى بسیارى 
از خانواده هایى که دغدغه استفاده از آن را دارند به معضل 
اقتصادى تبدیل شــده اســت؛ به  طورى  که خانم هاى 
چادرى اصفهان براى خرید یک قواره چادر معمولى که در 
سال گذشته بین صد تا 300 هزار تومان هزینه مى کردند، 
امســال باید بین 500 تا یک میلیون و 300 هزار تومان 

هزینه کنند.
رئیس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان در این باره گفت: 
ســاالنه نزدیک به 75 میلیون متر چادر مشکى در کشور 
مصرف مى شــود و تنها یک کارخانه تولید این پارچه در 
کشــور وجود دارد که ظرفیت تولید آن پاسخگوى تمام 

نیاز جامعه نیست.
احمد تقى زاده گفت: نبود مواد اولیه و وضعیت اقتصادى 
مى تواند از مشــکالت این کارخانه باشد اما على رغم آن 
کیفیت پارچه هاى تولیدى کارخانه نسبت به گذشته ارتقا 
یافته و چادر مشکى با کیفیت نمونه خارجى و بعضاً با سلیقه 

ایرانى تولید مى شود. وى افزود: هم اکنون صنعت پارچه از 
ایران از جمله اصفهان که برندى معروف در جهان بوده به 

دست کشور کره افتاده است.
تقى زاده اظهار کرد: در حال حاضر بهترین تولیدکنندگان 
پارچه در کشورهاى کره، چین، اندونزى، هند و در برخى 
مسائل هم تایلند و ژاپن اســت و 90 درصد پارچه و چادر 
مشکى ما با کیفیت باال و تنوع بسیار از کره وارد مى شود. 
رئیس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان افزود: تنوع تولید 
چادر مشکى در کشورمان بسیار اندك است و فقط یکى 
دو نوع آن با کیفیت متوسط در داخل تولید مى شود، البته 
ما قدردان زحمات و همت تنها تولیدکننده چادر مشکى در 

شهرکرد با وجود شرایط اقتصادى هستیم.
یکى از فروشندگان چادر مشــکى در بازار اصفهان هم 
درباره گرانى پنج برابرى قیمت چادر مشکى گفت: گرانى 
قیمت چادر مشــکى در بازار به دلیل عدم تخصیص ارز 
دولتى براى واردات آن به کشــور اســت فرقى نمى کند 
ارز دولتــى بــه واردات چادر مشــکى تعلــق بگیرد یا 

نگیرد، زیرا در هر صــورت چادر وارداتــى را به نرخ آزاد 
مى فروشند.

پارسا ستایشــى درباره اینکه خانم هاى چادرى اصفهان 
براى خرید یک قواره چادر معمولى که در سال گذشته بین 
صد تا 300 هزار تومان هزینه مى کردند، امسال باید بین 
500 تا یک میلیون و 300 هــزار تومان هزینه کنند، بیان 
کرد: شــاید یکى از دالیل به هم خوردن عرضه و تقاضا، 
على رغم واردات چادر و مواد اولیه تولید آن احتکار و عدم 
توزیع چادر هاى وارداتى در بازار توسط واردکنندگان باشد.

وى قیمت هر متر پارچه کریســتال کره اى که سال قبل 
حدود 20 هزار تومان بود، اکنــون 90 تا صد هزار تومان 
رسیده و یک قواره 5 مترى آن، براى مشترى حدود 500 
هزار تومان تمام مى شــود، اظهار کرد : قیمت هر متر از 
پارچه هاى چادرى ژاپنى که طى ســال گذشــته از 40 
هزار تومان بیشتر نبود، حاال اگر هم در بازار وجود داشته 
باشــد که من ندیدم، بین حدود 200 تا 300 هزار تومان

 است.

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى آران  و بیدگل گفت: جســد مردى در 
عملیاتى امدادى از یک چــاه قناتى قدیمى در مرکز 

این شهرستان بیرون کشیده شد.
منوچهر برزگر در گفتگو با «ایرنا» افزود: ساعت 16 
روز یک شنبه با دریافت گزارشى مبنى بر وجود یک 
جسد در چاهى قدیمى واقع در پشت سوله بحران در 
حاشیه شــهر، نیروهاى آتش نشانى آران وبیدگل به 
محل اعزام شــدند. وى بیان کرد: با توجه به اینکه 
دهانه چاه بیضى شــکل و تنگ بود، بــراى یافتن 
جســد ناچار به کمک گرفتــن از چاهکن قدیمى

 شدیم. 

برزگر  اضافه کرد: جســد متوفى پس از یک ساعت 
تالش در عمق 5 مترى چاه قنات قدیمى پیدا شــد. 
وى یادآور شــد: بنابر گفته هاى افــراد محلى، این 
فرد 36 ساله نزدیک به شــش ماه پیش مفقود شده 
بود که تالش ها براى پیــدا کردنش بى نتیجه مانده 
بود اما در نهایت روز  یک شــنبه با مشکوك شدن 
فردى محلى به بوى جســد، با آتش نشانى تماس 

گرفت.
برزگر تشریح کرد: جسد قابل شناسایى نبود و برادر 
فرد مفقودى پس از دیدن پیراهن جســد، احتمال 
شناسایى داد که البته تحقیقات در این زمینه از سوى 

نهادهاى مرتبط انجام مى شود.

 مادرى که بر اثر تصادف در کما رفته بود نوزاد خود را 
بعد از سه ماه در بیمارستان شهید بهشتى کاشان سالم 

به دنیا آورد.
مدیر بیمارستان شهید دکتر بهشتى کاشان گفت: بیمار 
خانم باردار 25 ساله به همراه همسر و فرزند 14 مرداد 
امسال در اطراف کاشــان در اثر حادثه رانندگى دچار 
آسیب شدید مغزى شــده بود و تحت عمل جراحى و 

مراقبت هاى ویژه قرار گرفت. 
سید محمد مکى افزود: همسر و فرزند این خانواده، بعد 

از چند روز درمان بهبود یافته و ترخیص شدند.
وى گفت: بعد از 92 روز بســترى مادر در بخش هاى 
آى سى یو و جراحى مغز و اعصاب و پایدار نگه داشتن 
شــرایط مادر و فرزند با عمل سزارین نوزاد این مادر با 

وزن دو کیلو و400 گرم سالم به دنیا آمد.
مدیر بیمارستان شهید دکتر بهشــتى کاشان افزود: 
حال عمومى مادر و نوزاِد پسر رضایت بخش است که 
براى ادامه روند درمان آنها، مادر به بخش جراحى مغز 

و اعصاب و «مهدى» به بخش نوزادان منتقل شدند.

اخطار به 10 واحد تولیدى اصفهان

برقرارى بیمه کارگران پلى اکریل با ورود 
دستگاه قضا

چادر مشکى در اصفهان 500 درصد گران شد!

کشف جسد جوان 36 ساله بعد از 6 ماه

تولد نوزاد، 92 روز پس از به کما رفتن مادر

رئیس سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور 
گفت: پدیده فرونشست زمین در استان اصفهان موجب 
تخریــب زیرســاخت هاى منطقه به صورت اساســى 

مى شود.
علیرضا شهیدى در جلسه ستاد پیشگیرى، هماهنگى و 
فرماندهى عملیات پاسخ به بحران در استاندارى اصفهان 
افزود: اگر پدیده فرونشست زمین در استان اصفهان به 
صورت جدى بررسى و از آن پیشگیرى نشود در آینده نه 

چندان دور تمام استان را فرا مى گیرد.  
معاون وزیر صمت و رئیس ســازمان زمین شناســى و 
اکتشافات معدنى کشور با اشاره به اینکه یکى از دالیل 
فرونشست زمین بهره بردارى بیش از حد از سفره هاى 
آب زیرزمینى است ادامه داد: 80 تا 90 درصد آب مصرفى 
کشور مربوط به بخش کشاورزى اســت که باید براى 
کاهش مصرف آب در این بخــش اقدامات الزم مانند 

اصالح الگوى کشت صورت پذیرد.
وى تأکیدکرد: باید روى یکســرى مســائل به صورت 
اضطرارى سرمایه گذارى شود تا بتوان در آینده تغییرى 
در بحث بحران آب داشته باشــیم در غیر این صورت تا 
15 سال آینده در غرب اســتان نیز پدیده فرونشست را 
خواهیم داشت. شهیدى اضافه کرد: پایش ملى در زمینه 
پدیده فرونشست زمین در 300 دشت کشور که با پدیده 
فرونشســت درگیرند درحال انجام است و این پایش در 

استان اصفهان نیز انجام مى شود.
وى خاطرنشان کرد: سازمان زمین شناسى کشور تمام 
توان خود را در جهــت رفع نیازهاى زمین شناســى و 
مطالعاتى استان اصفهان به کار خواهد برد ولى در برخى 

موارد استان نیز باید به این سازمان کمک کند.

مدیــرکل دفتــر مخاطرات ســازمان زمین شناســى 
و اکتشــافات معدنى کشور هم در این جلســه با اشاره 
به اینکه شــاخص هاى ذرات گردوغبــار در اصفهان، 
نمونه بردارى هاى سطحى و اتمسفرى آن بررسى شده 
است تصریح کرد: شاخص ذرات گردوغبار در اصفهان 
کانى هاى رسى هســتند که روى آن کانى هاى سنگین 

به عنوان کاتیون ها چسبیده اند و براى ریه مضر است.
رضا شهبازى خاطرنشــان کرد: شاهین شهر، سگزى، 
اراضى کشاورزى ســمت گاوخونى، کاشــان و نایین 
پهنه هاى مستعد گردوغبار در استان اصفهان هستند. وى 
گفت: متأسفانه وضعیت استان اصفهان در زمینه گرد و 
غبار خوب نیست و بالغ بر 20 درصد مساحت کانون هاى 

گردوغبار در استان اصفهان قرارگرفته است.
شهبازى پهنه بندى گردوغبار در تمامى استان ها را کارى 
سنگین و زمانبر دانســت و اظهار کرد: با داشتن زمان و 
هزینه محدود باید این پهنه هاى گردوغبار در اســتان 
اصفهان اولویت بندى شــود تا بتوان به نتیجه مورد نظر 

دست یافت.
اســتاندار اصفهان هم در این جلســه گفت: ســازمان 
زمین شناســى با اختصاص اعتبار ویژه بــراى مطالعه، 
اجرایى شدن طرح هاى تعادل بخشى آب هاى زیرزمینى 
و طرح هاى پایش فرونشست و گرد و غبار در این استان 

توجه خاص داشته  باشد.
عباس رضایى با بیان اینکه دولت و مجلس باید در زمینه 
کاهش قیمت کنتورهاى هوشمند کمک کند اظهار کرد: 
انسداد چاه هاى غیرمجاز باید با قدرت و شدت ادامه یابد 
البته دستگاه قضایى در این زمینه همکارى هاى الزم را 
دارد. استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: منابع طبیعى در 

راستاى بیابان زدایى و مالچ پاشى اقدامات الزم را انجام 
دهد و سازمان صمت اقدامات الزم براى کاهش انتشار 
آالینده هاى ناشــى از صنایع و کوره ها را در دستور کار 

قرار دهد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه اى استان اصفهان هم در 
این جلسه گفت: افت شدید آب هاى زیرزمینى در استان 
اصفهان موجب فرونشست زمین در مناطق مختلف این 

استان شده است.
مسعود میرمحمد صادقى افزود: در این زمینه 35 محدوده 
مطالعاتى در اســتان وجود دارد که از این تعداد هشــت 
محدوده آزاد در نواحى کویرى قرار دارد و 27 محدوده نیز 
ممنوعه است. وى 17 محدوده را ممنوعه و ده محدوده 
را ممنوعه بحرانى خواند و اظهار کرد: دهق- علویجه، 
کوهپایه- ســگزى، میمه، نجف آباد، اصفهان- برخوار، 
مورچه خورت و دشت مهیار شهرضا به شدت افت سطح 

آب زیرزمینى دارند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه اى اســتان بیان کرد: در 
دشت مهیار شمالى طى 35 ســال گذشته 46/69 متر و 
در دامنه 40 متر افت سطح آب زیرزمینى داشته اند.  وى 
با بیان اینکه فرونشســت زمین به طور عمده در ناحیه 
مرکزى استان به ویژه در رهنان، خمینى شهر و برخوار 
وجود دارد تصریــح کرد: راران در منطقه خوراســگان 
اصفهان ساالنه تا 14 سانتیمتر فرونشست زمین دارد و 

این پدیده در فرودگاه شهید بهشتى دیده مى شود.
میرمحمد صادقى بیان کرد: در دشــت دامنه استفاده از 
آب هاى زیرزمینى به شــدت افزایش یافتــه و منازل و 
ساختمان ها دچار مشکل شده و مردم به دنبال جابه جایى 

محل زندگى خود هستند.

فرونشست زمین
 تمام اصفهان را فرا مى گیرد
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سریال هاى تلویزیون به نظر در این چند شب، رنگ و بوى 
ایرانى ترى به خود گرفته اند کــه البته نمونه عینى ترش 
«حکایت هاى کمال» است. محمود پاك نیت که نقش 
پدر خانواده را در این ســریال بازى مى کند به گفتگو با 
خبرگزارى «آنا» نشســت و از ذوق خود براى بازى در 

این گونه سریال هاى خانوادگى ایرانى گفت.
بعــد از این همه نقش هــاى جور و 
واجورى که در کارنامه شــما دیده 
مى شود، این بار شــما را در سریالى 
با حال و هــواى ایرانى تر دیدیم که 
یادآور فضاى خاك خورده گذشــته 
اســت! منظورم قصه هایى است که 
انگار کسى سراغش نمى رود اما همه 

دوستش دارند.
شاید برایتان جالب باشــد اما حتى براى خود من هم با 
این سن و سال، «حکایت هاى کمال» داراى یک حس 
نوستالوژى است؛ یعنى یک نقاشى خاطره انگیز از دهه 40 
با آن کوچه و بازار و خاطراتى که جلوى چشم ماست. خب 

ما در همین قصه ها بزرگ شدیم.
پس قصه ها به زعم شما یک بازنمایى 

واقعى دارد!
دقیقًا. ابداً هم من درآوردى نیست. هرچند بچه هاى این 
دوره و زمانه دیگر درکــى از آن فضا ندارند؛ به قدرى که 

سرشان در موبایل مى چرخد.
فکر مى کنید این سریال ها مى تواند 
همین بچه ها را نیز درگیر کند؟ جورى 
که باالخره بنشــینند و داستان ها را 

دنبال کنند؟
شک نکنید! به نظرم «حکایت هاى کمال» خوب ساخته 
شــده و داســتانک هایى را تعریف مى کند که حسى از 
خاطرات گذشته ما را دوباره زنده مى کند. خصوصًا براى 
کسانى که آن فضاى دهه چهل، آن بازارچه هاى قدیمى، 
زیرزمین هاى بامزه تا حوض وسط حیاط و... را ندیده اند، 

جذاب است.
چرا چنین فکرى مى کنید؟

خب مگر بچه هاى اآلن چیزى جــز در و دیوار آپارتمان 
هم مى بینند؟ هر طرف سرشان را مى چرخانند یک دیوار 
و فضاى بســته مى بینند. کل تفریحشان هم شده یک 
موبایل و سرك کشیدن در اینترنت. بچه هاى این نسل 
از دیدن این لوکیشــن هاى زیرخاکى و خاطرات نسل ما 
محروم هســتند. این دورهم بودن ها، آن زندگى، ارتباط 
نزدیک خانواده  با همسایه ها، کل کل کردن ها و قصه ها 
به نظرم به حد کافى جذاب هســت که داستان نویسان و 
فیلمسازان ما بیشتر از اینها ســراغش بروند و بنویسند و 

تصویرسازى کنند.
بله خب! به شرطى که واقعاً کتاب یا 
فیلمنامه به دردبخورى هم باشد که 
بتوان دوباره دســت روى قصه هایى 
با حال و هــواى همین «حکایت هاى 
کمال» یا امثــال «قصه هاى مجید» 
گذاشت. نمى دانم شاید از این جنس 
کتاب ها نداریم که فیلمســاز بتواند 
براى اقتباس سریالى یا سینمایى به 

سمتش برود.
اتفاقــاً ما هم رمــان و داســتان خواندنــى داریم و هم 

نویســندگان خوش قلم. متأســفانه کتابخــوان نداریم 
یعنى آنطور که شایسته ماســت؛ نداریم. چند نفر کتاب 
مى خوانند که آشنا با قصه هاى ایرانى باشند؟ قبول کنید 
که دستکم بچه هاى ما از تاریخ همین چند دهه قبل نیز 
دور افتاده اند. خبرى از گذشته و خاطرات پدر و مادرشان 
ندارند. اینها لزوماً هم خاطره نیست؛ باید از جنس سریالى 
مثل «حکایت هاى کمال» با همه ســادگى اش ساخت. 
سریالى که یک جور دورهمى براى خانواده هاست. خب 
بچه اى که در موبایل و اینها غرق شده، از فرط خستگى 
مگر مغزى نیز برایش مى ماند که شب با خانواده، بنشیند 

و گرم صحبت و بازى شود.
این ماجراى اقتباس داســتانى البته 
جذاب اســت و دو مصداقى هم که 
اشاره شــد مؤید همین نکته است. 
مخاطب دنبال دیدن و شنیدن قصه 
است و چه بهتر که در همین تلویزیون 

با مخاطب زیاد و بدون هزینه باشد.
نویسنده و داستان نویس ما کتاب مى نویسد، اتفاقًا رمان 
خوب هم مى نویســد اما کتابش فروش ندارد. اما سریال 
خوب ناخواســته مخاطب را درگیر مى کند. تأثیر کتاب 
به اندازه یک اقتباس درست و حسابى تلویزیونى نیست؛ 
باالخره این تلویزیون یک جور توفیق اجبارى است که در 

هر خانواده اى وجود دارد که اجباراً هم روشن است.
یک جور تبلیغ دوطرفه و على القاعده 

براى کتاب خوب هم مى شود.
حتماً همینطور است؛ پس چه بهتر که مدیران و همکاران 
بنده، با اهل کتاب نیز رفاقت کنند. حیف نیســت اینجور 
کتاب ها با قصه هاى ایرانى با فرهنگى خودمانى، دست 

نخورده بماند.
اما فکر مى کنید فیلمساز نمى ترسد که 
از پس این نماسازى زندگى ایرانى 

برنیاید؟
نه نویسنده و نه فیلمساز ایرانى نباید بترسند. قصه هایى 
که روى کاغذ مانده، کم نیستند. باید جرأت به خرج داد و 
اینها را ساخت. من به همکاران خودم مى گویم مطمئن 
باشید که بیننده دارد. مگر «روزى روزگارى» کم مخاطب 
داشت؟ حتى جالب است که در بار اول پخش، خیلى ها آن 
را ندیدند ولى با پخش دوم و چندم، اینقدر نشستند و دیدند 
که امروز به قولى پیش همه ارج و قرب دارد. مخاطب از 

دیدن سریال خاطره انگیز خسته نمى شود.
به خود شما هم برســیم! شما این 
شب ها سریال «حکایت هاى کمال» 
را روى آنتن دارید، همزمان در سریال 
تاریخى «جشن ســربرون» ایفاى 
نقش مى کنید. قبل تر نیز نقش هایى 
جدى یا طنز با هر کارگردان و قصه اى 
را تجربه کرده اید. پس دایره انتخاب 

کردن دستکم براى شما وجود دارد.
من اگــر کارى را از روى دل و عالقــه ام انتخاب نکنم، 
اصًال نمى توانم بازى کنم. کار باید به دلم بنشیند و البته 
باید بدانم براى مخاطب مفید، مؤثر و جذاب است. من در 
زندگى خودم حتى به شوخى هم باشد یک بار نرقصیده ام و 
از این کارها نمى کنم، ولى در همین «حکایت هاى کمال» 
چون قصه را دوست دارم و مى دانستم که خانواده ها نیز 
حتمًا آن را دوست خواهند داشــت، براى مردم دست به 

دستمال و رقص محلى هم شده ام.

پــس احتماالً ســریال جالب تر هم 
مى شود!

«حکایت هاى کمال» براى من یک جور زندگى و خاطره 
گویى اســت. اگر کارى را دوست داشــته باشم و بدانم 
خانواده ایرانى هم مى پذیرد، چه ایــرادى دارد که توان 

چندبرابر بگذارم.
مخاطب که بدش نمى آید ســریال 
ایرانى ببیند؛ خصوصــاً اثرى که هر 
سنى را درگیر کند ازجمله بچه ها، که 
کمتر کسى آنها را جدى مى گیرد؛ البته 

اگر موجود باشد!
من هم موافقم جاى این تولیدات خالى است. البته قصه 
 اى که به مردم پیام بدهد، مــردم از دیدنش لذت ببرند و 
هر گروه سنى از لحظات شــیرینش کیف کنند. به نظرم 

«حکایت هاى کمال» این ویژگى ها را دارد.
البته اگر تهیه کننده رغبت کند. نهایتاً 
فکر مى کنید چه باید کرد که کمى این 
ماجراى ساخت سریال هاى خانوادگى 

را جدى تر بگیرند؟
خودم همیشه خواهش کرده ام که نویسنده ما بیشتر دست 
به قلم شود، فیلمساز رغبت کند و نترسد که کار را خراب 
کند. تهیه کننده سریال هاى ما که سرمایه اى از خودش 
ندارد، سرمایه تلویزیون را وارد تولیدات مى کند پس این 

قضیه تالش مضاعف تلویزیون را مى طلبد.
تلویزیون ما باید بیشتر ریسک کند و همچنان از این جنس 
تولیدات بسازد. اینقدر خودش را در چند قصه و لوکیشن 
تکرارى گیر نیاندازد. مخاطب هم استقبال مى کند. شک 

نکنید که بازدهى کافى خواهد داشت.

بازیگر سریال «حکایت هاى کمال»:

باید خانواده ها را با سریال هاى شیرین 
سرکیف آورد

فیلم ســینمایى «ســمفونى نهم» بــه کارگردانى 
محمدرضا هنرمند با بازى حمید فرخ نژاد از چهارشنبه 
پیش اکران خود را آغاز کرده و تاکنون به فروشى بیش 

از صد میلیون تومان رسیده است.
این فیلم در حالى با اســتقبال کم مخاطبان رو به رو 
شده که حمید فرخ نژاد را به عنوان یکى از چهره هاى 
پرفروش ســینما در خود دارد، در کنار وى محمدرضا 
فروتن نیز مى توانست عاملى براى فروش بیشتر اثر 

باشد اما این اتفاق میسر نشده است. 
محمدرضــا هنرمند آخرین بار در ســال 1380 فیلم 
سینمایى «عزیزم من کوك نیســتم» با بازى پرویز 
پرستویى را راهى سینما ها کرد. اتفاقى که در آن سال ها 

به خوبى دیده شد. 
وى فعالیت هنرى را ســال 1347 با تأســیس گروه 
هنرى «چاپلین» آغاز کرد و نمایش «حصار در حصار» 

نخستین تجربه کارگردانى او است. 

از فیلم حمید فرخ نژاد استقبال نشد 

عبدا... اســکندرى، گریمور بنام سینماى ایران 
تصویرى از امین حیایى را منتشر کرد. اسکندرى 
با انتشار این عکس نوشت: «دوستى مى گفت 
عکســى هم از امین حیایى پست کنم. این هم 

امین دوست داشتنى.» 
او در این پست توضیح نداد که این گریم امین 

حیایى متعلق به چه فیلمى است.

گریم سنگین
 امین حیایى

فیلم سینمایى «قاتل بروسلى» با رایزنى هاى فرهنگى 
انجام شده در هنگ کنگ مقابل دوربین مى رود.

مرتضى شایســته، تهیه کننده فیلم سینمایى «قاتل 
بروســلى» به کارگردانى بهمن گودرزى در گفتگو با 
خبرنگار «مهر» گفت: پــس از رایزنى هاى مختلف 
با کمپانى از هنگ کنگ به توافق رسیدیم و به زودى 

«قاتل بروســلى» را در هنگ کنــگ مقابل دوربین 
مى بریم. وى در مورد وضعیــت پیش تولید این فیلم 
ســینمایى اظهار کرد: پیش تولید این کار آغاز شده و 
طى دو هفته آینده قرارداد عوامــل و بازیگران فیلم 
بسته خواهد شد تا این فیلم همزمان با آغاز سال جدید 

میالدى در هنگ کنگ مقابل دوربین رود.

سینماى ایران «قاتل بروسلى» را در هنگ کنگ مى سازد!

به مناسبت میالد با سعادت پیامبر خاتم، رسول اکرم، 
حضرت محمد (ص) فیلم سینمایى «محمد رسول  ا...

(ص)» ساخته مجید مجیدى از شبکه یک سیما روى 
آنتن خواهد رفت.

قرار است این فیلم پنج شنبه و جمعه این هفته در دو 
قسمت از تلویزیون پخش شود. براساس جدول پخش 

شبکه یک، پنج شنبه 23 آبان ساعت 22 قسمت اول 
و جمعه 24 آبان ساعت 16 قسمت دوم فیلم سینمایى 

«محمد رسول  ا...(ص)» به نمایش در مى آید.
علیرضا شجاع نورى، مهدى پاکدل، محسن تنابنده، 
مینا ســاداتى، ســاره بیات، داریوش فرهنگ، رعنا 
آزادى ور و نسرین نصرتى از بازیگران این فیلم هستند.

فیلم سینمایى «محمد رسول ا...(ص)» 
روى آنتن شبکه یک مى رود

بدون شک ماجراى ازدواج میترا حجار و ســینا حجازى را مى توان یک از معمایى ترین 
داستان هاى سلبریتى هاى ایران طى سالیان گذشته دانست. 

به گزارش «رکنا»، میترا حجار، بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون کشورمان نخستین 
بار با سریال «پلیس جوان» در بین مخاطبان تلویزیون به یک چهره شناخته شده تبدیل 
شد. بازیگرى توانمند که که خیلى زود توانست در دنیاى هنر پله هاى ترقى را طى کند و 
حتى پس از مدتى درخشش در سینماى کشورمان، براى کسب تجربه هاى بیشتر به خارج 
از کشور سفر کرد و راهى فرانسه و ایاالت متحده آمریکا شد تا هم به تحصیل در رشته 

کارگردانى بپردازد و هم تجربه هاى جدیدى در این زمینه کسب کند.
میترا حجار که ســال پیش مهمان برنامه «دورهمى» بود، در این برنامه به موضوعى 
اشاره کرد که در چند سال اخیر حواشى فراوانى براى او در بر داشته است. حجار در برنامه 
«دورهمى» اعالم کرد که مجرد بوده و هیچگاه ازدواج نکرده است. در واقع این صحبت 
هاى میترا حجار، بر تعداد زیادى از حواشى اطراف او و زندگى شخصى اش خط بطالن 
کشیده و دلیلى شد تا به بررسى ماجراى ازدواج او با سینا حجازى که طى چند سال اخیر 

در رسانه ها مطرح مى شد، بپردازیم.
میترا حجار در پاسخ به سئوال مهران مدیرى درباره ازدواجش گفت: «هنوز ازدواج نکرده 
ام! در واقع هنوز هیچ بدبختى را پیدا نکردم که خوشــبختش کنم» و ماجرا از همینجا 

آغاز شد!
در حقیقت اگر سرى به وبسایت ها و البته شبکه هاى اجتماعى بزنید، قطعاً از سویى دیدن 
نام میترا حجار در کنار سینا حجازى و تصویرى که از پســر میترا حجار در سایت هاى 
مختلف وجوددارد از یک طرف و صحبت هایى که میتــرا حجار در برنامه «دورهمى» 
درباره مجرد بودنش مطرح کرد از سوى دیگر باعث خواهد شد دچار یک سردرگمى شوید. 
واقعیت ماجرا اما این است که میترا حجار تنها یکى از طرفداران صداى سینا حجازى بوده 

و هیچ گونه رابطه عاطفى بین آنها وجود ندارد.

یکى از دالیل محکمى که براى این ادعا مى توان آورد پاك نشدن عکس هاى مشترك 
این دو هنرمند، حتى پس از اوج گرفتن شایعات است. از سوى دیگر عکس هاى دو نفره 
میترا حجار و سینا حجازى رنگ و بویى از عکس  هاى زن و شوهرى ندارد، چرا که همواره 

فاصله بین آنها در عکس ها رعایت شده است.
یکى دیگر از مســائلى که به این 

شــایعات دامن زد، انتشار 
عکســى در اینستاگرام 
میترا حجار بــود که در 
توضیح آن نوشته شده 

بود: «من و پسرم علیرضا 
کسرى!» انتشار این عکس 

کافى بود تا بار دیگر به شــایعات 
ازدواج میترا حجار و سینا حجازى اوج 

گرفته و این پســر به عنوان فرزند آن ها 
معرفى شد اما کاشف به عمل 

آمد که این بازیگر تنها 
ایفاگر نقش پسر میترا 

حجار در یک پروژه 
بوده است.

معماى ازدواج میترا حجار 

را حجار و سینا حجازى رنگ و بویى از عکس  هاى زن و شوهرى ندارد، چرا که همواره 
صله بین آنها در عکس ها رعایت شده است.

ى دیگر از مســائلى که به این 
ـایعات دامن زد، انتشار 

ســى در اینستاگرام
را حجار بــود که در 
ضیح آن نوشته شده 

: «من و پسرم علیرضا 
سرى!» انتشار این عکس 

ى بود تا بار دیگر به شــایعات 
واج میترا حجار و سینا حجازى اوج

فته و این پســر به عنوان فرزند آن ها 
رفى شد اما کاشف به عمل 

بازیگر تنها  که این
گر نقش پسر میترا 

جار در یک پروژه 
ه است.

تهیه کننده سریال «محکومین2» گفت: خواننده جدیدى 
براى تیتراژ پایانى نداریم و از همان تیتراژ «محکومین 1» 
به خوانندگى ساالر عقیلى استفاده مى کنیم. از این طریق 
به نوعى خاطــره فصل قبلى ســریال را براى مخاطب 

تداعى مى کنیم.
بهروز مفید درباره زمان پخش این سریال گفت: تا االن 
صحبت هایى با صداوســیما در این باره داشــتیم که به 
صورت کلى گفتند سریال را به طور کامل و آماده براى 
نیمه دوم امســال به ما تحویل دهید. اما ظاهراً تعدادى 
برنامه و ســریال دیگر آماده پخش داشتند که هنوز به 
تصمیمى در این باره نرسیدند که به ما نیز اعالم کنند و تا 

این لحظه تاریخ مشخصى به ما اعالم نکردند.
وى در ادامه با اشــاره به پیشــروى مرحله تدوین این 
سریال نیز بیان کرد: در حال حاضر بیش از 90 درصد 
سریال «محکومین2» تدوین و آماده است و هر زمان 
که پخش مشخص شود مشکلى از این جهت نداریم 

و سریال را در 35 قسمت تحویل شبکه خواهیم داد. 
به گــزارش «فــارس»، قرار بــر این بود تا ســریال 

«محکومین2» بعد از پایان پخش «بوى باران» از شبکه 
یک سیما برروى آنتن رود، اما کنداکتور تغییر کرد و بنا شد 

تا این سریال بعد از «ترور خاموش» پخش شود. 
ســریال «محکومین 2» به تهیه کنندگى بهروز مفید و 
کارگردانى سید جمال سیدحاتمى یک سریال اپیزودى و 
کارى از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیماست که در 35 

قسمت 50  دقیقه اى ساخته شده است.
مجازات جایگزیــن زندان، بحران خانــواده و طالق از 
موضوع هاى اصلى این ســریال بوده که به قلم مجید 
اسماعیلى پارســا و امیرمحمد عبدى به نگارش درآمده 

است.
سیما تیرانداز، رابعه مدنى، شهره لرستانى، نازنین فراهانى، 
مریم کاظمى، مزدك رستمى، بیژن بنفشه خواه، زنده یاد 
حسین محب اهرى، نگار عابدى، محمد شیرى، علیرضا 
جعفرى، نادر فالح، حسین سلیمانى، مریم بوبانى، علیرضا 
استادى، معصومه قاسمى پور، بهراد خرازى، مهرى آل اقا، 
محمود جعفرى، افسانه ناصرى، مجید واشقانى، ژاکلین 

آواره و... از بازیگران این سریال اپیزودیک هستند.

ساالر عقیلى تیتراژ «محکومین2» را مى خواند
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یکى از گزینه هاى جدى خط حمله استقالل تهران در زمستان از تیم ذوب 
آهن اصفهان است.

تیم فوتبال استقالل تهران پس از گذشت ده هفته از مسابقات لیگ برتر در 
حال حاضر با 21 گل زده به عنوان برترین خط حمله لیگ نوزدهم دست پیدا 
کرده و از دور نتایج پرنوسان خارج شده است اما با وجود این خیال سرمربى 
ایتالیایى از خط حمله اش آسوده نیســت و او کماکان به دنبال جذب یک 

مهاجم است.
آندره آ استراماچونى که در زمان حضورش به عنوان سرمربى استقالل شیخ 
دیاباته را تنها به عنوان مهاجم خریدارى کرده است، با مصدومیت محسن 
کریمى در حال حاضر با وجود در اختیار داشتن مهدى قائدى، شیخ دیاباته، 
مرتضى تبریزى و ســجاد آقایى در نظر دارد تا با فرا رسیدن زمستان یک 

مهاجم در اولویت لیست خرید باشگاه باشد.
گرى هوپر یکى از بازیکنان آزاد براى پیوستن به استقالل مهیا شده بود که 
به نظر مى رسد مشکالت مالى متعددى که آبى ها در فصل جارى با آن دست 
و پنجه نرم مى کنند، حضور این بازیکن در تهران را منتفى کرد. در حالى که 
بعید به نظر مى رسد این مشکالت به زودى به پایان برسد، استراماچونى به 
غیر از بررسى مهاجمان خارجى که در واقع بازیکن آزاد هستند، نیم نگاهى 
هم به مسابقات لیگ ایران داشته است تا با مشــکالت ارزى که باشگاه 

پرطرفدار تهرانى با آن مواجه شده، یک مهاجم ایرانى به لیست اضافه شود.
براى جذب یک مهاجم ایرانى، جدى ترین گزینه باشگاه استقالل مى تواند 
سوژه اى باشد که در تابســتان تا یک قدمى امضاى قرارداد با این تیم هم 

پیش رفته بود اما مشــکالتى که در زمان مدیر ورزشى وقت باشگاه 
پیش آمد، این انتقال منتفى شد. امیرارسالن مطهرى در صورت 

عدم موفقیت جــذب بازیکن خارجــى، جدى ترین گزینه 
استقالل براى تقویت خط حمله است و با توجه به بررسى 

استراماچونى از مســابقات لیگ برتر او با چهار گل 
زده و ایســتادن در صف مدعیان کفش طالى 

لیگ بعید نیست که مذاکراتى هم در این بین 
که در گذشــته هم  صورت گرفته بود از سر 

گرفته شود.
حتــى گزینه احتمالــى جانشــینى مطهرى 

در اســتقالل به جاى مرتضى تبریــزى هم یکى از 
گزینه هاى پیش روى کادرفنى است. تبریزى که با قرارداد 

پرســروصدا به تهران آمد در فصل جارى عملکرد خیره کننده اى 
در ترکیب نداشته و نیمکت نشین شــیخ دیاباته و مهدى قائدى است. به 
نظر مى رسد با توجه به رابطه خوب باشگاه ذوب آهن و استقالل مطهرى 

جانشین تبریزى شود و او دوباره به اصفهان برگردد.

تبریزى شاید دوباره به اصفهان بیاید

برگـرد به تیـمت

منصوریان هنوز نمى پذیرد نیاز به یک تغییر اساســى در نگرش هاى خود دارد. او هنوز مى گوید 
جزو علمى ترین مربیان ایران است و اگر در هر بحث فوتبالى شرکت کند، طورى حرف مى زند که 

گویى دیگران به اندازه او با فوتبال علمى آشنا نیستند.
منصوریان نه تنها در زمینه مسائل فنى که درباره مسائل فرعى فوتبال هم خود را یک کارشناس 
قلمداد مى کند. علیرضا منصوریان بعد از موفقیتى که در نفت داشت، در سال اول حضور در استقالل 
هم نشان داد حرف هایى در مربیگرى دارد ولى شکست در فصل دوم حضور استقالل جو را براى 
او برگرداند. منصوریان که ادعا داشت فوتبال علمى دنیا را بلد است و هر روز نقشه هاى دفاعى و 
تهاجمى تیمش را پیاده مى کند، بعد از ماه ها بیکار ماندن به ذوب آهن آمد و توانست اوضاع این 
تیم را در فصل گذشته سر و سامان دهد ولى شروع لیگ امســال دوباره برایش کابوس وار بوده

 است.
نکته اینجاست که منصوریان هنوز نمى پذیرد نیاز به 
یک تغییر اساسى در نگرش هاى خود دارد. او هنوز 
مى گوید جزو علمى ترین مربیان ایران است و اگر 
در هر بحث فوتبالى شــرکت کند، طورى حرف 
مى زند که گویى دیگران به اندازه او با فوتبال علمى 
آشنا نیستند. منصوریان نه تنها در زمینه مسائل 
فنى که درباره مســائل فرعى فوتبال 
هم خود را یک کارشناس قلمداد 

مى کند.
مثــًال در بحث بدنســازى 
فوتبال او همــواره تأکید 
دارد خودش بایــد برنامه 
را بدهــد و در واقع مربى 
بدنســاز تیمش تنها مثل 
یک مجرى اجــراى طرح 
عمل مى کنــد. نتیجه این 
مى شــود که در دو دوره اى 
که بدنسازى استقالل و ذوب 
آهن با او بود، تیمش در لحظات 
آخر کم مى آورد و خوب گل مى خورد؛ 
اتفاقى که حــاال هم در ذوب آهن رخ 

داده است.
بــه نظــر مــى رســد منصوریان 
استعدادى اســت که تا اینجا هدر 
 رفته و اگر بتواند تغییرى در نگرش 
خود ایجاد کند مى تواند دوباره تبدیل 
به همان «على منصورى» شــود که 
روى سکوها نامش را فریاد مى زدند. هر 
چه زودتر براى خودت یک اصالح طلب 

شو. چه در ذوب آهن بمانى و چه نمانى.

بهترین انتخاب، همیشه آنجایى نیست که پول بیشترى مى پردازند. پول، اولویت 
آلکمار بود. مدیر برنامه جهانبخش نیز خط باشــگاه را دنبال کــرد. حاال 16 ماه از 

پیوستن شماره 16 به برایتون مى گذرد، تیم و لیگى ناسازگار با جنس فوتبالش. 
جهانبخش با آقاى گلى در هلند، پیشنهادات فراوانى از لیگ  هاى مناسب تر 

داشت. از باشگاه هایى که نمى خواستند با جذب ریش قرمز رکورد نقل 
و انتقاالت تاریخ خود را بشکنند اما مقصد بهترى بودند.

علیرضا خودش بوندس لیگا را دوســت داشــت. اللیگا هم 
مى توانســت جایى متناســب با ظرافت و فانتزى فوتبال 

جهانبخش باشد. 
مسعود شجاعى با انتخاب درست اوساسونا در اللیگا 

از مرز صد بازى گذشت. جهانبخش را هم سوسیداد 
مى خواست اما آلکمار و هاشمى مقدم فقط «پول 

بیشتر» را به رسمیت مى شناختند.
فصل 18-2017 هلند را مرور کنیم. فصلى 

که نابغه داماش گل سرسبدش بود. همه 
بازیکنان پشت سرى جهانبخش که از 

هلند خارج شدند پیشرفت کرده اند؛ 
با عضویت در تیم ملى و جایگاهى 

موفق در باشــگاه جدید که 
دو محروم مانده.متأسفانه جهانبخش از هر 

وگهورســت (18 گل) جهانبخش (21 گل) با 
وگهورست حاال مهاجم از آلکمار جدا شــدند. 

23 گل زده.ثابت ولفسبورگ است با 
از بازیکنان آن فصل، ده لیخت به یوونتوس پیوسته. هیروینگ لوزانو 

(نفر پنجم گلزنان آن سال) براى ناپولى بازى مى کند. 
دیوید نرس با تثبیت موقعیت در آژاکس، به تیم ملى برزیل هم رسید 

تا کوپا را ببرد.
لوك دى یونگ (نفر دوازدهم مشــترك) اینک براى سویا بازى 
مى کند. ذکریا لبیض (دوازدهم مشــترك) از اوترخت به آژاکس 

رفت.
جاستین کالیورت که آن فصل نصف جهانبخش هم گل نزد در آاس 

رم است و پنج گل به ثمر رسانده.  لسه شون دانمارکى (نفر نوزدهم 
مشترك) حاال در سرى A (جنوا) بازى مى کند.

ریتسو دوآن ژاپنى از گرونینگن به آیندهوون پیوسته است.
یورگن لوکادیا (نفر 29 مشترك) شش ماه زودتر از جهانبخش به برایتون 

پیوست اما کمابیش فیکس بود و شــش گل هم زد. ابتداى فصل، قرضى 
رفته هوفن هایم.

میسون مونت از ویتسه به ترکیب ثابت چلسى رسیده.حکیم زیاش پیشنهادات 
فراوانى داشت اما عاقالنه ترکیب ثابت آژاکس را رها نکرد و در نیمه نهایى لیگ 
قهرمانان گل زد. کاسپر دولبرگ دانمارکى سر از نیس فرانسه درآورد. مورتن 

تورسبى نروژى (48 مشترك) االن سامپدوریاست.

داش على باید یک اصالح طلب شود!

تهاتر، بهترین جواب به 
مقاومت هاى تلویزیون

فریدون دیگه کیه؟

با جهانبخش ما چه کردید؟!

برایش کابوسو و ساماندهد ولىشروع لیگ امســال دوباره در فصل گذشته سر تیم را
 است.

نکته اینجاست که منصوریان هنوز نمى پذیرد
یک تغییر اساسى در نگرش هاى خود دارد.

ایران است مى گوید جزو علمىترین مربیان
در هر بحث فوتبالى شــرکت کند، طورى
مى زند که گویى دیگران به اندازه او با فوتبال
آشنا نیستند. منصوریان نه تنها در زمینه
فنى که درباره مســائل فرعى
هم خود را یک کارشناس

مى کند.
مثــًال در بحث بدنس
فوتبال او همــواره
دارد خودش بایــد
را بدهــد و در واقع
بدنســاز تیمش تن

اجــراى یک مجرى
عمل مى کنــد. نتیج
د مى شــود که در دو
که بدنسازى استقالل
ل آهن با او بود، تیمش در
آخر کم مى آورد و خوب گل مى
اتفاقى که حــاال هم در ذوبآ

داده است.
بــه نظــر مــى رســد منص
استعدادى اســت که تا اینج
 رفته و اگر بتواند تغییرى در
ایجاد کند مى تواند دوباره خود
به همان «على منصورى» شـ
روىسکوها نامش را فریاد مى زد
چه زودتر براى خودت یک اصالح
شو. چه در ذوب آهن بمانى و چه نما

  پس از پیــروزى هاى پــى در پى و ُپــرگل تیم 
اســتقالل مقابل تیم هاى تراکتورســازى تبریز و 
صنعت نفت آبادان، استراماچونى محبوبیت زیادى 
در میان طرفداران میلیونى خود پیدا کرده اســت و 
جالب اینکه سرمربى تیم آبى، شیراز را براى دیدن 
انتخاب کرده بود از این رو هــواداران از هم مى 
پرسیدند سرمربى اســتقالل در کجا اقامت 
دارد؟ از زمانى که اعالم شد سرمربى تیم 
استقالل قرار اســت به شیراز سفر کند، 
موجى در شبکه هاى مجازى و گروه ها 
راه افتــاد و هواداران تیم اســتقالل 
همه به دنبــال آن بودند کــه بدانند 
محل اقامت ســرمربى تیم محبوشان 
کجاســت کــه برونــد عکــس و امضا 

بگیرند.
یکى از هواداران اســتقالل که موفق نشده 
بود ســرمربى تیمش را ببیند گفته: «تمام هتل 
هاى اسم و رسم دار شیراز را گشتم اما موفق نشدم 
با او مالقات کنم و هر جا ســر زدم نتوانستم محل 
اقامت او را پیــدا کنم و در نهایت مى خواســتم به 
پلیس متوسل بشوم تا ســرمربى محبوبم را ببینم، 
اما منصرف شــدم.» وى که خواســت نامش برده 
نشــود، ادامه داد: «زمانى بیشتر حرص مى خوردم 
که عکس هاى ســرمربى اســتقالل با خانواده در 

اماکن تاریخى شیراز در شبکه هاى مجازى منتشر 
مى شــد اما از هواداران این تیم در کنار ســرمربى 

خبرى نبود.»
تالش ها هم براى پیداکردن سرمربى استقالل ره 
به جایى نبرد تا اینکه گفته شد او طى اقامت دو روزه 
خود در شــیراز (15 و 16 آبان 98) در یکى از هتل 
هاى محله قدیمى این شــهر( بازارچه فیل) که به 
شکل سنتى ساخته شــده یک شب اقامت داشته و 
سپس شیراز را ترك کرده اســت. یکى از کارکنان 
هتل گفت: «نگذاشــتیم هیچکس متوجه شود که 
سرمربى اســتقالل در این هتل اقامت دارد چرا که 
امکان داشت هجوم هواداران براى دیگر مسافران 

مشکالتى فراهم کند.
شیراز حدود هفت سال است که تیمى در لیگ برتر 
فوتبال ندارد، براى همین است که هواداران سرخابى 
نمى توانند بازیکنان و مربیان محبوب خود را ببینند 
و مجبورند به استان هاى همجوار بروند تا بازى تیم 

محبوشان از نزدیک ببینند.
در صورتى که شــیراز صاحب یک تیــم در لیگ 
برتر شــود، بهترین فرصت اســت که ورزشــگاه
 50 هزار نفرى پارس مملو از تماشــاگران شــود و 
بازار اقتصاد براى چنــد روزى رونق گیرد و موجى 
هم از شادى در دل هواداران این دو تیم محبوب به

 وجود آید.

 با بسته شدن پرونده هفته دهم لیگ ستارگان قطر 
یک بار دیگر ســتاره الجزایرى السد خود را مدعى 

نخست آقاى گلى معرفى کرد.
روزهاى تیره و تار الســد در این هفته ها باعث نشد 
تا بغداد بونجاح، ملى پوش الجزایرى این باشگاه در 
کورس مدعیان آقاى گلى، صــدر را به رقباى خود 
تعارف کند. روزنامه «استاد الدوحه» با انتشار جدول 
برترین گلزنان این فصل لیگ ستارگان از بونجاح یا 
همان «شکارچى صحرا» به عنوان بخت اول آقاى 

گلى نام برد.
نکته جالب در خصوص جــدول برترین گلزنان به 
خارج شــدن کریم انصارى فــرد، مهاجم پنج گله 
باشگاه السیلیه از این کورس است. ستاره ایرانى که 
در یکى دو بازى گذشته السیلیه موفق به گلزنى نشد 
با درخشش سایر رقبا از جمع مدعیان خارج شد مگر 
اینکه در ادامه فصل دوباره موتور گلزنى این بازیکن 
روشن شود و آقاکریم را به ســطح سایر مهاجمان 

گلزن قطر برساند.

بهترین انتخاب، همیشه آنجایى نیست که پول بیشترى مى پردازند. پول، اولویت 
حاال 16 ماه از  مدیر برنامه جهانبخشنیزخط باشــگاه را دنبال کــرد. 6آلکمار بود.

16 به برایتون مى گذرد، تیم و لیگى ناسازگار با جنس فوتبالش.  6پیوستن شماره
جهانبخش با آقاى گلى در هلند، پیشنهادات فراوانى از لیگ  هاى مناسب تر 

داشت. از باشگاه هایى که نمى خواستند با جذب ریش قرمز رکورد نقل 
و انتقاالت تاریخ خود را بشکنند اما مقصد بهترى بودند.

علیرضا خودش بوندس لیگا را دوســت داشــت. اللیگا هم 
مى توانســت جایى متناســب با ظرافت و فانتزى فوتبال 

جهانبخش باشد. 
مسعود شجاعى با انتخاب درست اوساسونا در اللیگا 

مرز صد بازى گذشت. جهانبخش را هم سوسیداد  از
مى خواست اما آلکمار و هاشمى مقدم فقط «پول 

به رسمیت مى شناختند. بیشتر» را
8فصل18-2017 هلند را مرور کنیم. فصلى 

که نابغه داماش گل سرسبدش بود. همه 
بازیکنان پشت سرى جهانبخش که از

هلند خارج شدند پیشرفت کرده اند؛ 
با عضویت در تیم ملى و جایگاهى 

موفق در باشــگاه جدید که 
دو محروم مانده.متأسفانه جهانبخش از هر 

وگهورســت (18 گل)جهانبخش (21 گل) با 
وگهورست حاال مهاجم از آلکمار جدا شــدند. 
ولفسبورگ است با 23 گل زده.ثابت

از بازیکنان آن فصل، ده لیخت به یوونتوس پیوسته. هیروینگ لوزانو
(نفر پنجم گلزنان آن سال) براى ناپولى بازى مى کند. 

دیوید نرس با تثبیت موقعیت در آژاکس، به تیم ملى برزیل هم رسید 
تا کوپا را ببرد.

اینک براى سویا بازى لوك دى یونگ (نفر دوازدهم مشــترك)
مشــترك) از اوترخت به آژاکس  مى کند. ذکریا لبیض (دوازدهم

رفت.
جاستین کالیورت که آن فصل نصف جهانبخش هم گل نزد در آاس 

رم است و پنج گل به ثمر رسانده.  لسه شون دانمارکى (نفر نوزدهم 
Aمشترك) حاال در سرى A (جنوا) بازى مى کند.

ریتسو دوآن ژاپنى از گرونینگن به آیندهوون پیوسته است.
29 مشترك) ششماه زودتر از جهانبخش به برایتون 9یورگن لوکادیا (نفر

شــش گل هم زد. ابتداى فصل، قرضى پیوست اما کمابیش فیکس بود و
رفته هوفن هایم.

میسون مونت از ویتسه به ترکیب ثابت چلسى رسیده.حکیم زیاش پیشنهادات 
فراوانى داشت اما عاقالنه ترکیب ثابت آژاکس را رها نکرد و در نیمه نهایى لیگ 
قهرمانان گل زد. کاسپر دولبرگ دانمارکى سر از نیس فرانسه درآورد. مورتن 

االنسامپدوریاست. تورسبى نروژى (48 مشترك)

با جهانبخش ما چه کردید؟!
 پس از پیــر
اســتقالل مق
صنعت نفت آ
در میان طرفد
جالب اینکه س
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پرسیدند
دارد
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م
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روزهاى تیره
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تعارف کند. رو
برترین گلزنان
همان «شکار

پزشک تیم سپاهان توضیحاتى را در خصوص آخرین وضعیت مهاجم برزیلى 
این تیم ارائه کرد. تیم فوتبال سپاهان روز اول آذر در چارچوب هفته یازدهم 
لیگ برتر مهمان صنعت نفت آبادان خواهد بــود و بازیکنان این تیم در حال 

حاضر تمریناتشان را زیرنظر کادر فنى پشت سر مى گذارند.
محمد ایران پوریان، علیرضا نقى زاده، محسن مسلمان و والدمیر کومان، چهار 
بازیکن مصدوم سپاهان بودند که در روز هاى گذشته به تمرینات گروهى تیم 
اضافه شدند. تنها مصدوم سپاهان که نگرانى هایى بابت او وجود دارد کى روش 
استنلى، مهاجم برزیلى زردپوشان اصفهان است. مهدى صدیقى پزشک تیم 
سپاهان در خصوص آخرین وضعیت کى روش استنلى گفت: کى روش در بازى 
قبلى مقابل تیم تراکتور از ناحیه همسترینگ دچار آسیب شد به همین دلیل او 
فعالً مشغول پشت سر گذاشتن روند درمانى است، این بازیکن تا یکى  دو روز 
دیگر تمرینات اختصاصى خودش را شروع خواهد کرد و به امید خدا از اوایل 

هفته آینده در تمرینات گروهى شرکت مى کند.

مهدى شــریفى که در پرسپولیس دوران موفقى نداشــت، در لیگ برتر 
آذربایجان در صدر جدول گلزنان قرار دارد.

مهدى شریفى، مهاجم سابق پرسپولیس و سپاهان که فصل قبل در جمع 
سرخپوشان عملکرد خوبى نداشت و حتى یک گل هم نزد این روزها در 

لیگ برتر آذربایجان مى درخشد.
شریفى که در تیم ســومقاییت توپ مى زند در دیدار تیمش برابر صباح 
در هفته یازدهم لیگ برتر آذربایجان هــم گلزنى کرد. نکته جالب اینکه 
پیمان بابایى دیگر لژیونــر ایرانى این تیم هم گل نخســت بازى را زده 
بود. ســومقاییت این بازى را 3 بر یک برد و در رده چهــارم جدول قرار

 گرفت.
اما نکته مهمتر صدرنشینى شریفى در جدول گلزنان لیگ برتر آذربایجان 
است. شریفى با زدن پنج گل کنار لورنســو فروتوس، مهاجم تیم ِکشال 

مشترکاً در صدر جدول گلزنان قرار دارد. 

شریفى 5 گله شدیکى دو روز دیگر مى آید

معــاون وزارت ورزش و جوانــان اعالم کرد 
راهکار جدیــدى را بــراى احیــاى پخش 
تلویزیونى در نظر گرفته اند که در آستانه نهایى 

شدن است.
موضوع پرداخت نشدن حق پخش تلویزیونى 
از مدت ها قبل وجود داشته است. فوتبالى ها 
در سال هاى گذشته بارها نسبت به این مسئله 
انتقاد کردند اما هیچ راه حلى به دست نیامده 
تا وزارت ورزش مجبور شود از راهى دیگر این 

مسئله را پیگیرى کند.
ژاله فرامرزیان، معاون توسعه مدیریت و منابع 
وزارت ورزش با اشاره به جلسه هاى متعدد با 
مدیران صدا وســیما در دو سال گذشته براى 
تعیین و تکلیف حق پخش ورزش کشور گفت: 
مذاکرات ما با صدا وســیما در حد به رسمیت 
شناختن حق پخش ورزش هم نتیجه نداشته 
است و در آن سازمان اراده و تمایلى براى حل 

این مشکل وجود ندارد و زیر بار آن نمى روند.
معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: احیاى حق 
پخش تلویزیونى و ورزش جزو تکالیف قانونى 
وزارتخانه اســت و براى همین با تدبیرى که 
صورت گرفته است با درخواست ما از سازمان 

برنامه و بودجه به میزان کارشناسى شده حق 
پخش ورزش کشــور از ســرفصل اعتبارات 
سازمان صدا وســیما کاســته و به سرفصل 
اعتبارات وزارت ورزش و جوانان اضافه خواهد 

شد.
فرامرزیــان در پایــان افــزود: در واقع تهاتر 
اعتبارات با کمک دولت و ســازمان برنامه و 
بودجه بهترین و قانونى تریــن راه حل براى 
احیاى حق پخش تلویزیونى و ورزش اســت 
و امیدوارم صدا و ســیما تمکین کند و قطعًا با 
این حرکت به زودى بخش مهمى از نیازهاى 
ورزش کشــور به خصوص در بخش فوتبال 
ملى و باشــگاه هاى پر طرفدار اســتقالل و 
پرسپولیس در آســتانه ورود به فرابورس حل 

مى شود.
با این شرایط سازمان بودجه کشور از سال آینده 
باید مبلغ حق پخش تلویزیونــى را از بودجه 
صداوسیما کسر کند و به بودجه وزارت ورزش 
اضافه کند تا فدراســیون هاى مختلف از آن 
بهره مند شوند. اینکه چنین موضوعى عملى 
خواهد شد یا نه هم مســئله اى است که گذر 

زمان آن را مشخص خواهد کرد.

على فریدون، مهاجم ایرانى االصل تیم الشحانیه با پاس گلى که به رامین رضاییان داد،  در بین 
ستاره هاى هفته از نگاه «استادالدوحه» قرار گرفت.

 روزنامه «استاد الدوحه» در صفحات مجازى خود از کاربران خواست تا ستاره هفته دهم رقابت 
هاى لیــگ ســتارگان را انتخاب 
کنند که در این بین على فریدون، 
مهاجم ایرانى االصل الشــحانیه 

حضور دارد.
جز این مهاجم ایرانى، تیاگو بیزارا، 
مبارك بوصوفــه، محمد بن یطو، 
ســردار رشید اف و ســفیان هنى 
بازیکنان برتر این هفته از مسابقات 

بوده اند.
تیم الدحیل بــا پیروزى خانگى در 
ایــن هفته همچنان صدرنشــین 
باقى ماند و السد با شکست 3 بر صفر برابر القطر، امتیازات مهمى را از دست داد و در جایگاه چهارم 
جدول قرار دارد. گفتنى است تیم السد نسبت به تیم هاى باالنشین دو بازى کمتر به دلیل رقابت 

در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا دارد و از الدحیل 11 امتیاز پایین تر است.

پس کجا بودى؟ همه هتل ها رو سر زدیم

انصارى فرد از «شکارچى صحرا» جا ماند

محمد مؤمنى
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ابالغ اخطاریه ماده 101
شماره پرونده: 139704002004000749/1 شماره بایگانى پرونده: 9706375/2 شماره 
ابالغیــه: 139805102004002880 تاریخ صــدور: 1398/07/14 آگهى ابالغ اخطاریه 
ماده 101 پرونده به شماره بایگانى: 9706375- بدینوسیله به اقاى محسن قاسمى ساکن: 
اصفهان خ صائب پالك 182 بدهکار پرونده که برابر گزارش مامور مربوطه نشانى فوق مورد 
شناسایى واقع نگردیده ابالغ مى گردد که طبق تقاضاى بستانکار بانک اقتصاد نوین اصفهان 
مورد وثیقه، ششدانگ پالك شماره 12/8764 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان موضوع سند 
رهنى شماره 169794- 94/8/17 تنظیمى دفترخانه اسناد رسمى شماره 15 شهر اصفهان 
استان اصفهان طبق ارزیابى کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 3/700/000/000 ریال 
(ســه میلیارد و هفتصد میلیون ریال) ارزیابى گردیده لذا برابر مــاده 101 آئین نامه اجرائى 
بدینوسیله به شما اخطار مى شــود ظرف مدت 5 روز از تاریخ درج آگهى باید کتبًا اعتراض 
خود را با پیوست کردن قبض سپرده دســتمزد ارزیاب مجدد به مبلغ هفت میلیون ریال به 
اداره اجرا تســلیم دارید در صورتیکه به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابى قطعى و به 
همان قیمت آگهى خواهد شــد. م الف: 656863 اسدى اورگانى- رئیس اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان /8/273
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 963644 ج/3 له آقاى امید پژمانى و علیه آقاى امیرعباس گلریز خاتمى مبنى 
بر مطالبه مبلغ 17214282424ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى 
دولتى که در اجراى تبصره ى یک ماده 3 ق نحــوه محکومیتهاى مالى خانم نرگس گلریز 
خاتمى و آقاى سید محمدجعفر میرصادقى وثیقه جهت دادخواست اعسار محکوم علیه معرفى 
و بعلت رد حکم اعسار وى دســتور وصول محکوم به و حق االجراى دولتى از محل وثیقه 
صادر شده است در تاریخ 98/9/12 سه شنبه ســاعت 10:30 صبح در محل اجراى احکام 
دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش شش دانگ ملکى به پالك ثبتى 
شماره 2190/80 به انضمام انبارى شــماره 84 فرعى و پارکینگ شماره 930 فرعى بخش 
یک اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى خانم 
نرگس گلریز خاتمى و آقاى سید محمدجعفر میر محمدصادقى و اکنون در تصرف مالکانه 
مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها 
به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه هاى اجرایى بر 
عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن معامله ظرف حداکثر یکماه پرداخت واال ده درصد 
واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: واقع در اصفهان خیابان 
ابوذر (آذر)، کوچه دکتر شیرزادى، پالك 31 واحد شماره 5 بازدید بعمل آوردیم. ملک مورد 
ارزیابى داراى دو جلد ســند سه دانگى به شــماره ملک 93- 84- 2190/80 و شماره ثبت 
44650 دفتر 189 صفحه 230 و شماره ثبت 44651 دفتر 189 صفحه 233 و شماره هاى 
چاپى 447483 الف/82 و 447484 الف/82 بخش یک ثبت اصفهان به مالکیت مشترك 
آقاى سید محمد جعفر میر محمد صادقى (ســه دانگ) و خانم نرگس گل ریز خاتمى (سه 
دانگ) بوده و در یک مجتمع 7 واحدى همکف یک واحد مسکونى و سه طبقه روى آن هر 
طبقه دو واحد مسکونى ) واقع شده است. بر اساس مشاهده و بازدید و بررسى صورت گرفته 
مجموعه داراى قدمت تقریبى 14 سال بوده، درب به حیاط یعنى از سمت جنوبى مشرف به 
گذر اصلى مى باشد، اسکلت بتنى مسلح و ســقف تیرچه بلوك، نماى جنوبى به سمت گذر 
اصلى آجرنما و نماى دیوار حیاط مشرف به گذر سنگ گرانیتى، سطح اشغال مجموعه حدود 
90 درصد، نماى دیوار پارکینگ و کف فرش آن سنگى و سقف پارکینگ گچ و رنگ، دستگاه 
پله سنگ فرش و دیواره ها هم پوشش ســنگ و داراى نرده فلزى. واحد موردنظر با شماره 
5 و در طبقه اول شرقى واقع شــده و بصورت مسکونى فعال بوده ودر حال بهره بردارى مى 
باشد، مساحت واحد 140/5 مترمربع با احتســاب تراس 4/5 مترمربعى، داراى پارکینگ به 
مســاحت 12/5 مترمربع و انبارى به مساحت 8/20 مترمربع میباشــد، این واحد سه خوابه 
بوده، کف سالن و آشپزخانه سرامیک و کف خواب ها موزاییک و موکت، دیوار و سقف گچ و 
رنگ و ابزار گوشه گچى کناره هاى سقف، از نظر نورگیرى یک خواب جنوبى و سالن نور و 

آفتاب مستقیم و آشپزخانه و دو خواب شمالى نورگیرى از حیاط خلوت شمالى، توالت و حمام 
 ،HBL و درب هاى MDF جداگانه، آشپزخانه با دیوارهاى کاشى کارى و کابینت هاى تمام
کف تراس سنگ فرش و دیوارها نماى آجرى و نرده فلزى، چهارچوب هاى داخلى فلزى و 
دربهاى داخلى چوبى، پنجره هاى یک جداره آلومینیومى. سیستم سرمایش، کولر آبى روى 
بام و سیســتم گرمایش پکیج، داراى مخزن ذخیره آب و پمپ طبقه پایین مجاور انبارى ها 
بوده، باکس هاى اطفا حریق و سیستم دوربین و آژیر تعبیه گردیده، واحد داراى انشعاب برق 
مجزا آب و گاز مشترك میباشد. با توجه به مساحت مفید و ابعاد و موقعیت ملک و گذر اصلى و 
از طرفى منظور نمودن قدمت ساخت و موقعیت شهرى و در نظر گرفتن جمیع جوانب موثر بر 
ملک مذکور و با توجه به وضعیت فعلى بازار زمین و مسکن، ارزش عرصه و اعیانى و انشعابات 
و دیگر امتیازات (بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهى احتمالى) بابت تمامى ششدانگ واحد 
مذکور به متراژ فوق (140/50 مترمربع) در مجموع مبلغ 15455000000 ریال، پانزده ملیارد 
و چهارصد و پنجاه و پنج ملیون ریال تمام اعالم میگردد. مطابق دستور مورخ 98/7/3  شعبه 
محترم 22 دادگاه تجدیدنظر استان فروش و نتیجه بالمانع مى باشد. م الف: 618183 مدیر 

ودادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /7/296
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)

شــماره آگهى: 139803902003000023 تاریخ آگهى: 1398/08/01 شــماره پرونده: 
139704002003001695 آگهى مزایده اموال غیرمنقول (9702416)- بر اساس پرونده 
اجرایى شماره 139704002003001695 به شماره بایگانى فوق 9702416/1 ششدانگ 
پالك ثبتى به شماره 4690 فرعى از 16 اصلى بخش 14 اصفهان در آدرس اصفهان خیابان 
صمدیه لباف بین کوچه 22 و 24 بنگاه حبوبات رســتم نژاد کدپســتى 8187774864 به 
مســاحت 81. 122 مترمربع متعلق به مجید رســتم نژاد اصلى نام پدر: علیقلى تاریخ تولد: 
1353/02/21 شماره ملى: 1699404038 شماره شناسنامه: 59، که سند ششدانگ پالك 
فوق در دفتر الکترونیــک 139720302025010760 به شــماره چاپى 125985 در دفتر 
امالك ثبت صادر گردید که برابر نامه وارده به شماره 3026533- 1397/06/031 اداره ثبت 
اسناد و امالك منطقه غرب اصفهان به نام نامبرده سابقه ثبت دارد و در قبال طلب علیرضا 
بقال و پنج درصد اجرایى بازداشت گردید حدود و مشخصات به شرح ذیل مى باشد: شماال: 
بطول (6/92) شش متر و نود و دو سانتیمتر، دیوار و پنجره است به فضاى معبر شرقا: در دو 
قسمت، بطولهاى: (1/19) یک متر و نوزده سانتیمتر (12/13) دوازده متر و سیزده سانتیمتر، 
اول دیواریست پیشرفتگى، دوم دیواریست، اول به فضاى معبر دوم به فضاى ملک مجاور 
شماره 3628 فرعى از شماره 16 اصلى جنوبا: در چهار قســمت، که قسمت اول آن شرقى 
است. بطولهاى: (2/08) دو متر و هشت ســانتیمتر، (2/74) دو متر هفتاد و چهار سانتیمتر، 
(4/20) چهار متر و بیست سانتیمتر، (1/81) یک متر هشتاد و یک سانتیمتر، اول دیواریست 
به صورت پخ، دوم دیوار و پنجره است، سوم و چهارم خط فرضى است، اول تا چهارم به تراس 
غیرمسقف غربا: در پنج قسمت که قسمت دوم آن شمالى، قسمت چهارم آن جنوبى است. 
بطولهاى: (7/31) هفت متر و سى یک سانتیمتر، (3/07) سه متر هفت سانتیمتر، (2/86) دو 
متر و هشتاد و شش سانتیمتر، (0/56) پنجاه و شش سانتیمتر، (3/74) سه متر هفتاد و چهار 
سانتیمتر، اول و دوم دیوار است، سوم درب و دیوار است، چهارم و پنجم دیواریست، اول به 
فضاى ملک مجاور شماره 639 به فرعى از شماره 16 اصلى دوم تا پنجم به راه پله و اسانسور 
مشاعى مى باشد که حسب گزارش کارشناسى به شماره وارده 3066445- 1397/12/27 
پالك مرقوم عبارت است از: عرصه به مساحت 122/81 مترمربع مى باشد و مشخصات فنى 
آپارتمان فوق الذکر با کاربرى دفتر کار (در حاضر مسکونى) واقع در طبقه اول از یک مجتمع 
تجارى- دفتر کار مى باشد زیرزمین اول انبارى تجارى و طبقه همکف تجارى و سه طبقه 
روى مغازه (اول تا ســوم) دفتر کار و فاقد پارکینگ نماى غالب ساختمان آجرنما، پله سنگ 
گرانیت و آسانسور نیمه استیل، کف حیاط (تراس غیرمسقف) موزاییک، پوشش کف آپارتمان 
سرامیک و دیوار سفیدکارى و نقاشى آشپزخانه کف سرامیک و بدنه کاشى و کابینت با درب 
MDF و سازه  فلزى سرویس بهداشتى و حمام با پوشش کف سرامیک و بدنه کاشى درب هاى 

داخلى چوبى و پنجره ها و درب تراس از نوع آلومینیوم با شیشه دو جداره، سیستم گرمایش 
ساختمان پکیج و رادیاتور و سیستم خنک کننده اسپیلیت مى باشد و مبلغ پنج میلیارد و یکصد 
و بیست و چهار میلیون ریال (5/124/000/000 ریال) ارزیابى گردید که ساعت 9 صبح الى 
12 روز سه شنبه مورخ 1398/09/19 شعبه اسناد ذمه اى اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
به نشــانى اصفهان ابتداى خیابان الهور طبقه چهارم از طریق مزایده به فروش مى رسد و 

مورد مزایده از مبلغ پنج میلیارد و یکصد و بیســت و چهار میلیون ریال (5/124/000/000 
ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. 
طالبین مى توانند به آدرس فوق مراجعه و از مــورد مزایده دیدن به عمل آورند. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهى هاى مربوط به بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و آب و برق و گاز 
و غیره به عهده برنده مزایده است. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز 
ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. این آگهى در یک نوبت 
در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان چاپ و منتشــر خواهد شد. توضیحًا خریداران جهت 
شرکت در جلسه مزایده با ارائه کل مبلغ پایه مزایده به صورت چک رمزدار و تضمینى بانک 
ملى ایران امکان حضور در جلسه مزایده را دارند. تاریخ انتشار آگهى مزایده: 1398/08/21 

م الف: 647970 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /8/271
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000260 تاریخ آگهى: 1398/08/18 شــماره پرونده: 
139604002004000696 آگهى مزایــده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9602494، 
1- ششــدانگ یک واحد تجارى پالك چهارده هزار و ششصد و بیســت و دو فرعى از دو 
هزار و دویست و شصت و هفت اصلى مفروز و مجزى شــده از ده هزار و هفتصد و بیست و 
هشت فرعى قطعه 14 تفکیکى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان به مساحت 22/57 مترمربع 
به آدرس: اصفهان بهارســتان فاز 2 خیابان اردیبهشــت غربى خیابان شــیرازى مجتمع 
بهمن بلوك 14 پالك 2004 واحد A 12 که ســند مالکیت آن با شــماره دفتر الکترونیکى 
139520302024020847و با شــماره چاپى 481074 سرى د سال 94 ثبت و صادر شده 
است با حدود، شماًال: در دو قسمت بطولهاى 4/25 متر دیواریست مشترك به واحد تجارى 
قطعه 15 شماره 10828 فرعى باقیمانده، شرقا: بطول 5/31 متر درب و دیوار و پنجره ایست 
به راهرو، جنوبا: بطول 4/25 متر دیواریســت مشــترك به واحد تجارى قطعه 13 شماره 
14621 فرعى، غربا: بطول 5/31 متر دیواریست به میدان. حقوق ارتفاقى طبق قانون تملک 
اپارتمانهاست که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق بصورت مغازه به مساحت 22/57 
مترمربع با ارتفاع 4/5 متر و بالکن تجارى به مساحت 12/21 مترمربع با قدرالسهم از عرصه 
با اسکلت بتون و سقف تیرچه بلوك، دیوارها آجر و مالت ماسه سیمان، درب ورودى شیشه 
ســکوریت، نماى داخلى تا ارتفاع حدود 2/5 متر سرامیک و مابقى گچ کف سرامیک داراى 
انشعاب برق مجزا و آب مشترك مى باشد 2- ششدانگ یک واحد تجارى پالك چهارده هزار 
و ششصد و شانزده فرعى از دو هزار و دویست و شصت و هفت اصلى مفروز و مجزى شده از 
ده هزار و هفتصد و بیست و هشت فرعى قطعه 8 تفکیکى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان به 
مساحت 19/27 مترمربع به آدرس: اصفهان بهارستان فاز 2 خیابان اردیبهشت غربى خیابان 
شیرازى مجتمع بهمن بلوك 14 پالك 2004 واحد A 5 که سند مالکیت آن با شماره دفتر 
الکترونیکى 13952030202402048 و با شــماره چاپى 481073 سرى د سال 94 ثبت و 
صادر شده اســت با حدود، شماًال: در دو قســمت بطولهاى 4/70 متر درب و دیوار و پنجره 
ایست به راهرو، شرقا: بطول 4/10 متر دیواریست مشترك به واحد تجارى قطعه 7 شماره 
14615 فرعى، جنوبا: بطول 4/70 متر دیواریست به ملک مجاور شماره 10729 فرعى، غربا: 
بطول 4/10 متر دیواریست مشترك به واحد تجارى قطعه 9 شماره 14617 فرعى. حقوق 
ارتفاقى طبق قانون تملک آپارتمانهاست که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق بصورت 
مغازه به مســاحت 19/27 مترمربع با ارتفاع 4/5 متر و بالکن به مساحت 9/96 مترمربع با 
قدرالسهم از عرصه با اسکلت بتون و سقف تیرچه بلوك، دیوارها آجر و مالت ماسه سیمان، 
درب ورودى شیشه سکوریت، نماى داخلى تا ارتفاع حدود 2/5 متر سرامیک و مابقى گچ کف 
سرامیک داراى انشعاب برق مجزا و آب مشترك مى باشد 3- ششدانگ یک واحد تجارى 
پالك چهارده هزار و ششــصد و پانزده فرعى از دو هزار و دویست و شصت و هفت اصلى 
مفروز و مجزى شده از ده هزار و هفتصد و بیست و هشــت فرعى قطعه 7 تفکیکى واقع در 
بخش 6 ثبت اصفهان به مساحت 20/11 مترمربع به آدرس: اصفهان بهارستان فاز 2 خیابان 
اردیبهشت غربى خیابان شــیرازى مجتمع بهمن بلوك 14 پالك 2004 واحد A 4 که سند 
مالکیت آن با شماره دفتر الکترونیکى 139520302024020848 و با شماره چاپى 481072 
سرى د سال 94 ثبت و صادر شده است با حدود، شماًال: در دو قسمت بطولهاى 4/66 متر و 
سى و یک سانتیمتر اول درب و دیوار و پنجره ایست و دوم دیوار و پنجره ایست اول و دوم به 
راهرو، شرقا: بطول 4/29 متر دیواریست مشترك به واحد تجارى قطعه 6 به شماره 14614 
فرعى، جنوبا: در دو قسمت بطولهاى دو متر و پنج ســانتیمتر و دو متر و هشتاد و پنج سانتى 

متر اول و دوم دیواریست اول به معبر دوم به ملک مجاور شماره 10729 فرعى، غربا: بطول 
چهارده متر و ده سانتى متر دیواریست مشترك به واحد تجارى قطعه هشت شماره 14616 
فرعى. حقوق ارتفاقى طبق قانون تملک اپارتمانهاست که طبق نظر کارشناس رسمى پالك 
فوق بصورت مغازه به مساحت 20/11 مترمربع با ارتفاع 4/5 متر و بالکن تجارى به مساحت 
10/39 مترمربع با قدرالسهم از عرصه با اسکلت بتون و ســقف تیرچه بلوك، دیوارها آجر 
و مالت ماسه سیمان، درب ورودى شیشه ســکوریت، نماى داخلى تا ارتفاع حدود 2/5 متر 
سرامیک و مابقى گچ کف سرامیک داراى انشعاب برق مجزا و آب مشترك مى باشد ملکى 
آقاى محمود صیرفیان پور فرزند حسن که طبق ســند رهنى شماره 164054- 92/5/13 
تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شــماره 15 اصفهان در رهن بانک اقتصاد نوین اصفهان 
واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک داراى بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز 
یکشنبه مورخ 98/9/10 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت 
شرقى چهارراه اول ”شهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده 
گذارده مى شــود. مزایده جهت پالك چهارده هزار و ششصد و بیست و دو فرعى از دو هزار 
و دویست و شصت و هفت اصلى مفروز و مجزى شده از ده هزار و هفتصد و بیست و هشت 
فرعى قطعه 14 تفکیکى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان از مبلغ پایه 1/560/000/000 ریال 
و جهت پالك چهارده هزار و ششصد و شانزده فرعى از دو هزار و دویست و شصت و هفت 
اصلى مفروز و مجزى شده از ده هزار و هفتصد و بیست و هشت فرعى قطعه 8 تفکیکى واقع 
در بخش 6 ثبت اصفهان از مبلغ پایه 1/330/000/000 ریال و جهت پالك چهارده هزار و 
ششصد و پانزده فرعى از دو هزار و دویست و شصت و هفت اصلى مفروز و مجزى شده از ده 
هزار و هفتصد و بیست و هشت فرعى قطعه 7 تفکیکى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان از مبلغ 
پایه 1/380/000/000 ریال و جمعا ارزش سه پالك به مبلغ 4/270/000/000 ریال شروع 
و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان مورخ 98/8/21 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده 
به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلســه مزایده باید مبلغ پایه مزایده 
پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت 
پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت 
شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى 
همان روز طى فیش مخصوص  پرداخت نماید. م الف: 656879 اداره اجراى اســناد رسمى 

اصفهان /8/272
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003000208/1 شماره بایگانى پرونده: 9800334/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000303 تاریخ صــدور: 1398/06/16 ابالغ اجرائیه 
قرارداد بانکى- بدین وسیله به: آقاى محمدحســین غضنفرى فرزند نعمت اله به شناسنامه 
شــماره 41595 صادره از اصفهان و کدملى 1280841516 متولد 1336/06/30 ســاکن 
اصفهان آپادانا اول باغ کاج ســاختمان 133 کدپســتى 8165845193، ابالغ مى شود که 
بانک ملى ایران شعبه جلفا اصفهان به اســتن اد قرارداد بانکى شماره 9612394601 مورخ 
1396/11/30 جهت وصول مبلغ 2/596/000/000 ریال بابت اصل و مبلغ 83/640/986 
ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1398/01/20 بانضمام خسارت تاخیر روزانه به مبلغ 
1/730/666 ریال از تاریخ 1398/01/20 تا روز وصول علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائى به کالسه 9800334 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/02/07 
مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشــده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و 
طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى 
جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى 
گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 

658053 اسدى اورگانى- اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /8/274

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان از تحویل حقابه کشاورزان شرق و غرب اصفهان 
از 21 آبان ماه (امروز) به مــدت 20 روز خبر داد و گفت: 
حجم آب توزیعى زاینده رود براى کشاورزان در این مدت 

120 میلیون مترمکعب است.
حسن ساسانى در گفتگو با «ایســنا» با اشاره به آخرین 
وضعیت سد زاینده رود، اظهار کرد: دوشنبه 20 آبان ماه 
ذخیره مخزن ســد زاینده رود 425 میلیون مترمکعب و 
ورودى آن 13 و خروجى سد 24 مترمکعب بر ثانیه بود. 
وى تأکید کرد: خروجى ســد زاینده رود از سه شنبه 21 
آبان ماه براى توزیع آب کشت پاییزه کشاورزان غرب و 

شرق اصفهان به مدت 20 روز افزایش پیدا خواهد کرد. 
وى در خصوص تحویل حقابه زیست محیطى زاینده رود 
نیز توضیح داد: تحویل حقابه زیست محیطى زاینده رود 
و جریان آب در اصفهان ارتباط مستقیمى با بارش هاى 

پاییزه و زمستانه دارد.
ساسانى با تأکید بر اینکه متأســفانه در سال آبى جارى 
تاکنون بارش هاى خوبى در سرشــاخه هاى کوهرنگ 
نداشته ایم،  اظهار کرد: در حال حاضر میزان بارش ها در 
ایستگاه شــاخص زاینده رود (چلگرد) 59 میلیمتر است 
که در مدت مشابه سال گذشته 77 میلیمتر و در متوسط 

بلندمدت 119 میلیمتر بوده است.

معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان 
گفت: با توجه به ایجاد فضاى امنیتى ســایبرى و لزوم 
بهره مندى از آن ستاد پیشگیرى از تخلفات در دادگسترى 

تشکیل شده است.
حیدر قاسمى در گفتگو با «تسنیم» با بیان اینکه عالوه بر 
تدابیر تدارکاتى براى برگزارى انتخابات تدابیر امنیتى نیز 
لحاظ شده است، اظهار کرد: با اینکه وزارت اطالعات در 
زمینه امنیت سایبرى اقدامات خوبى را انجام داده، ما نیز 
سعى کرده ایم توصیه و تأکیدات را در این زمینه به مدیران 

و مسئوالن ذیربط ارائه کنیم.
وى افزود: چه بخواهیم و چه نخواهیم بخشى از مباحث 

فضاى سایبرى و مجازى تأ ثیرگذار است و باید از این فضا 
استفاده کنیم و به عنوان یک ظرفیت به آن نگاه شود.

معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان 
با بیان اینکه ستاد پیشــگیرى از تخلفات در دادگسترى 
تشکیل شده است، گفت: این ســتاد به ریاست معاون 
رئیس کل دادگسترى و با حضور اعضاى دستگاه هاى 

مختلف تشکیل مى شود.
وى خاطرنشان کرد: نباید عرصه فضاى مجازى را رها 
کرد بلکه باید از آن نهایت بهره مندى را در راستاى اهداف 
برگزارى انتخابات صحیح و درخور داشت، زیرا این فضا 

در هر صورت به کار خود ادامه مى دهد.

افزایش خروجى 
سد زاینده رود از امروز

تشکیل ستاد پیشگیرى از 
تخلفات انتخابات 

ذخیره سنگ آهن کشور
سیدعلى اسماعیلى مدیرکل دفتر ژئوَمتیکس سازمان 
زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشـور در نشست با 
فعاالن معادن و اکتشـاف اصفهان در سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان با اشاره به اهمیت برآورد میزان 
ذخیره مواد اولیه کارخانه هاى تولیدى اصلى ایران مانند 
فوالدمبارکه و ذوب آهن اصفهـان، افزود: اطالعات ما 
از وجود احتمالى چهار میلیارد ُتن سنگ آهن در کشور 

حکایت دارد که دو میلیارد ُتن آن قطعى است.

تعطیلی 3 کارگاه ساختمانی 
رئیس اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی 
و کیفیـت سـاختمان اداره کل راه وشهرسـازي بیـان 
کرد: بـا توجه به لـزوم اسـتفاده از مصالح سـاختمانی 
استاندارد و تأکید بر رعایت آن در مباحث مقررات ملی 
ساختمان، ضرورت بازبینی و کنترل آن در بازدیدهاي 
نظـارت عالیه مـورد توجه قـرار گرفته و در این راسـتا 
به منظـور بهره منـدي از ظرفیـت هاي کارشناسـان 
اداره کل اسـتاندارد بازدیدهاي تصادفی از جمله سـه 
کارگاه سـاختمانی بـا حضور ایـن کارشناسـان انجام 
پذیرفت که منجر به تعطیلی هر سـه کارگاه شد. سید 
عبدالرضا لقمانی افـزود: در فرایند بازدیدهاي کنترلی 
و نظارتـی ایـن اداره کل از پروژه هاي سـاختمانی که 
فاقد استانداردهاي الزم باشند، عالوه بر دستور توقف 
عملیات سـاختمانی به مراجع صدور پروانه ساختمان، 
تخلف احتمالی مهندسان ناظر نیز پس از توصیه و تذکر 
در لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان، به مراجع ذیربط 

ارجاع خواهد شد. 

خبر

باالخره بعد از گذشــت ماه ها از صــدور حکم قطعى 
دادگاه تجدیدنظــر در مورد اتهامــات یکى از اعضاى 
شوراى شــهر اصفهان و لغو عضویت این عضو شورا، 
ســرانجام تکلیف صندلى خالى شوراى شهر مشخص 

شد.
شــوراى شــهر اصفهان بعد از انتخابات دو سال پیش 
یکدســت در اختیار اصالح طلبان قرار گرفت اما حدود 
چهار ماه پیش مهدى مقدرى، یکــى از همین اعضا با 
حکم دادگاه بدوى به اتهام نشر اکاذیب از طریق صفحه 
توییتر از حضور در شوراى شهر منع شد. بر اساس این 
حکم وى به دو ســال ممنوعیت از هر نــوع فعالیت در 
شبکه هاى اجتماعى، دو سال انفصال از خدمات دولتى و 
عمومى و حضور در جلسات شوراى شهر، دو سال حبس 
که یکسال آن قطعى و یکسال آن تعزیرى بود و دو سال 
منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسى  

محکوم شده بود.
یک ماه بعــد از آن حکــم مقــدرى در دادگاه تجدید 
نظر به یکســال حبس تعزیــرى به اتهام تشــویش 
اذهــان عمومى بــه مدت پنج ســال تعلیق شــد، اما 
مجازات هاى تکمیلى آن شــامل دو ســال انفصال از 
شوراى شهر، دو سال ممنوعیت حضور در احزاب و دو 
سال ممنوعیت فعالیت در فضاى مجازى به تأیید رسید و 
منع حضور وى در جلسات شوراى شهر اصفهان نیز تأیید 

شد.
بعد از منع حضور مهدى مقدرى در شوراى شهر اصفهان 

بنابر قانون فردى که بیشترین آراء را در میان کاندیداهاى 
این دوره از شوراى شهر اصفهان داشته است، به جاى 
او باید در جلسات شوراى شهر اصفهان حضور پیدا کند 

اما بعد از انصراف عباس مقتدایى از حضور در شــوراى 
اسالمى شهر اصفهان، رضا امینى، رئیس اسبق شوراى 
اسالمى شهر اصفهان که بیشترین آراء مردمى را پس 

از وى دارد به عنوان جایگزین مهدى مقدرى به شــورا 
معرفى شد.

امینى از اصولگرایان محسوب مى شود و به همین دلیل 

ورود او به شورا، یکدستى اصالح طلبان را بر هم مى زند.
حسین سیســتانى، فرماندار اصفهان دیروز در گفتگو 
با «تســنیم» در خصوص ورود عضو علــى البدل به 
شــوراى شــهر اظهار کرد: براى حضور آقــاى رضا 
امینى در شــوراى شــهر اصفهان به عنوان عضو على 
البدل دســتور الزم داده شده اســت. البته بعد از اعالم 
فرماندارى، رئیس شوراى شــهر باید به صورت رسمى 
از آقــاى امینى دعوت کند تا براى جلســات شــوراى 
شهر حضور داشته باشــد و مراحل قانونى بعدى انجام 

شود.
فرماندار اصفهان با بیان اینکه بــه این ترتیب ماجراى 
حضــور نماینده جایگزیــن و ورود عضــو على البدل 
به شــوراى شــهر خاتمه پیدا کرد، تصریح کرد: براى 
مشــخص شــدن این موضوع منتظر نامه اى از سوى 
اســتاندار اصفهان بودیم که یک شنبه شب ابالغ شد و 
به محض دریافت نامه دســتور الزم براى حضور عضو 
على البدل شورا داده شد و نامه حضور هم به دست آقاى 

امینى رسیده است.
 رضا امینى هم در گفتگو با «تسنیم» ضمن تأیید ابالغیه 
فرماندارى گفت: بر اســاس قانون رئیس شوراى شهر 
باید هفته آینده در نامه اى رسمى و کتبى به کلیه اعضا 
موضوع را اعالم کند و از آنها دعوت شــود و از بنده نیز 
براى شرکت در جلسات شورا دعوت کند، بنابر این حضور 
بنده در شورا قطعى شــده و از جلسات بعدى در صحن 

شورا حضور خواهم داشت.

با دستور استاندار و ابالغ فرماندار، کرسى خالى شوراى شهر به رئیس اسبق این شورا رسید

ترکیب یکدست اصالح طلب پارلمان شهر به هم خورد
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ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139804002003001876/1 شماره بایگانى پرونده: 9802599/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000392 تاریخ صــدور: 1398/08/06 ابالغ اجرائیه 
قرارداد بانکى- بدین وسیله به آقایان: احمدرضا زارعین ریزى فرزند مرتضى به شناسنامه 
شماره 247 صادره از لنجان و کدملى 1170536034 متولد 1348/05/02 ساکن اصفهان 
خیابان نیکبخت شرقى کوچه شــهید لونى کوچه 44 شــرکت فوالد ثمین قشم، محمد 
نوربخش حبیب آبادى فرزند على به شناسنامه شــماره 9765 صادره از اصفهان و کدملى 
1293320323 متولد 1367/07/04 ساکن اصفهان خیابان پروین خیابان آذر بهرام پالك 
25، و خانم مهرى خیرى حبیب آبادى فرزند عباس به شناســنامه شــماره 297 صادره از 
اصفهان و کدملــى 1286622281 متولد 1341/01/28 ســاکن اصفهان خیابان پروین 
خیابان آذر بهرام پالك 25، ابالغ مى شــود که بانک ملى ایران شــعبه خیابان نیکبخت 
اصفهان به است ناد قرارداد بانکى شماره 119980 مورخ 1395/08/24 جهت وصول مبلغ 
500/000/000 ریال بابت اصل و مبلغ 352/558/704 ریال بابت خســارت تاخیر تادیه 
تا تاریخ 1398/02/24 بانضمام خســارت تاخیر روزانه به مبلــغ 328/333 ریال از تاریخ 
1398/02/24 تا روز وصول علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالســه 
9802599 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/05/13 مامور، محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 
113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى 
ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 658056 اعظم 

قویدل- کفیل اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /8/275
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003001242/1 شماره بایگانى پرونده: 9801750/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000391 تاریخ صــدور: 1398/08/06 ابالغ اجرائیه 
قرارداد بانکى- بدین وسیله به خانم بتول ابراهیمى فرزند شهریار به شناسنامه شماره 25353 
صادره از اصفهان و کدملى 1282720521 متولد 1358/06/31 ســاکن اصفهان خیابان 
شیخ صدوق شمالى کوى 47 پالك 36، ابالغ مى شــود که بانک ملى ایران شعبه خیابان 
نیکبخت اصفهان به اســتن اد قرارداد بانکى شــماره 119978 مورخ 1395/08/16 جهت 
وصول مبلــغ 451/904/942 ریال بابت اصل و مبلغ 53/842/629 ریال بابت خســارت 

تاخیر تادیه تا تاریخ 1398/02/17 بانضمام خسارت تاخیر روزانه به مبلغ 447/837 ریال از 
تاریخ 1398/02/17 تا روز وصول علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 
9801750 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/04/04 مامور، محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 
113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى 
ایران ظرف مدت بیســت روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت 
به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 658052 

اسدى اورگانى- مسئول شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /8/276
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003002084/1 شماره بایگانى پرونده: 9802914/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000383 تاریخ صدور: 1398/08/02 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالســه: 9802914/1- بدین وسیله به: - آرزو شــیرانى بیدابادى نام پدر: محسن تاریخ 
تولد: 1374/12/23 شــماره ملى: 1272149528 شماره شناســنامه: 1272149528 به 
نشانى: اصفهان خیابان اتشگاه خیابان اردیبهشت کوى گلستان پالك 30 – سید فضل اله 
میراحمدى کرمى  نام پدر: سید جالل تاریخ تولد: 1340/07/01 شماره ملى: 1283367602 
شماره شناسنامه: 512 به نشانى: اصفهان بلوار اتشگاه خیابان بهشت محله گلستان – عباس 
قانعى نام پدر: ایرج تاریخ تولد: 1356/02/19 شماره ملى: 2295379271 شماره شناسنامه: 
857 به نشانى: اصفهان خیابان هشت بهشت محله گلستان کوچه نیلوفر پالك 82 ابالغ مى 
شود که بانک ملى شعبه جلفا اصفهان جهت وصول مبلغ 58741892 ریال بابت اصل طلب، 
مبلغ 35721634 ریال خسارت تأخیر تآدیه تا تاریخ 1398/04/22 و از آن تاریخ روزانه مبلغ 
68532 ریال به استناد قرارداد بانکى شماره 9306083290 مورخه 1393/09/26 علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 139804002003002084 و شماره بایگانى 
9802914/1 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 98/05/20 مامور، محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 
113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى 
ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 658054 اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /8/277

ابالغ اجراییه
شــماره پرونده: 139804002003003417/1 شــماره بایگانى پرونــده: 9804806/1 
شــماره آگهى ابالغیه: 139803802003000412 تاریخ صــدور: 1398/08/19 آگهى 
ابالغ اجرائیه کالســه: 139804002003003417/1- بدین وســیله به آقاى سید حمید 
موسویان نام پدر: ســید عباس تاریخ تولد: 1300/01/01 شــماره ملى: 0702405681 
به نشــانى: اصفهان میدان قــدس خیابان ســروش کوچه مرغاب پالك 20 کدپســتى 
8137853946 ابالغ مى شــود که آقاى على محمد رنجبران نام پدر: اسکندر تاریخ تولد: 
1354/06/01 شماره ملى: 5129393031 شــماره شناسنامه: 5305، جهت وصول مبلغ 
220/000/000 ریال به استناد چک شماره 6019/793556، مورخه 1398/06/30، عهده 
بانک صادرات شعبه قدس اصفهان علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالس ه 
139804002003003417/1 و شــماره بایگانى 9804806 در این اداره تشکیل شده و 
طبق گزارش مورخ 98/08/13 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا 
بنا تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه 
نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 
اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این 
آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات 

اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 657993 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /8/278
 اخطار اجرایى

شماره 98/315 به موجب راى شماره 606 تاریخ 98/6/11 حوزه سوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه احمد ذکریا نام پدر حسینعلى به 
نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 4/950/000 ریال چهارصد و نود و پنج هزار تومان بابت هزینه هاى 
دادرسى و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از سررسید چک 
لغایت اجراى حکم  که توسط اجراى احکام محاسبه وصول مى گردد درحق خواهان و نیم 
عشر دولتى.محکوم له: مهدى حاج امینى به نشــانى: نجف آباد پل اسرافیلیان ك امین پ 
14 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 658024/م الف-شعبه 

سوم شوراى حل اختالف نجف آباد/8/280
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139885602030008551   آقاى ســید قربانعلى هژبرالسادات فرزند سید اصغر 
باستناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت شش حبه مشاع هفتاد و دو حبه ششــدانگ یک قطعه زمین شماره 601 
فرعى از 1014 اصلى  واقع در قطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که دردفتر امالك 
الکترونیکى شماره 139820302030003989 بنام نامبرده ثبت و سند  مالکیت بشماره97 
ج 571041 صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن 
یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى  از بین رفته است. چون درخواست صدورالمثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1398/08/21 658102/م الف- مهدى صادقى 

وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف زهرا لطفى نجف آبادى /8/281
 حصروراثت 

محمود بهرامى داراى شناسنامه شماره 1226 به شرح دادخواست به کالسه 1288/98 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسقلى 
بهرامى بشناســنامه 10 در تاریخ 98/4/18 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. بتول بهرامى  ش ش 671 ، 2. عصمت بهرامى 
ش ش 807 ، 3. بهجــت بهرامــى ش ش 36 ، 4. کبرى بهرامــى ش ش 15 ، 5. منیژه 
بهرامى ش ش 8 ، 6. محمود بهرامــى  ش ش 1226 ، 7. محمد بهرامى  ش ش 957 ، 8. 
غالمرضا بهرامى ش ش 3(فرزندان متوفى)، 9. رقیه عباســى آبادچى ش ش 27 (همسر 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شــد. 658019/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 8/279

بررسى جدید پژوهشگران آمریکایى نشان مى دهد که 
جستجوى نشانه هاى بیمارى در گوگل، در بسیارى از 
موارد به تشخیص نادرست و نگرانى منجر مى شود. 
پژوهشــگران مى گویند از هر پنج نفر، دو نفر پس 
از مراجعه به گوگل، خود را مبتــال به بیمارى هاى 
وخیم مى پندارند. این بررســى که روى 2000 نفر 
آمریکایى انجام شده نشــان مى دهد که 43 درصد 
داوطلبان، با جستجوى نشانه هاى بیمارى در گوگل، 
به این باور مى رسند که به بیمارى جدى و خطرناکى 
مبتال هستند. در این بررســى مشخص شد که 65 
نفر از داوطلبان، از اینترنت براى تشخیص بیمارى 
استفاده مى کنند؛ در حالى که ممکن است اینترنت، 
نتایجى متفاوت با مشکل آنها نشان دهد که حادتر 

و خطرناك تر نیز باشند.
 74 درصد کسانى که به جستجو در اینترنت پرداخته 
بودند، اظهار کردند که جستجو در مورد نشانه هاى 
بیمارى، بیش از اینکه به کنترل اضطراب کمک کند، 
آنها را درباره سالمتى خود نگران کرده است. دلیل 
این نگرانى، پاسخ هایى اســت که در حوزه پزشکى 
از سوى گوگل عنوان مى شــوند و در بیشتر مواقع، 

کمتر از 40 درصد مورد اطمینان هستند. پژوهشگران 
دریافتند که جســتجو در اینترنت، نخستین انتخاب 
همه داوطلبان نیست و نیمى از آنها ترجیح مى دهند 
که ابتدا به پزشک مراجعه کنند اما حدود 26 درصد 
داوطلبان که با توصیه هاى اینترنتى نجات یافته اند، 
از دیدن پزشــک خوددارى مى کنند. بخشى از این 
خوددارى، به دلیل هزینه درمان، بخشــى به علت 
باور نداشتن به پزشکان و بخش دیگرى نیز به دلیل 
نداشتن زمان کافى است. پژوهشگران در این بررسى، 
عوامل دیگرى را نیز براى خــوددارى از مراجعه به 
پزشک مشخص کردند که توضیح بهتر، هزینه کمتر 

و برنامه ریزى بهتر را در بر مى گیرد.
دکتر «رابرت موردکین» از پژوهشگران این پروژه 
گفت:  اگرچه کســب اطالعات، کار درستى است 
اما باید به اهمیت آزمایش هاى واقعى نیز توجه کرد . 
حقیقت این است که بیش از نیمى از بزرگساالن براى 
کسب اطالع در مورد نشانه هایى که در خود مى بینند، 
به گوگل مراجعه مى کننــد؛ در حالى که مراجعه به 
پزشــک با وجود نیاز به زمان و هزینــه مى تواند به 

بررسى و مدیریت بهتر سالمتى کمک کند.

همه کســانى کــه حمله قلبــى را تجربه کــرده اند، 
نگرانى هاى قابل درکى در مورد وضعیت سالمت خود 
بعد از این عارضه دارند. اما خبر خوب این است که با اتخاذ 
یک شیوه زندگى ســالم از جمله رژیم غذایى مناسب، 
ورزش منظم براى کنتــرل وزن بهتر و تماس منظم با 
پزشک، مى توان فشار خون، کلسترول باال و قند خون 

باال را براى بهبود سالمت قلب، کنترل کرد.
به تمام بیماران بعد از تجربه اولین حمله قلبى، توصیه 
مى شود فعال و آگاه بوده و در انجام حرکات ورزشى 
محتاط باشند اما نترسند! چون ورزش یکى از بهترین 
کارهایى است که بعد از حمله قلبى براى تقویت قلب و 

حفظ سالمت کلى بدن مى توان انجام داد. 
ورزش بعد از حمله قلبى مى تواند منجر به تقویت قلب 
شــود. البته باید ورزش هاى مناسب را براى افزایش 
انرژى، کنترل وزن و کاهش اســترس انتخاب کرد. 
بهترین ورزش براى قلب، تمرینات هوازى با استفاده 
از کل بدن است؛ شامل پیاده روى، دوچرخه سوارى 
و شنا. بیماران همچنین ممکن است تمریناتى براى 
افزایش قدرت، تعادل و انعطــاف پذیرى را نیز دنبال 

کنند.
یکى از بهترین راه ها براى حفظ فعالیت بدنى بعد از 
حمله قلبى، شــرکت در برنامه هاى توانبخشى قلبى 
تحت نظارت اســت. برنامه هاى توانبخشــى قلبى 
یک رویکرد چند رشته اى براى بهبود وضعیت بیمار 
است. این برنامه ها شــامل تربیت بدنى، برنامه هاى 
روان پزشکى و تغذیه اى اســت. به تدریج با افزایش 
ســطح تمرینات توانبخشــى، به بیمار این اعتماد به 
نفس بازگردانده مى شــود که چطور با خیال راحت 

فعالیت هاى روزمره زندگى را از سر بگیرد.
طبیعى است که انجام فعالیت بدنى بعد از حمله قلبى با 
خستگى همراه باشد. براى همین به بیماران استراحت 
و خواب کافــى در دوران بهبودى توصیه مى شــود. 
داشــتن چرت بعد از ظهر نیز مهم است. پزشک شما 
انجام یک برنامه ورزشــى تدریجى شامل 10 تا 30 
دقیقه ســه بار در هفته را توصیه خواهد کرد. تعداد و 

طول مدت حرکات ورزشى باید کامًال تدریجى باشد.
هل دادن، کشــیدن، یا بلند کردن اجسام سنگین در 
شــش تا 12 هفته اول بعد از حمله قلبى را باید کامًال 

فراموش کرد. پزشک شما ممکن است شما را براى 
اجتناب از انجام تمرینات ایزومتریک راهنمایى کند. 
این نوع ورزش ها ممکن اســت منجــر به افزایش 

ناگهانى فشار خون و ضربان قلب شود.
کارهاى خانگى مى تواند در طول دوره توانبخشــى 
یک نوع ورزش محسوب شود اما اقدامات خانگى باید 
امن باشند و درست مانند ورزش شدت و سرعت آنها 
تدریجى باشــد. به طور کلى در شش هفته اول بعد از 
حمله قلبى، از بلند کردن اجسام سنگین باید به شدت 

خوددارى شود.
پس از تجربه حمله قلبى، شما باید از عالئم قلبى که 
شاید تجربه کنید، آگاه باشــید و آنها را به پزشکتان 
اطالع دهیــد. در طول هر نوع فعالیت توانبخشــى، 
اگر شما تجربه اشــکال در تنفس، درد قفسه سینه، 
سرگیجه، تهوع، عرق سرد و یا ضربان قلب نامنظم را 
داشتید، باید فعالیت خود را متوقف کنید و با پزشکتان 
تماس بگیرید. این عالی م شاید شــما را مجبور کند 
تحت یک برنامه توانبخشــى تحت نظارت مستقیم 

قرار بگیرید.

زندگى سالم
 بعد از حمله قلبى

اگر به دنبــال یک ورزش جدید و مهیج هســتید کــه بتواند 
به ســرعت کالرى هاى اضافى بدن شــما را از بیــن ببرد به 
جاى باشــگاه هاى بدنســازى تنهــا رو به عقــب بدوید. بر 
اســاس تحقیقات، دویدن و راه رفتن رو به عقب یک ورزش 
دوست داشــتنى و محبوب در برخى کشــورهاى اروپایى و 
کشــور ژاپن اســت که این کار از قرن ها پیش بین آنها رواج 

دارد.
راه رفتن و دویدن روبه عقب عضالتى از بدن را درگیر مى کند 
که در حرکت روبه جلو نقش مؤثرى ندارند و ضعیف تر از سایر 

عضالت هستند.
این ورزش یکــى از راه هاى مخفیانه اى اســت که بیشــتر 
ورزشکاران براى کم کردن سریع وزن و تقویت تمام عضالت 
بدن خود از آن استفاده مى کنند و عالوه بر کم کردن چربى دور 
شــکم، باعث برطرف کردن انحناى ستون فقرات و خمیدگى 

ناشى از نشســتن نامناسب هم مى شــود. کارشناسان برآورد 
کرده اند که هر صد  قدم راه رفتن روبه عقــب مى تواند مانند 

هزار قدم راه رفتن رو به جلو باعث کاهــش کالرى و ایجاد 
تناسب اندام شود.

البته محققان هشــدار مى دهند که افراد بــراى انجام چنین 
تمرین هاى ورزشى حتمًا موارد احتیاطى را رعایت کنند. براى 
مثال در یک مکان کامًال امن ایــن ورزش را انجام دهند و در 
آن مکان پله، سراشیبى یا سربلندى، چاله یا حفره وجود نداشت 
باشد. همچنین حین انجام این ورزش، گوش دادن به موسیقى 
یا حرف زدن با تلفن همراه مى تواند باعث کاهش تمرکز و بروز 

اتفاق هایى چون سقوط و افتادن شود.
در نهایت کارشناسان توصیه مى کنند افراد ابتدا از راه رفتن رو 
به عقب شــروع کنند و به تدریج با تمرین بیشتر، دویدن روبه 

عقب را آغاز کنند.

رد
ند

ن
مزایاى باورنکردنى 
دویدن رو به عقب

گوگل
 پزشک نیست!

نان جو بخورید تا قند خونتان کاهش پیدا کند: پس 
نان جو براى افراد دیابتى بسیار مفید است چون باعث تحریک 

انسولین سازى در بدن فرد مى شود.
سیستم ایمنى بدن تقویت مى شود: این نوع نان با دارا 
بودن آنتى اکسیدان هاى فراوان و اسیدهاى چرب مفید براى 
بدن موجب تقویت سیستم ایمنى بدن شده و با رشد تومورها 

مقابله مى کند.
نان جو سرشار از فیبر است: همین ویژگى موجب پاك 
ســازى دیواره هاى معده و روده از ذرات آلوده مى شود و از 

بیمارى هاى دستگاه گوارش جلوگیرى مى شود.
خاصیت رژیمى نان جو: از خواص نان جو که دلیل اصلى 
استفاده از آن مى توان به مقوى بودنش اشاره داشت که باعث 

احساس سیرى در فرد مى شود.
با اســتفاده از این نان فشــار خون شما تعدیل 

مى یابد.
کاهش کلسترول خون: با خوردن نان جو 
از تولیــد چربى هاى زیــان آور در خون جلوگیرى 

مى شود.
از بیمارى هاى قلبى عروقى پیشگیرى مى شود.

موجــب تنظیــم فعالیت هــاى دســتگاه گوارشــى بدن 
مى شود.

وجود ویتامین هاى گروه B: موجــب تقویت حافظه، 
شادابى و زیبایى پوست، آرامش و پیشگیرى از نرمى استخوان 

در کودکان مى شود.
از خواص نان جو مى توان به وجود مواد ضدســرطانى اشاره 
داشــت که باعث ســرکوب عوامل ســرطان به خصوص 

پیشگیرى از بروز سرطان در بستر روده ها مى شود. 
با خوردن نان جو سبوس دار از سفید شدن زودرس موهایتان 

نیز جلوگیرى کنید.
مواد معدنى و امالح فراوان در نان جو در افزایش ســالمت و 

استحکام استخوان هاى شما نقش ب سزایى دارد.

شگفت انگیزترین 
خواص نان جو 

نتایج یک بررسى جدید نشان مى دهد پختن غذاى گرم با قاشق، چنگال و کفگیر پالستیکى منجر 
به انتقال مواد شیمیایى آنها به بشقاب غذاى افراد مى شود. 

محققان که نسبت به استفاده از مواد پالستیکى در زمان طبخ غذا هشدار مى دهند، تأکید مى کنند:  
پالستیک ها سمى هستند و باعث بیمارى کبدى و تیروئید مى شوند. 

محققــان آلمانى کــه سرپرســتى این پژوهــش را برعهــده داشــتند، به مصــرف کنندگان 
هشــدار داده اند که از ظروف موجود در مــواد غذایى با حرارت 70 درجه ســانتیگراد اســتفاده

 نکنند. 
به گفته کارشناسان علمى، مواد پالستیکى حاوى ماده اى به نام الیگومر هستند که در حرارت باال 
خود را آزاد و مواد شیمیایى منتشر مى کنند. نتایج بررسى ها به خوبى نشان داده است، در صورت بلع 
این ماده در دوزهاى زیاد، الیگومر که ساخته شده توسط انسان است ممکن است باعث بیمارى کبد 

و تیروئید نابارورى، سرطان و کلسترول باال شود.
بسیارى از ظروف پالستیکى از مواد شیمیایى مصنوعى ساخته شــده اند تا به اندازه کافى آن دوام 

بیاورند، در برابر دماى جوش مقاومت کنند و از نظر چربى مقاوم باشند.
ایــن مؤسســه همچنین  به این اخطار توســط مؤسســه فدرال آلمان داده شده است؛ 

را از تماس با وســایل مردم هشــدار داده است که غذاى گرم 
در امان نگه دارند.پالستیکى خود 

قاشق هایى که 
شما را 

به تیروئید 
مبتال مى کنند 

ه 

بسیارى از افراد دچار تیرگى لب مى شوند و گاهى 
این تیرگى لب ژنتیکى است و فرد نمى تواند براى 
رفع آن کارى کند اما قابل درمان است. برخى از علل 
اصلى تیرگى لب قرار گرفتن در معرض بیش از حد 
نور مستقیم خورشید، واکنش هاى آلرژیک، استفاده 
از لوازم آرایشى با کیفیت پایین، سیگار کشیدن بیش 
از حد، مصرف کافئین زیاد و عدم تعادل هورمونى 

خواهد بود.
یکى دیگر از دالیل تیره شــدن لب هــا مى تواند 

در اثر هیپرپیگمانتاســیون باشــد. در این شرایط 
هیپرپیگمانتاسیون نمى تواند اثر مخربى بر سالمت 
فرد بگذارد؛ تنها به دلیل اضافه شدن مالنین ایجاد 
مى شــود. این نوع  عارضه ممکن است در اثر قرار 
گرفتن بیش از حــد در معرض آفتاب هم باشــد. 
خشــکى لب ها نیز ممکن است موجب تیرگى آنها 
شــود. افراد بهتر است هر شــب قبل از خوابیدن

لب هاى خود را با انوع روغن ها، نرم کنند؛ یکى از 
روغن هاى مؤثر روغن گلیسیرین است .

عارضه اى که لب ها را کبود مى کند
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موزه عصارخانه شــاهى و مرکز اصفهان شناسى و خانه ملل وابسته به 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شهردارى اصفهان با همکارى 
دانشگاه هنر اصفهان نشستى با استاد هادى سیف، محقق و پژوهشگر 
پیشکســوت پرکار هنرهاى ســنتى ایران در توحیدخانه دانشگاه هنر 

برگزار کردند.
در ابتداى این نشست که در محیطى بســیار صمیمى با حضور اساتید 
و عالقه مندان به هنر برپا شــده بود، رئیس اداره امور هنرى ســازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان از اینکه در عصرى 
پاییزى در عمارت توحیدخانه دیدار استاد سیف میسر شد ابراز خرسندى 
کرد و گفت: از زمانى که نوجوان بودم براى اولین بار در کارگاه پدرى در 
حوزه قلمکار، موفق به آشنایى با استاد سیف شدم و از آن زمان بیش از 

20 سال مى گذرد.
على عطریان افزود: در همان دوران برایم جالب بود که فردى جستجوگر، 
پرشور و عالقه مند، سئواالت دقیقى را در حوزه هنر از استادان آن زمان 
مى پرسید و متوجه شدم او به دنبال جریانى اســت که در کتاب ها پیدا 

نکرده است.
وى با بیان اینکه در این مدت عالقه فراوانى به خواندن کتاب هاى استاد 
سیف در زمینه هاى مختلف هنر سنتى پیدا کردم، گفت: اولین کتابى که 

از استاد سیف خواندم «مجنونى ها» بود که برایم بسیار جذاب بود.
رئیس اداره امور هنرى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان گفت: استاد سیف در تاریخ شفاهى با ادبیات خود، 40 جلد کتاب 
را که براى نسل ها باقى ماند انتشار داد و این شوق همچنان وجود دارد و 
در حقیقت تیغ استاد سیف شاخه و برگ ها را مى زند تا این جریان در هنر 

این سرزمین بالنده باشد.
■■■

عضو هیئت علمى دانشگاه هنر اصفهان نیز با اظهار خرسندى از اینکه در 
جایگاه یک شاگرد، در توصیف استاد هادى سیف سخن مى گوید، گفت: 
معموًال رسم بر این است زمانى براى افراد نکوداشت و گرامیداشت برگزار 
مى شود که فرد در قید حیات نباشد و از این لحاظ باید به موزه عصارخانه 

شاهى، مرکز اصفهان شناسى و سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان که در زمان حیات استاد سیف این نکوداشت را برپا 

کردند تبریک گفت.
حمید فرهمند بروجنى افزود: پیشینه سرگذشتنامه و بیوگرافى در حوزه 
هنر در اروپا بسیار غنى بوده اما در ایران مطالعاتى در این زمینه زودتر از 
دوران تیمورى نبوده و از دوره صفوى تا امروز رساالت و کتاب ها آنچنان 
که باید در حد کّمیت و کیفیت هنرمندان نبوده است و پژوهش ها هرگز 
نظام مند و فراگیر نبوده، بلکه بر اثر دغدغه و عشق هنرمندان انجام شده 

و پژوهشگران نیز حامى حکومتى نداشته اند.
وى با بیان اینکه در نیم قرن اخیر پژوهش هایى چون یادداشــت هاى 
جالل الدین همایى در هنر اصفهان، پژوهش مرحوم ایرج افشار و... انجام 
شد، گفت: در بیشتر این آثار، اهتمام نگارندگان در معرفى اجمالى هنر و 
احوال کلى آن بود و به بستر آن کمتر توجه شد و این تاریخ نگارى بیشتر 

روایت نگارى است.

فرهمند با اشاره به ویژگى هاى آثار استاد ســیف گفت: توجه به بستر 
فرهنگى اجتماعى، اشاره به الیه هاى پنهان روحى و روانى هنرمندان، 
توجه به تاریخ شــفاهى و درك اهمیت آن، اهمیــت دادن به پژوهش 
میدانى، توجه به هنر مردمى که ناب ترین و اصیل ترین شــاخه هنر هر 
کشور است، کاربست نثر ویژه و نوستالژى، پیشگاهى در گزینش فرامین 
پژوهشى در هنرهاى در حال فراموشى از ویژگى هاى آثار استاد سیف به 
شمار مى رود. البته نوستالژى استاد، روشنگر و بیداربخش بوده و ما را به 

خصوص در شهر اصفهان آگاه مى کند.
عضو هیئت علمى دانشگاه هنر اصفهان مى گوید: متأسفانه بسیارى از 
هنرهاى ما در حال فراموشى است و بسیارى از رشته هاى هنرى از صد 

سال پیش تاکنون از بین رفته است.
فرهمند اظهار امیدوارى کرد مسئوالن و متولیان، قدر استاد سیف و امثال 
او را بدانند و زمینه را براى درخشش این اساتید بیش از پیش فراهم کنند.

وى گفت: امید است یک گروه پژوهشگر با انگیزه تشکیل شود و بتوانند 

از تجربیات استاد سیف بهره گیرند و جوانان به تاریخ شفاهى روى آورند.
■■■

استاد هادى سیف، محقق و پژوهشــگر هنرهاى سنتى در زمینه هاى 
هنرى نیز سپس در سخنانى گفت: هنر سرزمین من آنقدر راز و رمز دارد 
که من بعد از این سال ها، هنوز اندر خم یک کوچه ام و صادقانه بگویم به 
یاد گذشته افتادم. این پژوهشگر و محقق و نویسنده که بیش از یکصد 
کتاب دارد ادامه داد: بعد از سال ها در دامان اصفهان، بضاعتى در اشاعه 

هنرهاى مردمى انجام دادم.
وى با بیان تاریخچه اى از آنچه در گذشته بر او رفته و تشریح فعالیت ها در 
زمان دانشجویى در اصفهان و پس از آن گفت: اصفهان آبروى هنر شرق، 
میعادگاه عابدان و عاشقان هنر است و زمانى که از شیراز به اصفهان آمدم 

بر این اندیشه بودم که اصفهان به من چه مى آموزد؟
سیف به عنوان درد دل و صادقانه گفت که در زمان دانشجویى در دانشگاه 
اصفهان مردان بزرگى چون زنده یادان بدرالدین کتابى، منوچهر قدسى، 

عریضى و... او را حمایت کردند. این محقق و نویســنده و پژوهشــگر 
مى گوید: از اینکه امروز در اصفهان و در بین استادان و اهالى هنر هستم 
حال بسیار خوبى دارم. وى با بیان خاطراتى از پروفسور هشترودى و دکتر 
هنرفر گفت: با هدایت و راهنمایى پروفسرو هشترودى و دکتر هنرفر و 
دیگران هرچقدر توان داشــتم براى اعتالى هنر، تالش کردم ولى در 
اقیانوس هنر، هنوز جاى کار وجود دارد چرا که اصفهان شهرى است که 
هر آجر و هر کوچه آن، داراى شناسنامه است. سیف بازار قیصریه اصفهان 
را صندوق سر به مهر مشرق زمین خواند که هنر زمانه را افراد آن تغییر 
مى دهند. وى خاطرنشان کرد: اصفهان آنقدر به من آموخت و تأثیرگذار 
بود که قادر به نادیده گرفتن اصفهان نبوده و مطالعه اولیه من پیرامون 
هنرمندان گمنام دریچه اى بود که به رویم باز شد و همیشه یادمان باشد 

هنر ایرانى در بزنگاه ها افراد را نگه داشته است.
سیف گفت: هنرهاى مردمى، سهم و نقش عمده هنرمندان گمنام در هنر 

ایران است و امیدوارم بتوانم 16 جلد کتاب هنرهاى مردمى را بنویسم.
وى اضافه کرد: در یک کالم، خاك اصفهان طوطیاى چشم من است و 
براى همه معلمانم که در بسترى از خاك و خواب هستند طلب آمرزش 
مى کنم. این نویسنده، پژوهشگر و محقق خواست تا راه هنر همچنان 
ادامه یافته و براى اعتالى هنر در اصفهان که دریایى از هنر است همه 

با هم همت کنند.
ســیف گفت: ما رفیق نیمه راه نیســتیم و هر جا که الزم باشد کمک 

خواهیم کرد.
■■■

در این نشست که چندتن از اعضاى کمیسیون فرهنگى شوراى اسالمى 
اصفهان هم حضور داشتند از هادى سیف با تقدیم یادبود، قدردانى شد.

شایان ذکر است این پژوهشگر پیشکسوت و پرکار هنرهاى سنتى ایران 
آثارى چون نقاشى قهوه خانه اى، نقاشى روى کاشى، سردر بقعه امامزاده 
شاهزاده قریب شیراز، یادمان استاد على اکبر صنعتى، سوته دالن، شور 
عشق، مجنونى ها، در قلمزنى شــده مدرسه چهارباغ، محراب گچ برى 
اولجایتو در مسجد جامع عتیق اصفهان و... را داراست و جدیدترین کتاب 

سیف قلمکار نقاشى است که در این نشست معرفى شد.

در مراسم «نشستى با هادى سیف» پژوهشگر هنرهاى سنتى عنوان شد

اصفهان شهرى است که هر آجر و هر کوچه آن داراى شناسنامه است
ساسان اکبرزاده

شهردارى گلدشت به استناد مصوبه هیئت عالى سرمایه گذارى مورخ 
1398/08/12 در نظر دارد نســبت به تکمیل و تجهیز و راه اندازى و 
بهره بردارى از پروژه میدان میوه و تره بار شهردارى از طریق مشارکت 
و سرمایه گذارى با بخش خصوصى اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند 
با در دســت داشــتن مدارك الزم (مؤید توانایى فنى و مالى) جهت 
دریافت اســناد و مدارك از تاریخ 1398/08/21 به مدت 15 روز کارى 
به آدرس گلدشت بلوار امام خمینى (ره) شهردارى گلدشت دفتر امور 

سرمایه گذارى و مشارکت ها مراجعه نمایند.

فراخوان دعوت به مشارکت

مهدى غالمى- شهردار گلدشت

نوبت اول

م الف: 659466

نوبت دوم

شــهردارى حبیب آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شــوراى اسالمى شهر، 
بهره بردارى زمین هاى به شرح ذیل را از طریق آگهى مزایده عمومى به شخص واجد 
شرایط به صورت اجاره ماهیانه و قرارداد سه ساله اقدام نماید. لذا از واجدین شرایط 
دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت 

ادارى روز چهارشنبه مورخ 98/08/22 به واحد درآمد شهردارى مراجعه نمایند.
1- زمین 1000 متر جنب ورزشگاه جهت نمایشگاه گل          
   2- زمین 2000 متر در پارك جنگلى جهت احداث استخر ماهى

3- اجاره زمین انبارى 150 متر در محدوده پارك جنگلى

آگهى مزایده عمومى

م الف: 651942سید جواد لقمانى- شهردار حبیب آباد 

سامانه خدمات غیر حضورى 1522 در سیر تطور و تکوین حوزه مشترکین 
شرکت هاى آبفا نقش و جایگاه ویژه اى دارد.

مدیرعامل آبفاى استان اصفهان گفت: سامانه هوشمند خدمات غیرحضورى 
1522 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان راهبرد ارائه خدمات به مردم 

را محقق کرد.
در گذشته شهروندان براى دریافت خدمات 23گانه فروش و پس از فروش 
انشــعاب باید به طور میانگین پنج مرتبه به ادارات آب و فاضالب مراجعه 
مى کردند اما نخستین بار با راه اندازى این سامانه در شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان، تمام خدمات به صورت هوشمند و غیرحضورى و در تمام 
ساعات شبانه روز به متقاضیان و مشترکین ارائه مى شــود و در واقع ارائه 

خدمات به مردم از میز ادارات به داخل خانه ها برده شد.
مهندس هاشم امینى در عین حال گفت: نقطه اوج فعالیت سامانه خدمات 
غیر حضورى 1522زمانى است که بخش مشترکان ادارات آبفاى مناطق 
خودگردان تعطیل شــود و مردم نیز بدانند که براى دریافت تمامى خدمات  
باید فقط از درگاه هاى غیر حضورى نظیر سامانه1522، کارافزار(اپلیکیشن) 
همراه آبفا، کد دستورى#151522*6655*  و پرتال شرکت استفاده کنند.

وى با بیان اینکه صنعت آب و فاضالب براى افزایش سطح کیفیت خدمات 
خود نیاز به تغییراتى همچون ســامانه 1522 دارد ابــراز امیدوارى کرد  با 
استفاده از تجربیات موفق سه سال گذشــته و حمایت مدیران صنعت آب 
و فاضالب، بتوان ســامانه خدمات غیر حضورى 1522 را در تمام شرکت 
هاى آب و فاضالب راه اندازى و فراگیر کرد و از مزایاى ارائه خدمات از نظر 
سرعت، دقت، کیفیت و تکریم ارباب رجوع همه مشترکان آب و فاضالب 

کشور بهره مند شوند.
معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفاى استان اصفهان نیز گفت: از دو میلیون 
و 400 هزار تماس تلفنى برقرار شده با ســامانه 1522 در سه سال گذشته، 

بیش از 735 هزار مورد آن منجر به ارائه خدمات به مشترکان شده است.
رضا رضایى افزود: فعالیت سامانه هوشمند 1522موجب کاهش حداقل پنج 
میلیون و 300 هزار سفر درون شــهرى در این مدت شده است. وى گفت: 
اگر به طور میانگین براى هر سفر رفت و برگشت درون شهرى 12 کیلومتر 
مسافت طى شود، در طول سه سال گذشته بالغ بر پنج میلیون لیتر بنزین به 
ارزش 50 میلیارد ریال صرفه جویى شده است که آثار مفید و مؤثر آن شامل 
کاهش هزینه هاى شهروندى، مدیریت اقتصاد اجتماعى و تأثیر بسیار مهم 

زیست محیطى مى باشد.
روح ا... سعیدى، مدیر سامانه 1522 آبفاى استان اصفهان هم گفت: در حال 
حاضر خدمات 23گانه فروش و پس از فروش انشــعاب آب و فاضالب در 
سامانه 1522 از طریق 9 کلید و 17 زیرکلید به صورت کامًال غیر حضورى و 

شبانه روزى به مشترکان ارائه مى شود.

سامانه 1522 شرکت آبفا ارائه خدمات را 
از میز ادارات به منازل برد


