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خواب چگونــه 
بدن شما را

سم زدایى مى کند

ابهام هاى حادثه پارك شهر ابریشم 
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باور نمى کردند
 ایران مدرن و تمیز باشد

پشت پرده تخلفات مالى 
در استقالل و پرسپولیـس

بازدید خبرنگاران از بخش ارتباطات مردمى 
شهردارى اصفهان

اصفهان درحال 5
عبور از پیک شیوع 

آنفلوآنـزا

شاید براى شما هم پیش آمده که در کودکى و زمان تحصیل 
همیشه با مادرتان براى خوابیدن و زود به رختخواب رفتن 

درگیر بودید. شنیدن این جمله که بچه باید شب زود
 و کافى بخوابد تا فردا سرحال باشد در سن 

کودکى حتماً براى همه آزار دهنده است. 

مدیر روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشــکى 
اصفهان با اعالم اینکه شیوع بیمارى آنفلوآنزا در 
استان قوت قبلى را ندارد، گفت: اوج شیوع بیمارى 
در آذر ماه بود و هم اکنــون درحال عبور از پیک 

شیوع آنفلوآنزا هستیم.
آرش نجیمى در گفتگو با «ایســنا» اظهارکرد: 
انتظار داریم شــیوع بیمارى آنفلوآنزا در استان 
به مرور کم شود، البته نه به این معنا که بیمارى 
در دى ماه یــک مرتبه کاهش پیــدا کند، چون 
همانطور که صعود بیمارى تدریجى بوده، قطعًا 
نزول بیمارى و برگشت به شرایط عادى نیز زمان 

مى برد. 
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قتل یا بى مباالتى مسئوالن؟

هومن بازیگر یا 
سیـــدى کارگردان؟!

معراج دوباره گل کاشت
بعد از سه گلى که معراج اسماعیلى در بازى با پرسپولیس خورد تصور 
مى شد علیرضا منصوریان در بازى با نساجى به یوسف بهزادى بازى 

دهد اما این تصور درست از آب در نیامد.
ســرمربى تیم ذوب آهن در بازى با نســاجى هم دوبــاره به معراج 
اســماعیلى بازى داد تا دروازه بان تیم امید خود را پیدا کند و فرصتى 
براى جبران داشته باشد. اینچنین هم شد و معراج در شرایطى که بازى 

با نتیجه مساوى...
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در صفحه 5 بخوانید

تشدید برخورد با 
خودروهاى 

بدون معاینه فنى
 از دیروز

جشنواره سینما حقیقت در اصفهان برگزار مى شود
مدیر پردیس سینمایى اصفهان خبر داد
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شوراى عالى فضاى مجازى خبر رفع فیلتر تلگرام را تکذیب 
کرد. این شورا با صدور اطالعیه اى اعالم کرد: «با توجه 
به انتشار خبرى در رسانه ها و شبکه هاى اجتماعى مبنى 
بر رفع فیلتر تلگرام به اطالع مى رساند، جلسه کارشناسى 
شوراى عالى فضاى مجازى کشور درخصوص رفع فیلتر 
تلگرام برگزار نشــده و بنابراین تصمیم گیــرى در این 
خصوص در شــوراى عالى فضاى مجازى کشور صحت 
نداشته و صراحتاً تکذیب مى شود.»از صبح دیروز شایعاتى 
درباره رفع فیلتر تلگرام در کانال هــا و صفحات مجازى 
در شبکه هاى اجتماعى منتشــر شد. انتشار دهندگان این 
شایعه مدعى شده بودند که در خروجى جلسات کارشناسى 

هفته گذشــته شــوراى عالى فضاى مجازى دستور رفع 
فیلتر تلگرام صادر شده است. آنها معتقد بودند «با توجه به 
دستگیرى و بازداشت قاضى صادر کننده حکم فیلتر تلگرام 
و همچنین آثار مخرب فیلترشــکن ها و کاربردى نبودن 
سایر شبکه هاى اجتماعى و خالى شــدن تلگرام از فیک 
نیوزها با دستگیرى روح ا... زم، دلیلى براى ادامه فیلترینگ 
تلگرام باقى نمى ماند.»  این شایعه در حالى خبرساز شد که 
محمدجواد آذرى جهرمى پیش تر اعالم کرده بود در روز 
پنج  شنبه خبرى غافلگیرکننده را براى مردم اعالم خواهد 
کرد. بسیارى گمانه زنى مى کردند رفع فیلتر تلگرام خبر 

غافلگیرکننده وزیر خواهد بود.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از استقالل و پرسپولیس 
تنها دلیل وقوع اتفاقــات تلخ در دو باشــگاه محبوب 
پایتخت را ســوء مدیریت و نداشتن واحد حقوقى جهت
 عقد صحیــح قرارداد هاى مربیــان و بازیکنان عنوان

 کرد.
حجت االسالم والمسلمین ســیدصادق طباطبایى نژاد 
مى گوید: نبودن واحد حقوقى تخصصى در این باشگاه ها 
باعث عقد قرارداد هایى مى شــود که یک مربى با کمى 
تأخیر در دریافت مطالبات و دیر و زود شدن دریافت حق 
الزحمه به راحتى مى تواند یک طرفه فسخ قرارداد کند و نه 
تنها کل مبلغ را اخذ نماید بلکه غرامت هم بگیرد. حتماً در 

شکل گیرى چنین رویه هایى پاى دالل ها در میان است 
و از این راه میلیارد ها جابه جا مى شود.

نماینده اردســتان در مجلس با بیان اینکه متأسفانه این 
اتفاق هم اکنــون براى اســتقالل رخ داده و میلیون ها 
هوادار را ناراحت و نگران کرده اســت، گفت: در گذشته 
نیز پرسپولیس با از دســت دادن برانکو با همین دالیل، 
باعث نابســامانى و زیان مالى مضاعف به منابع باشگاه 
شد. طباطبایى نژاد افزود: مادامى که این باشگاه ها با این 
روش مدیریت مى شود سهم اصلى رفت و آمد بازیکنان 
و مربیان را دالل ها خواهند برد و همواره میلیون ها هوادار 

در استرس و ناراحتى به سر مى برند.

رفع فیلتر تلگرام 
تکذیب شد

پشت پرده تخلفات مالى 
در استقالل و پرسپولیس

بارش برف 3 مترى 
در ایران

 رکنا| مدیرکل راهــدارى و حمل و نقل 
جــاده اى کهگیلویه و بویراحمــد گفت: بارش 3 
مترى برف جاده سى ســخت-پادناى سمیرم را 
تا فروردین و یا اردیبهشت 99 مسدود کرد. محمد 
نصیرى راد این جاده را کوهستانى، سخت گذر و 
ناایمن دانســت و افزود: با هماهنگى فرمانداران 
دو شهرســتان سمیرم و دنا، دادســتان سمیرم و 
پلیس راه این جاده تا اطالع ثانونى مســدود بوده 
و البته در صورت بارش مستمر برف تا فروردین 
و اردیبهشت ماه سال 99 امکان بازگشایى وجود 

ندارد.

دوتار ایرانى 
در آستانه جهانى شدن 

 میراث آریا| معاون میراث فرهنگى کشور 
گفت: پرونده مهارت هاى سنتى ساختن و نواختن 
دوتار در اجالس کمیته میراث بشرى ناملموس 
یونســکو که تا 14 دســامبر در بوگوتا پایتخت 
کلمبیا برگزار مى شود، مورد ارزیابى قرار مى گیرد. 
محمدحسن طالبیان افزود: دوتار یکى از مهمترین 
سازهاى زهى-زخمه اى فولکلوریک جوامع محلى 
روستایى و شهرى ایران است و به شکل یک کاسه 
از جنس چوب توت و دسته اى بلند از جنس چوب 

زردآلو یا گردو ساخته مى شود. 

زمستان بارش زیادى نداریم
رئیس مرکز خشکســالى و مدیریت   پانا|
بحــران ســازمان هواشناســى مى گوید وضع 
بارش ها طى دو ماه دى و بهمن در مناطق غربى و 
جنوب غربى کشور کمتر از مقدار نرمال و متداول 
پیش بینى شده است و براى باقى نقاط هم تقریبًا 
شرایط عادى اســت. احد وظیفه افزود: بارش ها 
براى اسفند ماه در شرایط عادى قرار دارد و طبق 
نقشه هاى پیش بینى، بارش ها در فروردین ماه نیز 

در حد نُرم است. 

وقف پمپ بنزین 
 ایکنا| بهزاد شکورى، مدیر روابط عمومى 
اوقاف و امور خیریه استان زنجان اظهار کرد: پس 
از اجــراى طرح ســهمیه بندى بنزین یک واقف 
خدابنده اى اقدام به وقف یک پمپ بنزین در این 
شهرستان کرد. وى ادامه داد: واقف، سه دانگ از 
پمپ بنزینى در خدابنده را به ارزش30 میلیارد ریال 
با نیت هزینه درآمدهاى آن براى حوزه هاى علمیه 
وقف کرد و اولویت خود را حوزه علمیه خدابنده و 

سپس دیگر مناطق قرار داده است.

اشعار آلبوم چاوشى
 لو رفت!

محســن چاوشــى بعد   سینماروزان|
از تغییر نام اجبــارى آلبومــش از «قمارباز» به 
«بى نام» قصد کرده این آلبوم را از 26آذر به طور 
رسمى منتشر کند. تهیه کننده آلبوم تازه چاوشى، 
هادى حسینى است که گفته شده برادرزاده محمد 
حسینى وزیر ارشاد دولت دوم احمدى نژاد است. به 
تازگى روزنامه «فرهیختگان» متعلق به دانشگاه 
آزاد متن کامل اشــعار آلبوم «بى نام» را منتشر 
کرده است. این آلبوم ده قطعه دارد و اشعارش از 
میان آثار مولوى، سعدى و فصیح الزمان شیرازى 

انتخاب شده اند.

دلیل افزایش
 کودك همسرى

 انتخاب| معاون امور جوانان وزارت ورزش 
و جوانان نســبت به افزایش چهار برابرى کودك 
همسرى در برخى نقاط کشــور به دنبال افزایش 
وام ازدواج هشدار داد و پیشنهاد کرد که در صورت 
افزایش رقم این وام، «قیود سنى»و «تسهیل در 

نحوه بازپرداخت» آن براى جوانان لحاظ شود.

تصمیم بد، اجراى بدتر
على مطهرى، نماینده تهران،    خبر آنالین |
دیروز در نطق میان دســتور خود گفت: حوادث تلخ 
آبان ماه نشان داد که سران قوا نبض جامعه را در دست 
ندارند و تصمیم بدى که گرفته شد و اجراى بدترى که 
انجام شد متأسفانه این حوادث تلخ را به وجود آورد. 
وى افزود: تحلیل غلط هم نباید کرد، نباید مسائل را 
به گردن منافقین و سلطنت طلبان بیاندازیم، اگرچه 
آنها وسط داستان وارد شدند و سوءاستفاده کردند ولى 
طبق اعتراف نهادهاى اطالعاتى خودمان، توده فقیر 
جامعه بودند که معترض شدند و باید فکرى به حال 

آنها بکنیم.

سوت بزنید!
وزیر امــور اقتصادى و    جام جم آنالین|
دارایى اظهار کرد: براى مبارزه با فساد کریدور ویژه 
ایجاد مى کنم و آماده هر گونه برخوردى هســتیم. 
باید سیستم سوت زنى راه اندازى کنیم و هر کس با 
فساد مواجه شد سوت بزند. فرهاد دژپسند بیان کرد: 
هر کس فساد را افشــا کند که منجر به صدور حکم 
براى فرد فاسد شود افشا کننده فساد از وزارت اقتصاد 

جایزه مى گیرد.

نجومى ها
 به مجلس مى رسند؟

  روزنامه جمهورى اسالمى | امروز 
افرادى هوس ورود به مجلــس و تکیه زدن بر جاى 
مدرس را دارند که پرونده هاى قطور سوءاستفاده هاى 
نجومى دارنــد و متهم بــه هزارها میلیــارد تومان 
سوء استفاده و ســال ها ســوء مدیریت هستند. این 
افراد هرچند به دلیل برخوردارى از حاشــیه امن در 
هیچ محکمه اى پاسخگو نبودند ولى اسناد و مدارك 
مفاسد و سوء مدیریت آنها نزد کسانى موجود و محفوظ 
است که اگر دلسوز کشور باشند باید آنها را به شوراى 
نگهبان ارائه کنند تا آن شــورا به وظیفه قانونى خود 
بدون مالحظات جناحى عمل کند و اجازه ندهد چنین 
افرادى با چنین سوابقى از فیلترها عبور کنند و به خانه 

ملت راه یابند.

رفت به جیب دولت!
غالمعلى جعفرزاده ایمن    جام جم آنالین|
آبادى، عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس گفت: مقرر بود که دولت در بودجه سال آینده 
کمک هاى معیشتى ناشــى از درآمدهاى حاصل از 
افزایش بنزین را بگنجاند اما ظاهراً دولت 50 درصد از 
این در آمدها را به سمت خودش سوق داده و شواهد 
و قرائن نشان مى دهد بسیارى از دهک هاى پایین 
جامعه نه تنها هم اکنون آن را دریافت نکرده اند بلکه 

درآینده هم دریافت نخواهند کرد.

دوباره مى آیند
محمد یــزدى بــا اینکه   روزنامه شرق|
چهار ســال پیش نســبت به عدم حضورش در دور 
پنجم خبرگان ابراز خوشــحالى کرده بود، اما امسال 
دوباره قصد نامزدى دارد. هم او و هم مصباح یزدى 
قرار است دوباره به خبرگان بازگردند. با اینکه هر دو 
ســاکن قم اند، اما مصباح از مشهد و آنطور که اعالم 
شده محمد یزدى از قم مى آید تا هم رقابتى میانشان 
شــکل نگیرد، هم دو بازمانده انتخابات چهار سال 
پیش بتوانند در انتخابات میان دوره اى به هم قطاران 

همیشگى خود بپیوندند. 

روستاییان عزیز...
  جام جم آنالین| نماینده مــردم تفرش و 
آشتیان در مجلس در خصوص شیوه توزیع یارانه ها و 
ارقام حاصل از افزایش نرخ بنزین گفت: در مورد شیوه 
توزیع، جاى بحث و نظر وجود دارد چون هم اکنون 
شاهدیم که جامعه هدف که مد نظر دولت بود از این 
یارانه بهره مند نشده و این گفته را مى توان از مراجعات 
مردم به خصوص روستاییان عزیز به دفاتر نمایندگى 

مجلس به عینه رؤیت کرد.

خبرخوان

یک رأى عجیــب در دادگاه یکى از شهرســتان ها در
 شبکه هاى اجتماعى به شدت معروف شده است. در این 
رأى، قاضى دادگاه اعالم مــى کند گرانى بنزین نتیجه 

مستقیم بى تدبیرى دولت بوده است.
قاضى رســول احمد زاده، دادرس شــعبه چهار دادگاه 
عمومى بخــش چهارباغ شهرســتان ســاوجبالغ در 
اســتان البرز در حکمى که اخیراً درباره بازداشت یکى 
از معترضان به گرانى بنزین صادر کرده اســت، اینطور 
عنوان کرده که پلیس امنیت و اطالعات شهرســتان 
مزبور، علیه دو راننده تریلى کــه در اعتراض به گرانى 
بنزین، خودرو خــود را در چهارراه خامــوش کرده اند 
به علت اخالل در نظم عمومــى و ترافیک اعالم جرم 

کرده است.
متهمان اعالم کرده اند ما راننده ایــم و هنگام عبور از 

چهارراه، پشت جمعیت معترض که چهارراه را بند آورده 
بودند، گیر کردیم و قادر به دور زدن نبودیم. 

در نهایت، قاضى با اعالم اینکه جرم «اخالل در امنیت و 
نظم عمومى»  براى متهمان محرز است، اعالم مى کند: 
«بدیهى است اخالل در نظم و آسایش و امنیت عمومى 
مردم نتیجه مســتقیم بى تدبیرى دولت در اجراى یک 
طرح غیرکارشناسى بوده و عرف جامعه ایرانى دولتمردان 
را مســئول اخالل به وجود آمده مى داند، چرا که سبب 
اقوى از مباشر بوده اند! (لذا) ارتکاب رفتار مورد تصریح 

قانونگذار از سوى متهمان منتفى است...»
پس از این مقدمات، قاضى نتیجه مــى گیرد که اقدام 
متهمان در بستن چهارراه از طریق متوقف کردن تریلى، 
«نافرمانى مدنى» و مشروع است و آنها جرمى مرتکب 

نشده اند و در نهایت حکم برائت آنها را صادر مى کند.

با انتخاب جوان ترین نخســت وزیر تاریخ فنالند، حاال 
ائتالف سیاسى پشت سر نخست وزیر جدید این کشور 
یک ائتالف کامًال زنانه اســت که رهبران هر پنج حزب 
عضو ائتالف زن هستند و ســن چهار رهبر عضو دولت 

ائتالفى زیر 35 سال است.
روز یک شنبه «سانا مارین»، وزیر 34 ساله سابق «حمل 
و نقل» فنالند به عنوان نخســت وزیر جدید این کشور 
انتخاب شد. مارین جوان ترین نخست وزیر تاریخ فنالند 
است و ائتالفى سیاسى کامًال زنانه را هدایت و رهبرى 

خواهد کرد.
فنالند در سال 2000 صاحب نخستین رئیس جمهورى 

زن و سه سال بعد در سال 2003 صاحب اولین نخست 
وزیر زن تاریخ خود شــد اما ویژگى خاص دولت جدید 
فنالند عالوه بر زن بودن همگى رهبران دولت ائتالفى، 

شاخصه جوان بودن آنهاست.
در انتخابات پارلمانى ابتداى ســال میالدى جارى نیز 
زنان فنالند موفق شدند در رکوردى تاریخى، 93 کرسى 
از 200 کرسى پارلمان این کشور (47 درصد کرسى هاى 

پارلمان) را از آن خود کنند.
فنالند را شاید بتوان  زنانه ترین حکومت حال حاضر دنیا 
دانســت که در دو بخش قوه مجریه و مقننه این کشور 

دست باال از آن زنان است.

روزنامــه «کیهــان» در مطلبــى بــا کنایه بــه درآمد 
سلبریتى ها، از آنها خواست بازیگر مشهور هالیوود را که به 

بى خانمان ها کمک مى کند الگویشان قراردهند.
«کیهان» نوشت: ««ویل اسمیت»، بازیگر مشهور فیلم هاى 
هالیوود با دعوت از مردم براى همــدردى با بى خانمان ها، 
همراه صدها تن دیگر با شال و کاله و پتو گرد هم آمدند و 
یک شب ســرد نیویورك را در میدان تایمز این شهر به سر 
آوردند. حاال بد نیست ســلبریتى هاى ایران که کورکورانه 
به تقلیــد محض از آن ســوى آب هــا  مى پردازند، الاقل 
این صفت برخى از آنها را نیز بیاموزنــد و به جاى دغدغه 
فرستادن ده هزار دالر ماهانه براى فرزندشان در آمریکا یا 
نگرانى از اضافه شدن عوارض خروج از کشور در فرودگاه 
و یا به سینه زدن سنگ آشــوبگران و اغتشاشگران طبق 
رهنمودهاى رسانه هاى بیگانه و یا... کمى به فکر مشکالت 
واقعى اجتماعى و اقتصادى مردم خود باشــند و اندکى از 
دســتمزدهاى میلیاردى و پول هاى نجومى بادآورده خود 

را به این راه اختصاص دهند یا اگر براى همدردى با مردم، 
عملى انجام نمى دهند، نمک هم به زخم هاى آنها نپاشند. 
باالخره این پول هاى بى زبانى را که صرف مثًال موج سوارى 
در سواحل سانتامونیکا مى کنند یا در رستوران هاى آنچنانى 
خوشگذرانى مى کنند و یا در کشتى هاى تفریحى ولنتاین را 
جشن مى گیرند، از جیب و کیسه همین مردم بابت فیلم هاى 

سخیف و مبتذل آنها به دست آمده است.»

فهرست مهمانان «آبه شینزو» نخســت وزیر ژاپن در 
مهمانى «شکوفه هاى گیالس» سال جارى به رسوایى 
بزرگ براى نخست وزیر و دولتش تبدیل و باعث کاهش 

محبوبیت دولت و حزب او شده است.
مهمانــى گذشــته جشــن «شــکوفه هاى گیالس» 
نخست وزیر ژاپن حاشــیه هاى زیادى داشت. بسیارى 

نخست وزیر را به دعوت از مهمانان مافیایى، ناپدید کردن 
مدارك مالــى این مهمانى و اشــتباهات رفتارى متهم 
مى کنند. آنها همچنین «آبه» نخســت وزیر را به دلیل 

از بین بردن اســناد مربوط به مهمانى توسط یک کارگر 
معلول سرزنش مى کنند.

این جدیدترین «دردسر» نخســت وزیر ژاپن است که 
براى مدتى طوالنى مدیریت دولت را بر عهده دارد. آبه 
در سال هاى اخیر به دلیل دو رسوایى بزرگ تحت فشار 

و سئوال نمایندگان از حزب مخالف قرار گرفته است. 
تمامــى این قیل و قال ها به دلیل ســنتى اســت که از 
ســال 1952 به صورت مرتب در دولت ژاپــن برگزار 
مى شود. هدف از این مهمانى بزرگداشت و ارج نهادن به 
دستاوردهاى دولت به شمار مى آید. براساس ادعاهاى 
مطرح شــده، آبه در مهمانى تماشــاى «شکوفه هاى 
گیالس» 850 نفر از هواداران خود را در لیست مهمانان 
وارد کرده و 55 میلیون ین (504 هــزار دالر) از بودجه 

عمومى را صرف آنها کرده است.
زمانى که مخالفان از این موضوع خبردار شــدند، شایعه 
و ادعاهاى دیگرى نیز در این زمینه شــکل گرفت. آنها 
اعالم کردند که یکى از اعضاى هیئت مدیره یک شرکت 
بدنام و یکى از اعضاى گروه یاکوزا (گروه مافیاى ژاپن) 
در مهمانى ماه مارس (فروردین-اردیبهشت سال جارى) 

سال 2019 «شکوفه هاى گیالس» شرکت کرده اند.
در روزهاى اخیر احزاب مخالف خواستار دریافت لیست 
مهمانان در تماشــاى جشن «شــکوفه هاى گیالس» 
شده اند. لیستى که بنا به ادعاى مقامات دولت وجود ندارد 
و از لیست اسناد آنها حذف شده است. نخست وزیر ژاپن 
در دفاع از خود خطاب به مخالفانش گفت:  اسناد مربوط 
به این مهمانى بر اساس اشتباه یک کارمند معلول و پاره 

وقت از بین رفته است. 
برخى از اتهامات علیه آبه نیز حکایت از دعوت طرفداران 
خود به یک هتل گران براى صرف شــام دارد. ادعایى 
که نخست وزیر و دولت آن را نفى مى کنند. هدیه دادن 
مقامات سیاسى در ژاپن نیز برخالف قانون انتخابات در 

این کشور است.

افشاى اسرار جشن «شکوفه هاى گیالس» 

دردسر جدید آقاى آبه!

«ایران، مدرن تر، تمیزتر و حتــى آرام تر از آن چیزى 
است که رسانه ها نشــان مى دهند.» این نتیجه گیرى 
17 نماینده از آژانس هاى گردشگرى اسپانیا، پرتغال، 
ایتالیا، ترکیــه، پرو و چین پس از یک هفته ســفر در 

ایران است.
این تور آشناسازى چندملیتى در شرایطى برگزار شده 
که عقب نشــینى آژانس ها و توریست هاى خارجى از 
سفر به ایران همچنان ادامه دارد. مهمترین علت آن 
تهدیدهاى آمریکاست که ایران را در رسانه ها کشورى 
در آســتانه جنگ نشــان مى دهد. عامل دیگرى که 
گردشگران و آژانس هاى خارجى براى آمدن به ایران 

مردد کرده، ناآرامى هاى اخیر است.

ارژنگ انتصارى، راهنماى این تور آشناسازى مى گوید: 
«ایران فراتر از تصورات این گروه بود؛ از هتل ها گرفته 

تا رســتوران ها. آنها اصًال فکر نمى کردند ایران، یک 
شهر و یا حتى یک هتل مدرن داشته باشد. همه چیز 
براى شان غیرقابل تصور بود، حتى درباره اخبارى که 
از ناآرامى ها شنیده بودند سئوال مى کردند کجا چنین 

اتفاقى افتاده اینجا که همه چیز آرام است.» 
«ژوآو»، مدیر یکى از آژانس هاى پرتغالى که در این 
تور حضور داشــت نیز مى گوید: «من در ایران بودم و 
مشــترى هایم از اینکه به چنین کشورى سفر کرده ام 
تعجب مى کردند و مدام مى پرســیدند مگر آنجا امن 
است و من ویدیوهایى را از خیابان و مردم مى فرستادم 
که نشان دهم همه چیز امن است اما آنها خیلى سخت 

باور مى کردند.»

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به جنگ جهانى 
دوم و آنچه در ایاالت متحده آمریکا در راســتاى حمایت از 
گرسنگان جامعه رخ داد، گفت: کوپن در سال 1930 در آمریکا 
به منظور حمایت از اقشار ضعیف جامعه و گرسنگان وارد مقوله 

اقتصادى و اجتماعى جامعه شد. 
احمد توکلى با بیان اینکه بیــش از 47 میلیون نفر در ایاالت 
متحده از کارت هوشمند غذا استفاده مى کنند، افزود: کلیساها 
و مراکز مردم نهاد در حمایت از مردم نیازمند همواره در کنار 
دولت و در واقع بازوى اجرایى براى بهبود شرایط اجتماعى 
هستند؛ از همین رو پیشــنهاد مى شود چنین شیوه هایى در 
ایران نیز اجرا شود. به گفته وى مساجد نیز در ایران مى توانند 

در توزیع کارت هوشمند غذا بازوى اجرایى باشند.

مساجد، کارت هوشمند غذا باور نمى کردند ایران مدرن و تمیز باشد
توزیع کنند

حکومتى کامالً زنانه در فنالندرأى جالب یک قاضى براى 2 معترض به گرانى بنزین

از «ویل اسمیت» یاد بگیرید!

روزنامه «همدلى» با اشاره به ســخنان اخیر روحانى درباره 
اینترنت ملى نوشت: روحانى تأکید داشت مى خواهیم کارى 
کنیم که مردم دیگر نیازى به شبکه هاى خارجى نداشته باشند. 
حال سخن بر سر این است که کجاى این سخن آقاى روحانى 
به روتوش یا نازك کارى نیاز دارد که «معاون ارتباطات دفتر 

رئیس جمهور در واکنش به برداشت هاى صورت گرفته» به 
زعم ایشان، بگوید که منظور روحانى قطع اینترنت نیست. 
قطع اینترنت پس چیست. وقتى اینترنت ملى به گمان آقاى 
روحانى شــکل بگیرد، براى قطع اینترنت بــه راحتى دلیل 
مى تراشند و ارتباط کاربران داخل با دنیاى خارج را بدون هیچ 
حرف و حدیثى قطع مى کنند. آقاى ربیعى هم دیروز مجبور 
شد سخنان روحانى را به صورتى تعدیل و تلطیف کند و بگوید: 
«دولت نه اآلن و نه آینده برنامه اى براى قطع اینترنت ندارد.» 
برداشت ها از سخن روحانى همین است و کاربران هم حق 
دارند به حرف آقاى روحانى در این زمینه شک کنند. وى که در 
شعار طرفدار حقوق شهروندى است اما به نظر مى رسد یا فرق 
کارکرد شبکه ملى با قطع اینترنت را نمى داند یا آنکه مى داند و 

دوست تر مى دارد این گونه شود.

حرف روحانى نازك کارى نمى خواهد!
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ثبت 2 اثر در فهرست 
میراث  صنعتى کشور

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
اسـتان اصفهان از ثبت ملى دو اثر صنعتى این استان 
در فهرست میراث فرهنگى کشـور خبر داد. فریدون 
اللهیارى گفت: دو اثر صنعتى اسـتان اصفهان شامل 
کارخانه برق اصفهان، کارخانه ریسندگى و بافندگى 
نجف آباد در نخستین همایش میراث صنعتى کشور با 
اکثریت آراء به ثبت ملى رسید. او افزود: کارخانه برق 
اصفهان در سال 1326 توسـط عطاءالملک دهش و 
کارخانه ریسـندگى و بافندگى نجف آباد نیز در سـال 
1324 تأسـیس شده اسـت. این آثار با در نظر گرفتن 

نوع معمارى و قدمت آن، ثبت ملى شدند.

نقد و بررسى کتاب «هرس» 
مدیر مرکز آفرینش هاى ادبى قلمستان گفت: اولین 
برنامه «ایـن ماه ُرمـان» روز یـک شـنبه 24 آذرماه 
از سـاعت 16 در حوضخانه قلمسـتان میزبان عموم 
عالقه مندان به ادبیات است. الهه رضایى اظهار کرد: 
این ویـژه برنامه از سـوى مرکز آفرینش هـاى ادبى 
قلمسـتان وابسـته به سـازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان برنامه ریزى شده که قرار 
است یک شنبه هاى آخر هر ماه با حضور نویسندگان و 
منتقدان عرصه کتاب در اصفهان به نقد و بررسى یک 

ُرمان که از ماه قبل اعالم مى شود، بپردازد.

ماحصل حراج منع کار کودکان 
نتیجه کارزار یک کیلومتر بوم نقاشى رؤیاى کودکان 
اعـالم شـد. رئیـس اداره امـور اجتماعـى سـازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشـى شـهردارى اصفهان با 
بیان اینکه مرحلـه اول حراج 30 مرداد مـاه و مرحله 
دوم 22 آبـان ماه برگـزار شـد، تصریح کـرد: در این 
حراجى هـا 120 تابلـو بـه ارزش حـدود 90 میلیون 
تومان بـه فروش رسـید و درصـدى از آن هـم براى 
رونق اقتصادى فرهنگ و فعالیـت هاى خیرخواهانه 
هنرمندان بـه هنرمندان تابلـو اختصاص پیـدا کرد. 
مسـعود مهدویان افـزود: عمـده این تابلوها توسـط 

خیرین و شهروندان خریدارى شد.

تولید برق
 در شرکت گاز استان

در شـرکت گاز اسـتان اصفهـان بـا اسـتفاده از 
پنل هـاى خورشـیدى، سـاالنه 20 هزار کیلـو وات 
سـاعت برق تولید مى شـود. مدیر عامل شرکت گاز 
اسـتان اصفهان با بیان ایـن مطلب گفت: بـا فراهم 
کردن امکان تولید 237 کیلو وات برق، این شـرکت 
در زمینه اجراى مصوبه وزارت نیرو مبنى بر تأمین 20 
درصد از برق مصرفى خود، در کشور پیشرو خواهد بود. 
سید مصطفى علوى تعداد مشترکان برق این شرکت 
را در بخش صنعت 660 مشـترك و در بخش ادارى 
هم 150 مشترك دانست و افزود: سال گذشته بیش 
از دو میلیون و 400 هزار کیلو وات ساعت برق در این 

شرکت به مصرف رسیده است.

راه اندازى سامانه تلفنى 125
شـهردار منظریه گفت: از این پس شـهروندان شهر 
منظریـه در صورتى کـه از تلفن ثابت با شـماره 125 
تماس بگیرند اپراتور مسـتقر در شـهردارى منظریه 
پاسخگو اسـت. سـیدعلى مرتضوى گفت: تا قبل از 
راه انـدازى این سـامانه هر تمـاس با شـماره 125 از 
تلفن ثابت در شـهر منظریه به سـازمان آتش نشانى 

شهردارى شهرضا متصل مى شد. 

تقدیر از ذوب آهن اصفهان 
پس از بررسى گزارش عملکرد  شش ماه شرکت هاى 
صدر تأمین و مالك قرار دادن شاخص هاى کلیدى 
از سوى شـرکت سـرمایه گذارى تأمین اجتماعى از 
چهار شرکت ذوب آهن اصفهان، صنایع خاك چینى 
ایـران، زغال سـنگ پـرورده طبس و معدنـى امالح 
ایران تقدیر و لـوح تقدیر بـه یـزدى زاده مدیرعامل

 ذوب آهن اهدا  شد.

خبر

معاون صنایع کوچک شــرکت شــهرك هاى صنعتى 
استان اصفهان از برگزارى بزرگ ترین رویداد استارت 
آپى صنعت نساجى در اصفهان با هدف ارائه راهکارهاى 
فناورانه و مبتنى بــر نوآورى در این حــوزه با تمرکز بر 
رنگرزى و تکمیــل و مصرف آب در 28 آذر ماه ســال 

جارى خبر داد.
سید مسعود حسینى تصریح کرد: معاونت صنایع کوچک 
شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در راستاى 
عملیاتى کــردن برنامه هــا و اهداف حمایتــى خود از 
بنگاه هاى تولیدى کوچک و متوسط، با توجه به استقرار و 
فعالیت 2100 واحد تولیدى از مجموع 9500 واحد صنعتى 

استان در حوزه نساجى، یکى از بزرگ ترین رویدادهاى 
استارت آپى این حوزه را در تاریخ 28 آذر ماه در اصفهان 

برگزار خواهد کرد.
وى افزود: رویداد استارت آپى صنعت نساجى با انتخاب 
تیم هاى برتــر و اهداى جوایز به ایده هــاى فناورانه و 
نوآورانه اى که قابلیت تجارى سازى و جذب سرمایه گذار 
داشته باشند همراه خواهد بود که این شرکت از تیم هاى 
برتر و برگزیده رویداد بر اساس دستور العمل هاى ابالغى 
از سازمان صنایع کوچک و شهرك هاى صنعتى ایران 
در قالب 15 ردیف حمایت مادى،  مشوق ها و کمک هاى 

بالعوض حمایت خواهد کرد.

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى اصفهان از تشدید برخورد 
با خودروهاى بدون معاینه فنى در این شهر از سه شنبه 19 

آذر امسال خبر داد.
ســرهنگ محمدرضا محمدى اظهار کرد: دوربین هاى 
نظارتى خودروهاى بدون معاینه فنى را در محدوده طرح 
زوج و فرد اعمال قانون مى کنند. وى بیان کرد: پلیس راهور 
اصفهان، طرح تشدید برخورد با این دسته وسایل نقلیه را 
در ادامه طرح برخورد با خودروهاى فاقد برگه معاینه فنى 

به اجرا گذاشته است.
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى اصفهان با اشاره به اینکه 
برخورد با خودروهاى دودزا و بــدون برگه معاینه فنى در 

روزهاى آلوده پاییز امسال نیز تشدید شد، بیان کرد: برخورد 
با اینگونه خودروها در ماه گذشته  17 درصد افزایش داشت. 
به گفته وى تاکنون بیش از 7000 تصویر خودروى بدون 

معاینه فنى توسط این دوربین ها ثبت شده است.
محمدى گفت:  خودروهاى سبک و سنگین دودزا و فاقد 
برگه معاینه فنى، اعمال قانون و فک پالك شده و براى 
رفع مشــکل فنى به تعمیرگاه ارجاع داده مى شوند. وى 
اضافه کرد: برخورد با خودروهاى بدون معاینه فنى و دودزا 
از اول تا هجدهم آذر امسال در اســتان، نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته به ترتیب 12/5 و 6/1 درصد افزایش 

یافته است.

تشدید برخورد با خودروهاى 
بدون معاینه فنى از دیروز

برگزارى بزرگ ترین رویداد 
استارت آپى صنعت نساجى

مدیر روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان با 
اعالم اینکه شیوع بیمارى آنفلوآنزا در استان قوت قبلى را 
ندارد، گفت: اوج شیوع بیمارى در آذر ماه بود و هم اکنون 

درحال عبور از پیک شیوع آنفلوآنزا هستیم.
آرش نجیمى در گفتگو با «ایسنا» اظهارکرد: انتظار داریم 
شیوع بیمارى آنفلوآنزا در استان به مرور کم شود، البته 
نه به این معنا که بیمارى در دى ماه یک مرتبه کاهش 
پیدا کند، چون همانطور که صعود بیمارى تدریجى بوده، 
قطعًا نزول بیمارى و برگشت به شرایط عادى نیز زمان 
مى برد. وى با بیان اینکه تقریبًا از پیک شــیوع آنفلوآنزا 
در اســتان عبور کرده ایم، گفت: باتوجه به روند بیمارى 
پیش بینى مى شود، ظرف یک ماه تا یک ماه و نیم آینده 
شرایط عادى شــود و از دى ماه بیمارى در روند نزولى 

قرار مى گیرد.
نجیمى با اشاره به اینکه قطعًا تعداد مبتالیان آنفلوآنزا در 
استان نسبت به سال هاى پیش بیشتر بوده است، افزود: 
بیشتر مبتالیان در گروه سنى بزرگساالن بوده اند و تقریبًا 
تمام گروه هاى بزرگسال در معرض بیمارى بوده اند، اما 
عوارض و مشکالت بیمارى یا مواردى که بیمارى شدید 
و منجر به بسترى شده، مربوط به افرادى بوده که سالمند 

و یا داراى بیمارى زمینه اى بوده اند.
مدیر روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان 
درخصوص تأمین دارو براى بیماران آنفلوآنزا در استان، 
گفت: هم اکنون به هیچ وجه مشــکلى بــراى تأمین 
داروى آنفلوآنزا نداریم و داروخانه امام سجاد(ع) داروى 
آنفلوآنــزا را در اختیار بیماران قرار مى دهــد. البته دارو 
تنها به بیمارانى تحویل داده مى شود که درحال تکمیل 
دوره درمان خود هستند و یا داراى بیمارى هاى خاص 
هستند و مصرف دارو براساس نظر متخصصان براى آنها 
ضرورى تشخیص داده شده است. وى به نگرانى هایى
که در مورد شــیوع آنفلوآنزا در ســطح مدارس استان 
وجود داشت، اشــاره و اظهارکرد: خوشبختانه گزارشى 
از شــیوع بیمارى در مدارس استان دریافت نکرده ایم و 
آموزش هاى دانشگاه علوم پزشکى هم به خوبى براى 
دانش آموزان و والدین ارائه شــده است، به همین علت 

مشکل حادى در مدارس نداشتیم.
در همین حال روز دوشــنبه جلسه کمیسیون بهداشت، 
سالمت و خدمات شهرى شوراى اسالمى شهر اصفهان 
با موضوع ارائه گزارش درخصوص شیوع بیمارى آنفلوآنزا 
و راهکارهاى پیشــگیرى از آن برگزار شــد. آنطور که 

خبرگــزارى «ایمنا» گزارش کرده اســت، رضا فدایى، 
مســئول بیمارى هاى واگیر معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان در این جلسه درباره تعداد مبتالیان 
به این ویروس و همچنین درگذشــتگان گفته اســت: 
وضعیت بیماران در اصفهان شــمردنى نیســت چون 
مراجعین بســیارى به مطب ها و پارکلینیک هاى سطح 
شهر مراجعه مى کنند و آمارى که ارائه مى شود مربوط به 
تعداد افرادى است که در شرایط شدیدترى بسترى شده 
و در نرم افزارهاى بیمارستانى ثبت مى شوند؛ این آمار در 
نیمه آذر 300 بسترى در هفته بود حال اینکه آنفلوآنزاى 
این افراد در آزمایش ها مثبت اعالم شود یا خیر، موضوع 

دیگرى است.
وى تصریح کرد: افرادى که در ســطح اســتان قبل از 
مرگ از آنها نمونه گرفته شده و دلیل مرگ آنها آنفلوآنزا 
تشخیص داده شده است، منهاى کاشان و آران و بیدگل 

17 نفر بوده که ممکن است آمار بیشتر از این نیز باشد.
فدایى این را هم گفته که آنفلوآنزا  یک پدیده خارجى بوده 
و در ذات طبیعت است، نه توطئه خارجى سبب آن مى شود 
نه زائران کربال آن را با خود مى آورند با این حال مخفى 

کردن آمار آن نیز مى تواند حساسیت ها را بیشتر کند.

اصفهان درحال عبور از 
پیک شیوع آنفلوآنزا

مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى: پیش بینى مى شود تا یک ماه و نیم آینده 
شرایط عادى شود

نخســتین جلسه ســتاد تســهیالت نوروزى سال 
1399 در شهردارى شــاهین شهر با حضور اعضاى 
کمیته هاى ســتاد تســهیالت نوروزى شهردارى 

تشکیل شد.
حمیدرضا فدایى، معاون اجرایى و خدمات شهرى و 
رئیس ستاد نوروزى شــهردارى شاهین شهر در این 
جلسه گفت: ضرورى است کمیته هاى ستاد در اسرع 

وقت و در راستاى برنامه ریزى و ارائه خدمات هرچه 
بهتر به مسافران نوروزى تشکیل و فعال شوند.  وى 
افزود: شهردارى شاهین شــهر از چند سال گذشته 
تاکنون توانســته خدمات مطلوبى را به مســافران 
عزیز ارائه کند و امیدواریــم با عنایات خداوند متعال 
بتوانیم خدمات شایسته ترى را به مسافران ارجمند 

ارائه کنیم.

انیمیشن هاى کوتاه تجربى دانشجویى با همکارى 
حوزه هنرى استان اصفهان و انجمن آسیفا (انجمن 
بین المللى سازندگان و دوستداران فیلم هاى انیمیشن) 
در خانه هنرمندان اصفهان از هفته آینده به نمایش 

درمى آید.
زهرا جعفرپور، مدیر خانه هنرمندان ضمن بیان این 
خبر گفت: در این برنامه که به صورت یک بار در ماه 
برگزار مى شود حاضران به بحث و تبادل نظر درباره 
آثار به نمایش درآمده مى پردازند و ضمن تحلیل آثار 

نکاتى نیز توسط استادان حاضر در جلسه براى بهبود 
آثار ارائه مى شود.

جعفرپور با اشاره به اینکه هدف از برگزارى این برنامه 
گسترش ارتباط میان هنرمندان و به جریان انداختن 
گروه اجرایى در زمینه انیمیشن است خاطرنشان کرد: 
این برنامه در ســاعت 16 و 30 دقیقه روز 24 آذر ماه 
برگزار مى شــود و در ماه هاى بعد نیــز برنامه هاى 
انیمیشن در روزهاى یک شنبه 22 دى ماه ، 20 بهمن 

ماه و17 اسفند 98 به اجرا در مى آیند.

عملیات اجرایى پروژه بزرگ مجتمع قضایى اصفهان 
روز سه  شــنبه با حضور معاون پشــتیبانى و عمرانى 
قوه قضاییه آغاز شــد. این طرح در 47 هزار متر مربع 
زیربنا و با اعتبار پیش بینى شــده 300  میلیارد ریالى 

اجرا مى شود.
 معاون مالى، پشتیبانى و عمرانى قوه قضاییه در آیین 
آغاز به کار این پروژه گفت: اصفهان یکى از استان هایى 
اســت که در اولویت تأمین فضاهاى فیزیکى است 

و این پــروژه یکى از اولویت هاى مــا در قوه قضاییه 
است.

محمدحســین فروزان مهر با اشــاره به پیش بینى 
مدت زمان ســه ســاله براى اجــراى ایــن پروژه 
تصریح کرد: در صورت تأمیــن منابع مالى، معاونت 
مالى قوه قضاییــه و پیمانکار این آمادگــى را دارند 
تا این پــروژه را ظرف مدت زمان کمتــرى به پایان 

برسانند.

مدیرمرکز اســناد و کتابخانه ملــى اصفهان گفت: 
مجموعه اى ارزشــمند شــامل روزنامه و نشریات 
قدیمى اصفهان از جمله نشــریات متعلق به دوران 
ناصرالدین شــاه بــه زودى از تهران به این شــهر 

بازگردانده مى شود.
مسعود کثیرى با بیان اینکه گنجینه اى گرانبها و بى 
نظیر از مطبوعات قدیمى شهر اصفهان در سال هاى 
گذشته جمع آورى و پس از مدتى به دالیلى به تهران 
منتقل شد، اظهار کرد: این گنجینه طى این سال ها از 
دسترس پژوهشگران اصفهانى خارج شده است اما 
تالش کردیم که این مجموعه به اصفهان بازگردد. 
وى افزود: هفته گذشته طى تفاهمنامه اى با سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان قرار 
شــد در کتابخانه مرکزى شــهر اصفهان جایگاهى 
براى این گنجینه ارزشمند در نظر گرفته شود و این 

مجموعه که شامل هشت کامیون روزنامه و نشریات 
قدیمى است را به اصفهان بازگردانیم.

مدیرمرکز اســناد و کتابخانه ملى اصفهان ادامه داد: 
براى بازگرداندن این مجموعه به تازگى به تهران سفر 
کردم؛ گنجینه مطبوعات قدیمى شــهر اصفهان در 
انبارهاى بزرگ تهران انباشت و رها شده بود، با وجود 
این وقتى گفتم مى خواهم این مجموعه را به اصفهان 

بازگردانم در برابر خواسته من مقاومت کردند.
وى گفت: مجــوز بازگرداندن ایــن مجموعه را در 
نهایت گرفتیم، اما هیچ ادعایى درخصوص مالکیت 
این مجموعه نداریم؛ طبــق تفاهم نامه مالکیت این 
مجموعه را به شــهردارى اصفهان واگذار مى کنیم 
به شــرط اینکه این مجموعه ارزشــمند از اصفهان 
بیرون نرود و در اختیار پژوهشگران تاریخ مطبوعات 

قرار گیرد.

مســعود آلگونه، عضو هیئت علمى گــروه ادبیات 
فارسى دانشگاه اصفهان در نشست «اسطوره، تاریخ 
و اصفهان» که به همت موزه عصارخانه شاهى وابسته 
به ســازمان فرهنگى، اجتماعى و  ورزشى شهردارى 
و به مناسبت نکوداشــت هفته اصفهان در شامگاه 
دوشنبه برگزار شــد، در بیان علت انتخاب برج قوس 
به عنوان نمــاد اصفهان گفت: به نظر مى رســد این 
رویکردى اسطوره اى در ساحتى تاریخى است. راکب 
نماد برج قوس که به اصفهان مرتبط دانســته شده 
است، کالهى قزلباشى به ســر دارد و بر شیرى سوار 
است؛ به مانند پارت ها تیر مى اندازد و این تیر به نماد 
اژدها، نماد نیستى برخورد مى کند. به نظر مى رسد در 
دوران صفوى نماد این ماه، نزدیک ترین نماد به مفاهیم 
مد نظر این دوره است. پس در اینجا اسطوره به یارى 
تاریخ آمده و نمادى براى اصفهان تعریف شده است. 
بدین ترتیب پایه گذار اسطوره اى اصفهان، طهمورث، 
فرزند جمشــید جم، در یک دوره تاریخى، با کمک 
گرفتن از زمان احداث باروى اصفهان، در برج قوس 

اصفهان را پایه گذاشت. 

برنامه ریزى شهردارى شاهین شهر براى نوروز

نمایش آثار انیمیشن هاى کوتاه تجربى دانشجویى

آغاز عملیات اجرایى 
پروژه مجتمع قضایى اصفهان 

بازگشت گنجینه اى از روزنامه هاى 
دوره ناصرالدین شاه به اصفهان

چرا برج قوس، نماد اصفهان است؟

انتشار خبر و فیلم پیدا شدن جسد پدر و پسرى در مخزن 
آب یکى از پارك هاى شهر ابریشــم از توابع شهرستان 
فالورجان در شــبکه هاى اجتماعى واکنش بسیارى به 
همراه داشت اما بررسى دقیق تر این حادثه نشان مى دهد 
که نمى توان در زمان حاضــر اظهارنظر قطعى درباره آن 
کرد و باید منتظر اعالم دیدگاه کارشناســان و مسئوالن 

مربوطه باشیم.
بر اســاس اخبار اولیه، پیکر بى جان این پدر و کودك 9 
ساله اش صبح روز یک شــنبه دهم آذر ماه توسط کارگر 
پارك محله حسن آباد شهر ابریشم مشاهده شد به طورى 
که وقتى این کارگر مشغول سرکشى به تأسیسات پارك 
بود، متوجه نبود در یکى از مخزن هاى آب و وجود دو جسد 
در آن شد. این حادثه در کوتاه ترین زمان به نیروى انتظامى 
و دادستانى فالورجان اطالع داده شد و بررسى چگونگى 

آن در دستور کار مسئوالن و کارشناسان قرار گرفت.
مسئول روابط عمومى شهردارى ابریشم روز سه شنبه در 
گفتگو با «ایرنا» درباره ایــن حادثه اظهار کرد: زمانى که 
کارگر شــهردارى صبح روز یک شنبه دهم آذر ساعت 6 
و 30 دقیقه به پارك محل حادثه مى رود متوجه ســرقت 
تعدادى از تأسیســات این مکان ماننــد لوله ها و نبود در 

مخزن آب نزدیک آب نما و حوض پارك مى شود.
علیرضــا حبیبى افــزود: زمانى که این کارگــر به محل 
مخزن مى رود متوجه وجود دو جســد داخل آن مى شود 
و این موضوع را به مأموران انتظامى و آتش نشانى اطالع 
مى دهد. وى با بیان اینکه ایــن منبع به عمق 3 متر و 40 
ســانتیمتر داراى آب به عمق 2 متر بود، گفت: درب این 
مخزن داراى قفل بوده و پس از خروج اجساد، مشخص 

شد که این درب کف مخزن افتاده است.
حبیبى اضافه کرد: بررسى هاى اولیه نشان مى دهد که قفل 
درب مخزن شکسته شده است هرچند باید نظر کارشناسى 

نهایى درباره آن ارائه شود. وى ابعاد دریچه این مخزن را 
53 در 53 سانتیمتر اعالم و خاطرنشان کرد: یک انسان بالغ 
به زحمت از این دریچه رد مى شود. حبیبى همچنین گفت: 

این پارك داراى دوربین مدار بسته نیست.
دادســتان عمومى و انقالب دادگســترى شهرســتان 
فالورجان نیز تأکید کرد که موضوع توســط کارشناسان 

دادگسترى در رشته حوادث در دست بررسى است.
جعفر زین العابدینى ادامه داد: همه احتمال ها از جمله اینکه 
آیا درب مخزن هنگام حادثه روى آن بوده، آیا این در دچار 
پوسیدگى بوده یا استحکام کافى داشته است باید توسط 

کارشناسان امر بررسى شود.
دادستان فالورجان با بیان اینکه احتمال هاى دیگرى مانند 
اینکه آیا این پدر و پسر روى دریچه ایستاده بودند یا از روى 
آن گذر مى کردند نیز مطرح اســت، گفت: تا این لحظه 
هیچ شاهدى از زمان وقوع حادثه نداریم. زین العابدینى 
تصریح کرد: به نظر مى آید این موضوع قتل غیر عمد بر 
اثر بى احتیاطى یا بى مباالتى مسئ والن است که باید درباره 
مقصر آن پس از اعالم نظر کارشناسان، تصمیم گرفت. 
وى خاطرنشــان کرد: هنوز هیچ فــردى در رابطه با این 

پرونده، بازداشت نشده است.

ابهام هاى حادثه پارك شهر ابریشم 
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هومن ســیدى، بازیگر و کارگردان جوان سینماى ایران، در 
سال هاى اخیر مورد توجه زیادى قرار گرفته است. مى توان او 
را یکى از جوانان خوشنام سینماى ایران دانست که خیلى زود 
توانست از مجراى حضور در انجمن سینماى جوانان رشت و 
کالس هاى بازیگرى وارد دنیاى سینما شود و البته با ساخت 
چند فیلم کوتاه از جمله «35 مترى ســطح آب» و «دندان 
آبى» که بسیار مورد توجه جشنواره هاى داخلى قرار گرفتند، 

پا به عرصه حرفه اى و سینماى بلند داستانى گذاشت.
مسیرى که او طى کرد تا به پرده بزرگ و سطح اول سینماى 
کشور برسد چندان سخت نبود. هوش و زیرکى سیدى همه 
چیز را براى او در مسیرش هموار کرد و خیلى زودتر از بسیارى 
از جوانان بااستعدادى که به دنبال راهى براى ورود به عرصه 

تصویر هستند، در مسیر درست قرار گرفت.
نکته مهم درباره ورود او که همه چیز را راحت تر کرد این بود 
که اولین حضورهایش، به عنوان بازیگر بر پرده سینما رقم 
خورد. در ســال 83 با بازى در «یک تکه نان» ساخته کمال 
تبریزى، با رضا کیانیان همبازى شد و بازى اش مورد توجه 
قرار گرفت. این نقش آفرینى دو فیلم بعدى را براى او در پیش 

داشت که اولین بارقه هاى شهرت سیدى را فراهم کردند:
«چهارشنبه ســورى» اصغر فرهادى که هرچند در آن نقش 
بســیار کوتاهى ایفا مى کرد، اما به هرحــال حضور در فیلم 
فرهادى که در آن ســال ســروصداى زیادى هم به پا کرده 
بود، یک امتیاز بزرگ سینمایى محسوب مى شد که بیش از 
شهرت، اعتبارى سینمایى به سیدى داد تا اهالى سینما بیشتر 
جدى اش بگیرند و همین زمینه را براى بازى در اولین نقش 
اصلى اش فراهم کرد. «پابرهنه در بهشــت» بهرام توکلى، 
او را در جایگاه قهرمان خود نشــاند و ثمره اش کاندیداتورى 
ســیدى براى جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد در جشن 

خانه سینما شد.
اما شهرت اصلى ســیدى از طریق صدا و ســیما به دست 
آمد. بازى در دو ســریال «راه بى پایان» و «در چشم باد» در 
سال هاى 86 و 89، باعث شد تا تماشاگر معمولى و مخاطب 
عام، او و چهره اش را به جا بیاورد. سیدى با دوربین راحت بود 
و فیزیک متفاوت و استایل جوانانه اش به او گیرایى خاصى 
مى داد. او نقش هاى متنوع دیگرى در فیلم هایى مانند «یک 
وجب از آســمان»، «آنکه دریا مى رود» و «شــب بیرون» 
ایفا کرد اما در همین زمان احتمــاًال فکر اصلى اش متوجه 
کارگردانى و ســاخت فیلم اولش بود. اما بگذارید برسیم به 

نقطه اوج بازیگرى او.
در ســال 92 با بازى در «خط ویژه» مصطفى کیایى، هومن 
ســیدى شــمایلى را در خودش ابداع مى کند که نه تنها در 
بسیارى از نقش آفرینى هاى بعدى مورد استفاده مجدد قرار 
مى گیرد که فیلم به فیلم کامل تر هم مى شود. آن هم شمایل 
یک جوان شکست خورده است که در پى شکستش، بى خیال 
و سربه هوا شده و کًال زندگى و اموراتش را جدى نمى گیرد و 
همیشه در پى خوشگذرانى و تجربه  لحظه است. او در «خط 
ویژه» نقش برادر شخصیت اصلى را دارد که به تازگى از زندان 
درآمده و متوجه شده دخترى که دوستش داشته ازدواج کرده.

او با همین بى خیالى خاص خود موفق مى شــود در لحظات 
بســیارى تماشــاگر را به خنده بیاندازد و اصــًال از دل این 
بى خیالى مزمن یک کاراکتر طناز و بامزه خاص بیرون بکشد. 
ضمن اینکه مواجهه اش با دختر جذاب داستان و تالش براى 
نزدیک شدن به او هم بسیار بامزه اســت. این ویژگى هاى 
خود ساخته ســیدى بعد از «خط ویژه» در شمارى از فیلم ها 

و ســریال ها تکرار مى شــود و در نهایت تبدیل به شمایلى 
مى شود که تماشاگر، هومن سیدى را آنگونه به خاطر مى آورد؛ 
در لواى همین پسر ســاده که بعد از شکستى که در زندگى 
خورده حاال بسیار بى خیال و راحت طلب اســت و عمومًا با 

دختر ها هم سر و سرى دارد.
در سریال «عاشقانه» این شمایل مورد واکاوى بیشتر بازیگر 
قرار مى گیرد و از آنجایى که در قسمت هاى مختلف سریال 
وقت بیشترى براى پردازش کاراکتر از جانب بازیگر هست، 
این شمایل نه تنها تکامل پیدا مى کند که یکى از محبوب ترین 
شخصیت هاى آن سریال را مى ســازد. در «گلشیفته» هم 
باز شمایلى مشــابه را از هومن ســیدى مى بینیم تا اینکه 
بهترین خودش را در «من دیه گو مارادونا هستم» به نمایش 

مى گذارد.
هنوز هم مى توان «من دیه گو مارادونا هستم» را بهترین بازى 
شمایلى هومن سیدى در این سال ها دانست. در بامزه ترین 
و بهترین فیلم بهرام توکلى، ســیدى دوست داشتنى ترین 
شخصیت این داستان پرماجرا و پر پرسوناژ است. حاال به آن 
بى خیالى و میل به معاشرت با دختران، یک مایه افسردگى 

و روان پریشى هم اضافه مى شود تا شخصیت تکمیل شود.
سیدى در دهه 90 در فیلم هاى دیگرى مانند «مادرى»، «پل 
خواب» یا «آذر» بازى مى کند، اما با دور شدن از آن شمایل 
معروفش، چیز جدید و خاصى ارائه نمى دهد. ضمن اینکه در 
این سال ها ذهنش به شــکل متمرکزترى روى کارگردانى 
است و ساخت فیلم هایى که پرطرفدار شده اند، باعث شده او 

آنقدر درگیر بازیگرى نباشد.
اما در ســال 97 پرویز شــهبازى در فیلم «طال» بهترین و 
خاص ترین هومن ســیدى را روى پرده ثبت مى کند. یک 
سیدى غیرمنتظره که تماشاگر نه تنها انتظار بازى او در چنین 
نقشى را ندارد، که کیفیت بازیش هم چند پله اى باالتر از هر 
بازى دیگرى از او است. سیدى، چون موم در دستان توانمند 
شهبازى در بازى گرفتن از بازیگران، ورز داده شده و شکل 
پیدا کرده است. هم کاراکتر او روى کاغذ بسیار جذاب است 
و هم بازسازى آن توسط سیدى فراتر از حد تصور. شهبازى 
هوشمندانه و براساس همان شمایلى که تماشاگر از سیدى 
مى شناسد، او را انتخاب کرده. آن سویه بى خیال و راحت طلب 
این شــمایل را گرفته و با جدیت و خصلت هاى خاص خود 
کاراکتر درهم ریخته و ترکیبش بهترین هومن ســیدى در 

مقام بازیگر شده است.
اما هومن سیدى کارگردان راحت به سطح سینماى حرفه اى 
رســید. وقتى اولین فیلمش «آفریقا» را مى ساخت بازیگر 
مطرح و چهره شناخته شده اى بود و نیاز نداشت خود را به کسى 
ثابت کند تا جایگاه به دست بیاورد. «آفریقا» فیلمى ارزان و 
ویدیویى بود که در بخش جانبى جشــنواره فجر به نمایش 
درآمد و با اســتقبال خوبى از جانب منتقدان و تماشــاگران 

روبه رو شد.
«آفریقا» شــروع محکمى براى یک کارگردان جوان بود. 
اعتماد به نفس ســیدى را چندین برابر کرد تا سراغ ساخت 
فیلم دوم «ســیزده» رفت. یک درام هیجانى نوجوانانه که 
در اکباتان مى گذشــت. فیلمى که مسائل روانشناسانه یک 
پســربچه در آســتانه بلوغ را به نمایش مى گذاشت. باز هم 
فیلم متأثر از ســینماى آمریکا بود. فضاى فیلم سعى داشت 
از شهرك اکباتان و زندگى شهرکى در گوشه هاى خلوت و 
پر از گرافیتى و خالف، به زیست مدرن طبقه متوسط تهران 
برســد. فیلم نقاط قابل توجه خودش را داشت، اما نتوانست 

موفقیت قبلى را تکرار کند. فیلم اکران درســتى هم نداشت 
و خیلى هم دیده نشد.

فیلم بعدى «اعترافات ذهن خطرناك من» که در ســال 93 
ساخته شد، حکم یک سکوى پرتاب را داشت. خصوصاً جوانان 
و تین ایجر ها با فضاى فیلم بسیار اخت گرفتند چراکه خاص و 
متفاوت بود. هومن سیدى کارگردان جوانى بود که به کیفیت 
تصویر و ظاهر بصرى فیلم هایش اهمیت بسیارى مى داد و 
همه سعیش این بود که ظاهر فیلم ها فراتر از سینماى ایران 

بوده و حتى یادآور فیلم هاى روز دنیا باشند.
همین مسئله دلیل اصلى عالقه بســیارى از تماشاگران به 
فیلم شد. آنها با جنسى از تصاویر و طراحى صحنه اى سروکار 
داشــتند که برایشــان تازگى داشــت ضمن اینکه داستان 
افسارگسیخته آن، که درباره قاچاق ال اس دى بود، تماشاگر 
را به گوشه هاى تاریک و وهمناکى از شهر و دل محله هاى 
خالف مى برد و وقایعى را نشانشان مى داد که آنها هم تازه و 
نو به نظر مى رسیدند. تجربه روایت فیلم، شکل فرمى پیچیده 
و شبکه اى و غیر خطى فیلم هم به تجربه اسیدى توهمناکى 
شبیه بود که باز بدیع بود. پس «اعترافات ذهن خطرناك من» 

یک فیلم مرعوب کننده و پرطرفدار شد.
پس از تجربه شبه تجربى «اعترافات ذهن خطرناك من» و 
ادا و اصول هاى فرمى و تکنیکى بیش ازحدش، هومن سیدى 
در فیلم سومش «خشم و هیاهو» سراغ یک فیلم داستانى با 
روایت خطى رفت. تعریف کردن یک داستان بدون آنکه در 
مسیرش سکته اى داشته باشــد و بتواند مخاطب را تا لحظه 
آخر همراه خود کند بسیار سخت تر از اجراى پالنى است که 
قرار است در آن جنازه نیمه جانى از یخچال بیرون بیاید و از 
ساختمان پایین بیافتد! اینکه سیدى در فیلم سوم سراغ تعریف 
داستان رفت نشانه بسیار خوبى بود. این امید را برمى انگیخت 
که او هیاهو و ذوق زدگى هاى فرمیش نسبت به سینماى روز 

دنیا را کنترل کند، اما این اتفاق فقط در نیمه اول فیلم افتاد.
«خشم و هیاهو» در تعریف داســتانش در نیمه دوم ناتوان 
باقى ماند و همانند آثار قبلى با بدل شــدن به سیل عظیمى 
از نما هاى زیبا -که بیشــتر حاصل کار اعجاب انگیز پیمان 
شادمان فر فیلمبردار است- و قلدر بازى هاى بصرى که خود و 
تماشاگر را سرگرم مى کند. روایتى منسجم و فیلمنامه صیقل 
داده شده از دست رفت. به مانند دیگر فیلم هاى سیدى بازهم 
این فرم و تکنیک است که بر مضمون مى چربد و عمده انرژى 

کارگردان را در مرحله ساخت به خود اختصاص مى دهد.
آخرین فیلم سیدى «مغز هاى کوچک زنگ زده» را مى توان 
بهترین فیلم او دانســت. جایى که باالخره توانست نسبت 
میان فرم فیلم و ظاهر بصرى آن را با داستان و مضمون و آنچه 
 اتفاق مى افتد، پیدا کند. در فیلم آخر باالخره بازیگوشى هاى 
فرمى و نما هاى عجیب و غریب بصرى جواب دادند، چراکه در 
جاى درست خود و در نسبت درست با داستان و وقایع طراحى 
شدند و از کلیت فیلم بیرون نزدند و به چند تکه زیبا و جدا افتاده 
از فیلم تقلیل نیافتند. «مغز هاى کوچک زنگ زده» را مى توان 
تنها فیلم سیدى دانست که ایده هاى خالقانه اولیه اش تلف 
نشــد و حداقل به مقصد مورد نظرش رسید، هرچند دست و 

پا شکسته.
به نظر مى رسد که حاال سیدى آن ذوق زدگى اولیه را از دست 
داده و با باالرفتن سنش، آن شور جوانى هم در او تبدیل به چیز 
جدى ترى شده. باید منتظر ماند و دید که او مى تواند در ادامه 
مسیر خود همانطور که شمایل خالقانه خاص خودش را در 
بازیگرى ساخت، در کارگردانى هم به نقطه مشابهى برسد؟

شرکت آرد آذین نشاســته سهامى خاص 
به شــماره ثبت 16536 و شناســه ملى 
10260374706 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ1398/08/09 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : بنا به اختیار حاصله تفویض 
مجمع عمومى فوق العــاده مورخ98/6/10 
در خصــوص افزایش ســرمایه به هیات 
مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه 
و الیحه اصالحى قانون تجارت ســرمایه 
شــرکت از مبلغ 51000000000 ریال به 
75000000000ریــال از طریق واریزى 
نقدى (طى گواهى بانکى شــماره819/36 
مورخ98/7/3 بانک صادرات شــعبه شهید 
بنیانیان) و مطالبات حال شده سهامداران و 
صدور ســهام جدید افزایش یافت و ماده 5 
اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: سرمایه 
شــرکت به مبلــغ 75000000000ریال 
منقسم به 1000 سهم 75000000 ریالى 
با نام عادى که تماماً پرداخت شده مى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (688812)

شــرکت ســاختمانى ثمین رهنماى جى 
سهامى خاص به شــماره ثبت 36040 و 
شناســه ملى 10860042502 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ1398/06/25 بهروز سیاکمرى 
3258787085 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره - مریم کریمــى 3241343146 به 
ســمت نائب رئیس هیئت مدیره - محسن 
معتمدى صدیق 4322825613 به سمت 
عضو هیئــت مدیره - یوســف بهاءلو هوره 
1289237621 به سمت مدیرعامل (خارج 
از ســهامداران) براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار 
از قبیل چک بروات ســفته قراردادها و عقود 
اسالمى و نیز اوراق عادى و ادارى با امضاى 
رئیس هیئت مدیره ، بهروز ســیاکمرى به 
تنهایى (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (689805)

آگهى تغییراتآگهى تغییرات

خورد. در ســال
تبریزى، با رض
قرار گرفت. این
داشت که اولین
«چهارشنبه سـ

بســیار کوتاهى
فرهادى که در
بود، یک امتیاز

شهرت، اعتبارى
جدى اش بگیر
اصلى اش فراه
او را در جایگاه
ســیدىبراى
خانه سینما شد
اما شهرت اصل
آمد. بازى در دو
6سال هاى 86 و
عام، او و چهره
و فیزیک متفاو
مى داد. او نقش
وجب از آســم
ایفا کرد اما در
کارگردانى و س
نقطه اوج بازیگ
2در ســال 92 با
ســیدى شــم
بسیارى از نقش
مى گیرد که فیل
یک جوان شکس
و سربه هوا شده
همیشه در پىخ
ویژه» نقش برا
درآمده و متوجه
او با همین بى خ
بســیارى تماش
بى خیالى مزمن
ضمن اینکه مو
نزدیک شدن ب
خود ساخته سـ

هومن بازیگر 
یا سیدى 

کارگردان؟!

مرورى بر کارنامه بازیگرى و فیلمسازى 
هومن سیدى

شبکه یک سیما به منظور همراهى با بینندگان در بلندترین 
شب سال، ویژه برنامه هاى متنوعى را تدارك دیده است.

همزمان با شب یلدا شبکه یک سیما به عنوان شبکه ملى 
و عمومى برنامه «فرمول یک» ویژه شب یلدا را روى آنتن 
مى برد. این برنامه به تهیه کنندگى و اجراى سیدعلى ضیاء، 
کارى از گروه اجتماعى شبکه یک سیماست که همزمان 
با این شب پس از سریال شبانگاهى به مدت د و ساعت و با 

حضور چهره هاى مردمى پخش خواهد شد.
در ایــن برنامه که ســعى دارد فضایى شــاد و مفرحى را 
بــراى مخاطبان رقــم بزند 
خوانندگان، هنرمندان و 
بازیگران حضور خواهند 
داشــت. جزئیات بیشتر 
این ویژه برنامه به زودى 

اعالم خواهد شد.

مجید قناد، مجرى برنامه هاى کودك تلویزیون درباره آیتم 
کوتاهى که در برنامه «صبح بخیر ایران» براى کودکان در 

دست تولید دارد توضیحاتى ارائه کرد.
قناد پس از مدتى دورى از تلویزیون و برنامه هاى کودك 
این روزها با یک آیتم صبحگاهى به تلویزیون بازگشــته 
اســت. برنامه «صبح بخیر ایران» یک آیتم صبحگاهى 
براى کودکان در نظر گرفته است که «عمو قناد» مجرى 
آن است و به همراه گروهى از بازیگران هر روز صبح بچه ها 

را بیدار کرده و روانه مدرسه مى کند.
از آخرین برنامه هاى قناد «یه گله جا» بود که در شبکه 2 
سیما روى آنتن مى رفت و حاال او به شبکه یک آمده است 
که اتفاقاً چند سالى است هیچ برنامه اى براى کودکان ندارد 
و حاال با یک آیتم کوتاه به این نسل توجهى دوباره نشان 

داده است.
قناد در گفتگویى کوتاه درباره این آیتم صبحگاهى توضیح 
داد: برنامه ما در این آیتم هر روز صبح قبل از رفتن بچه ها به 
مدرسه و معموًال ساعت 6 و 30 دقیقه صبح شروع مى شود 
و ما سعى مى کنیم بچه ها را به سوى مدرسه هدایت کنیم. 
وى با اشــاره جزئیات این آیتم گفت: ما در این آیتم براى 
بچه ها مسابقه تلفنى داریم و با گروه «بیدار شو» که چهار 

نفر هستند، نمایش اجرا مى کنیم.
قناد به دغدغه هاى بچه هاى دبســتانى اشاره و بیان کرد: 
هر روز صبــح با موضوعاتى که براى بچه ها مهم اســت 
این برنامــه را آغاز مى کنیم مثل رفتن به مدرســه، بیدار 
شدن از خواب، سرویس مدارس، بهداشــت و... و به این 
ترتیب مسائلى را هم مطرح مى کنیم که نیاز بچه هاست تا 
بدانند چه باید بکنند که دچار مشکل نشوند. حتى برخى از 
بچه ها با دوچرخه به مدرسه مى روند و یا برخى در روستاها 
و شهرهاى دور پیاده مى روند و ما سعى مى کنیم نکاتى را 

براى آنها هم بیان کنیم.
قناد که به گفته خودش 20 سال است مجرى برنامه هاى 
زنده بوده اســت، گفت: فکر مى کنم در زمان صبحگاهى 
چنین برنامه اى با رویکرد توجه به مدرسه بچه ها نداشته ایم، 
در قالب ســریال و کارهاى داستانى، مجموعه هایى مثل 
«بازم مدرسه ام دیر شــد» بوده  اما در قالب برنامه سازى 

نبوده است.

«بنکسى»، هنرمند ناشناس و مشهور بریتانیایى با 
نزدیک شدن به سال نو میالدى از اثر هنرى جدید 

خود با موضوع «بى خانمانى» رونمایى کرد.
این نقاشــى دیــوارى روز دوشــنبه روى یکى از 
دیوارهــاى نزدیک جواهرفروشــى هاى شــهر 

«بیرمنگام» دیده شد.
به گزارش «ایندیپندنت»، «بنکســى» در صفحه 
اینســتاگرام خود ویدیویى منتشــر کرده که در آن 
مرد بى خانمانى به نام «رایــان» در کنار متعلقات 
شــخصى اش روى نیمکتى دراز کشیده که به نظر 
مى رسد همانند ســورتمه بابانوئل توسط دو گوزن 

شمالى حمل مى شود.
در متنى که زیر ویدیوى «بنکســى» منتشر شده 
است، آمده اســت: «طى 20 دقیقه اى که از رایان 
درحالى که روى ایــن نیمکت نشســته بود فیلم 
مى گرفتیم، رهگذران به او نوشیدنى داغ،  شکالت 
و یک فندك دادنــد،  بى آنکه  رایــان از آنها چیزى 

درخواست کند.»
«بنکسى»، هنرمند گرافیتى کار اهل بریستول است 
که با نقاشى هاى دیوارى و هنر گرافیتى اعتراضى 
خود، شــهرت جهانى دارد، با این حال هنوز هویت 

اصلى او فاش نشده است.

نقاشى هاى این هنرمند بیشــتر به مسائل سیاسى 
و موضوع هایى مانند گرماى جهانى، جنگ، شنود 
غیرقانونى، آلودگى هوا،  بحران مهاجرت و شرایط 
سخت کارى پرداخته است. تاکنون بارها نقاشى هاى 
این هنرمند از روى دیوار جدا و به قیمت صدها هزار 

پوند فروخته شده است.
ماه گذشته، یکى از نقاشى هاى دیوارى «بنکسى» 
که در سال 2008 در منطقه «ناتینگ هیل» لندن 
خلق شده بود، بعد از ســال ها رونمایى شد. این اثر 
هنرى، هنرمندى را درحالى که نام «بنکسى» را با 

حروف بزرگى نقاشى مى  کرد به تصویر مى کشید.

شبکه یک سیما به منظور همراهى با بینندگان در بلندترین «بنکسى»  از نقاشى دیوارى جدیدش رونمایى کرد
شب سال، ویژه برنامه هاى متنوعى را تدارك دیده است.

همزمان با شب یلدا شبکه یک سیما به عنوان شبکه ملى 
و عمومى برنامه «فرمول یک» ویژه شب یلدا را روى آنتن 
مى برد. این برنامه به تهیه کنندگى و اجراى سیدعلى ضیاء، 
کارى از گروه اجتماعى شبکه یک سیماست که همزمان 
با این شب پس از سریال شبانگاهى به مدت د و ساعت و با 

حضور چهره هاى مردمى پخش خواهد شد.
در ایــن برنامه که ســعى دارد فضایى شــاد و مفرحى را 
بــراى مخاطبان رقــم بزند 
خوانندگان، هنرمندان و 
بازیگران حضور خواهند 
داشــت. جزئیات بیشتر 
این ویژه برنامه به زودى 

اعالم خواهد شد.

على ضیاء مجرى برنامه 
شب یلدا شبکه اول شد

بازگشت مجرى مشهور 
با برنامه پرطرفدارش 

به تلویزیون

فرهاد اصالنى امسال با دو فیلم راهى سى و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر خواهد شد، فیلم سینمایى «ملخ» 
به کارگردانى فائــزه عزیزخوانــى و همچنین فیلم 
سینمایى «خط استوا» ساخته اصغر نعیمى دو فیلمى 
هســتند که اصالنى در آنها به ایفاى نقش پرداخته 

است.
این بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون همواره به عنوان 
یکى از وزنه هاى اصلى هر اثر ســینمایى محسوب 
مى شود، وى طى ســال هاى گذشته با انتخاب هاى 
درست سینمایى از خود بازیگرى ساخته که حضورش 

در هر فیلمى نشان از کیفیت آن اثر دارد. 
وى به تازگى بار دیگر همــکارى با داود میرباقرى را 
آغاز کرده است، اصالنى که در «مختارنامه» یکى از 
به یادماندنى ترین نقش هاى تاریخ تلویزیون را خلق 
کرده بود، بار دیگر در سریال «سلمان فارسى» در کنار 
علیرضا شجاع نورى به ایفاى نقش خواهد پرداخت، 
ســریال جدید میرباقرى به تازگى شروع به انتخاب 

بازیگران کرده است. 
اصالنى اما امســال با دو فیلم راهى سى و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر خواهد شد، فیلم سینمایى «ملخ» 
به کارگردانى فائــزه عزیزخوانــى و همچنین فیلم 
سینمایى «خط استوا» ساخته اصغر نعیمى دو فیلمى 

هســتند که اصالنى در آنها به ایفاى نقش پرداخته 
است. 

ملخ
«ملخ» به نویســندگى و کارگردانى فائزه عزیزخانى 
مضمونــى روانشــناختى دارد. این فیلم در کشــور 
اندونزى فیلمبردارى و ساخته شده و در کنار اصالنى، 
ترانه علیدوستى نیز به ایفاى نقش مى پردازد. نیکى 
کریمى پــس از تهیه دو فیلــم «آذر» (محمد حمزه 
اى) و «شیفت شــب» به کارگردانى خودش، در این 
فیلم براى بار سوم تهیه کنندگى یک اثر سینمایى را 

برعهده مى گیرد.
«روز مبــادا» عنــوان اولین ســاخته بلند فائزه 

عزیزخانى اســت که نوروز 94 در سینماهاى 
گروه هنر و تجربه به نمایــش درآمد. هدیه 
تهرانى، شــیرین آقارضاکاشى و... بازیگران 

اصلى این فیلم بودند.
خط استوا

فیلم ســینمایى «خط اســتوا» تازه ترین 
ساخته اصغر نعیمى نیز دیگر فیلمى است 
که اصالنى با آن شانس حضور در جشنواره 
فیلم فجر در دوره سى و هشتم را داراست.

«خط استوا» کمدى با حال و هوایى متفاوت 
است و قصه رئیس و نایب رییس فدراسیون فوتبال را 
 AFC روایت مى کند که در آستانه اجالس ساالنه
یک ناهماهنگى تمام برنامه هایشان را به هم ریخته 

و دردسر بزرگى برایشان رقم مى زند.
عالوه بر فرهاد اصالنى، بازیگرانى همچون سیامک 
انصارى و آزاده صمدى در این فیلم سینمایى به ایفاى 
نقش پرداخته اند، اصالنى مى تواند امسال را با دو فیلم 
متفاوت پشت سر بگذارد و با توجه به مشغله ساخت 
سریال «سلمان فارسى» به احتمال فراوان سال آینده 

کمتر بتواند در آثار سینمایى بازى کند.

فرهاد اصالنى با 2  فیلم راهى جشنواره فیلم فجر مى شود



ورزشورزش 05053645 سال  شانزدهمچهارشنبه  20 آذر  ماه   1398

مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شعبه هفتم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
کالسه 980998 ج/7 له آقاى علیرضا زارعى و علیه شرکت نساجى تجارت مبنى بر مطالبه 
مبلغ 117526507 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 
98/10/10 ساعت 11 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 
18 جهت فروش اموال توقیفى که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى 
شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان جاده اصفهان شیراز جنب شهرك آزمایش 
شهرك صنعتى صفه شرکت نساجى تجارت مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 
درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم مال 
پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم 
علیه مى باشــد و مابقى ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده: نخ هاى تولیدى شامل 20 گونى محتوى 
بدبین هاى نخ 30/1 پنبه/پلى استر با ترکیبات 70/30 محصول دستگاه رینگ و از پنبه سفید 
یک و سفید پشت یک محصول شمال تهیه گردیده ارزش هر کیلوگرم نخ مزبور در مقطع 
کنونى بازار معادل 320/000 ریال کارشناسى مى گردد وزن کل نخ توقیب شده معادل 450 
کیلوگرم و قیمت کل آن معادل 144/000/000 ریال یکصد و چهل و چهار میلیون ریال مى 

گردد. م الف: 665604 مدیر و داد ورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/9/359

 باشگاه النصر عربستان و الســد قطر مدافع عنوان قهرمانى در لیگ خود 
هستند و شرایط سختى را براى سپاهان رقم خواهند زد.

 در تاریخ لیگ قهرمانان آسیا، ســپاهان، ذوب آهن و پرسپولیس به فینال 
رسیدند اما هیچ وقت قهرمان نشــدند؛ آیا سرانجام این فصل چنین طلسم 

شکنى اى انجام مى شود؟
 نایب قهرمان این فصل لیگ قهرمانان آسیا نیز در جام جهانى باشگاه ها 

حضور خواهد داشت و این فرصت بسیار خوب براى تیم هاى ایرانى است.
 ادواردو توماز، آنالیزور تیم الشــارجه، هم گروهى با پرســپولیس ایران را 

«چالش سخت» قلمداد کرد.
 االهلى عربستان که سال هاى اخیر تقابل هاى زیادى با پرسپولیس داشت، 
این بار با استقالل هم گروه است. اگر برانکو سرمربى این تیم مى ماند، تقابل 

او با آبى پوشان پایتخت جذاب مى شد.
 استقالل خوزستان و مس کرمان در ســال هاى گذشته در اولین تجربه 
آسیایى موفق به صعود از مرحله گروهى شدند؛ این بار هم نوبت شهر خودرو 

با گل محمدى است؟
 شــاگردان گل محمدى در حالى اولین تجربه آسیاى را پیش رو دارند که 
پاختاکور و شباب االهلى دیگر تیم هاى حاضر در گروه B را تشکیل مى دهند.

 سپاهان با قرارگیرى در کنار تیم هایى چون السد، النصر و یک تیم از پلى 
آف، به نوعى در سخت ترین گروه جاى دارد.

 پرســپولیس و ســپاهان به عنوان دو نماینده ایران براى بازى با النصر 
عربستان و التعاون عربستان باید زمین بى طرف خود را مشخص کنند.

 نکته جالب اینکه در صورتى که استقالل تاجیکستان، از سد لوکوموتیو و 
االهلى عربستان بگذرد و استقالل هم پلى آف خود را پشت سر بگذارد، دو تیم 

همنام در یک گروه جاى خواهند گرفت.
 العین و السد باتجربه ترین تیم ها هســتند؛ آنها 15 بار در لیگ قهرمانان 

آسیا حضور یافتند.
 شهر خودرو، السیلیه، چناى سیتى هند و پرث گلورى استرالیا تنها تیم هایى 
هستند که براى اولین بار در لیگ قهرمانان آسیا حاضر مى شوند. در این میان 
نماینده استرالیا به صورت مستقیم وارد این رقابت ها خواهد شد و از میان سه 
تیم دیگر تنها یک تیم جواز حضور در این مسابقات را خواهد یافت، چرا که بنا 
بر قرعه کشى تیم هاى شهر خودرو، السیلیه قطر و چناى سیتى هند در یک 
گروه قرار دارند و از بین آنها تیمى که موفق شود در مرحله پلى آف دو حریف 
دیگر را شکست دهد به مرحله بعدى صعود خواهد کرد. البته به شرط اینکه از 

سد الرفاع بحرین هم عبور کند.
 ACL این فصل نیز مسابقات لیگ قهرمانان آســیا با توپ اختصاصى 
برگزار خواهد شد. پیش تر کنفدراســیون فوتبال آسیا توپ مشخصى براى 
این مسابقات نداشت و به شکلى معمولى توپ هاى هرساله نایک را انتخاب 

مى کرد.

خواندنى هاى قرعه کشى دیروز

قرعه کشى مســابقات لیگ قهرمانان آسیا در فصل 2020 
برگزار شــد و رقباى نمایندگان کشورمان در این مسابقات 

مشخص شدند.
در این فصل از رقابت ها، فوتبال ایران 2+2 سهمیه دارد که 
تیم هاى پرسپولیس و سپاهان سهمیه حضور مستقیم در این 
بازى ها را دارند و دو تیم اســتقالل و شهر خودرو نیز باید با 
بازى در پلى آف شرایط حضور در مرحله نهایى مسابقات را 

به دست بیاورند.
اســتقالل روز اول بهمن میزبان برنده دیدار الفیصلى اردن 
و الکویت کویت است و در صورت برترى 8 بهمن مهمان 
الریان قطر خواهد بود و در صورت برترى به مرحله گروهى 

راه پیدا مى کند.
شهر خودرو نیز اول بهمن با برنده دیدار چناى سیتى هند با 
الرفاع بحرین در مشهد بازى مى کند و در صورت پیروزى 
روز 8 بهمن مهمان السیلیه قطر مى شود و در صورتى که به 

پیروزى برسد راهى مرحله گروهى خواهد شد.
قرعه کشى لیگ قهرمانان آسیا در دو منطقه غرب و شرق 
قاره انجام شــد که در نهایت پس از برگــزارى بازى هاى 
مرحله گروهى و حذفى، تیمى از منطقــه غرب و تیمى از 

منطقه شرق راهى فینال مى شوند که فینال این مسابقات 
نیز به صورت رفت و برگشت برگزار مى شود. در فصل 2019 
مسابقات الهالل عربستان موفق شــد در دو بازى رفت و 
برگشت اوراوا ردز ژاپن را شکست بدهد و قهرمان این دوره 

از مسابقات شود.
امیر قلعه نویى که به عنوان یکــى از باتجربه ترین مربیان 
ایرانى ACL شناخته مى شود در حالى با سپاهان به آسیا بر

مى گردد که باید در یکى از ســخت ترین گروه هاى غرب 
آسیا به مصاف مربیان و تیم هاى بزرگ برود از جمله ژاوى 
هرناندز در الســد، ویتوریا پرتغالى در النصر و ... از همین رو 
طرفداران تیم محبوب نصف جهان باید خود را براى روزهاى 
پرالتهاب در آسیا آماده کنند و امیدوار به درخشش در بازگشت 

توفان زرد به قاره کهن باشند.
منطقه غرب آسیا:

گروه A: الوحده امارات، الشرطه عراق، برنده پلى آف الریان 
قطر با (برنده الفیصلى اردن -الکویت کویت با استقالل) و 
برنده پلى آف االهلى عربستان با (برنده لوکوموتیو ازبکستان 

و استقالل تاجیکستان).
گروهB: الهالل عربستان، شباب االهلى امارات، پاختاکور 

ازبکستان و برنده پلى آف  السیلیه قطر با (چناى سیتى هند 
-الرفاع بحرین-شهر خودرو).

گروهC : پرســپولیس، الدحیل قطر، التعاون عربســتان و 
الشارجه امارات.

گروه D: سپاهان، السد قطر، النصر عربستان و برنده پلى آف 
العین امارات با (بنیادکار ازبکستان-الزوراء عراق).

منطقه شرق آسیا:
گروه E:  بیجینگ FC چین، چیانگراى یونایتد تایلند، برنده 
پلى آف تیم چهارم ژاپن، ملبورن ویکتورى استرالیا، تامپینس 
 FC روورز سنگاپور و بالى یونایتد اندونزى و برنده  پلى آف

سئول کره جنوبى، کداح مالزى و تاى پوى هنگ کنگ.
گروه F: اولسان هیونداى کره جنوبى، شانگهاى شنهواى 
چین، پرث گلورى استرالیا و برنده پلى آف نمایندگان ژاپن، 

تایلند و فیلیپین.
گروه G: نماینده دوم ژاپن، سوون سامسونگ بلووینگز کره 

جنوبى، گوانگژوى چین و جوهور دارالتعظیم مالزى.
گروه H: سیدنى FC اســترالیا، یوکاهاما مارینوس ژاپن، 
جئونبوك موتــورز کره جنوبى و برنده پلى آف شــانگهاى 

SIPG چین، بوریرام تایلند و هوچى مین سیتى ویتنام.

قرعه کشى لیگ قهرمانان 

سپاهان با ویتامینD وارد آسیا شد!

پنجاهمین ویژه برنامه و جشن آذرماه «فوتبال به وقت اصفهان»  با آیتم هاى جذاب 
هنرى و پخش دیدار تیم هاى فوتبال سپاهان و شهرخودرو در سالن همایش هاى 

حکمت باغ تجربه برگزار شد.
 هواداران سپاهان، مدیران ارشد شهردارى، رضا اخوان شهردار منطقه 4 اصفهان، 

هنرمندان و حسین چرخابى پیشکسوت فوتبال اصفهان در این برنامه حاضر شدند.
تجلیل از دو برادر فوتبال اصفهان فرهاد بهادرانى و فرشاد بهادرانى ستارگان سابق 
سپاهان و ذوب آهن، اجراى موسیقى توسط آرمان عابدى، پخش اجراى کرال ترانه 
«ســپاهان جاویدان»، اجراى آیتم طنز و پخش کلیپ هاى جذاب اختصاصى گروه 
فوتبال به وقت اصفهان از برنامه هاى این جشن بود و در ادامه حضار دیدار سپاهان-

شهرخودرو را بر روى پرده سالن همایش هاى حکمت به تماشا نشستند.
 این برنامه بــه همت اداره کل ارتباطــات و امور بین الملل شــهردارى اصفهان و 

شهردارى منطقه 8  و شهردارى منطقه 4 اصفهان برگزار شد.

پنجاهمین ویژه برنامه و جشن آذرماه «فوتبال به وقت اصفهان»

و ناگهان فرهاد و فرشاد

 طبق آخرین بررسى هاى پزشکى این احتمال وجود دارد که هافبک سپاهان نیاز به 
جراحى داشته باشد.

عزت ا... پورقاز، مدافع میانى تیم فوتبال ســپاهان اصفهــان در اواخر بازى این تیم 
مقابل نساجى، دچار مصدومیت شد، اما تا پایان بازى در زمین ماند. پس از پایان بازى 
مشخص شد که شدت مصدومیت این بازیکن بیش از چیزى است که تصور مى شد. 
به همین دلیل پس از معاینات دوباره پارگى رباط صلیبى پاى این بازیکن تأیید شد. 
پورقاز در حال حاضر مشغول پیگیرى فیزیوتراپى است تا براى عمل جراحى زانوى 

پاى خود آماده شود.
محمد ایران پوریان که مدت زیادى است با مصدومیت دسته وپنجه نرم مى کند، قرار 
است دوباره به تمرینات گروهى سپاهان برگردد. بر همین اساس این بازیکن از یکى 
دو روز آینده مى تواند همراه با دیگر طالیى پوشــان به تمرین بپردازد تا خود را براى 
بازى هاى پیش روى تیمش آماده کند. همچنین علیرضا نقى زاده که دیگر مصدوم 
سپاهان به شمار مى رود، در حال حاضر در تهران حضور دارد تا روند درمانى خود را طى 
کند. دلیل حضور این بازیکن در تهران، بررسى هاى بیشتر براى تعیین تکلیف میزان 
مصدومیت است. شاید نقى زاده نیاز به عمل جراحى پیدا کند و براى همین فعًال در 

تهران به کارش مى دهد تا وضعیت نهایى وى مشخص شود.
تیم فوتبال سپاهان که مقابل شهرخودرو به تســاوى رسید، با بازگشت به اصفهان 

تمرینات خود را براى بازى بعدى روز جمعه مقابل پیکان آماده مى کند.

آخرین وضعیت مصدومان سپاهان 

تیم فوتبال ذوب آهن با برترى در مقابل نســاجى قائمشــهر امکان ابقاى علیرضا 
منصوریان بر روى نیمکت را تا حدودى فراهم کرد.

ذوب آهن در آخرین بازى خانگى خودش در نیم فصل اول لیگ به سومین برد در دور 
رفت لیگ دست پیدا کرد.

ذوب آهن براى گرفتن 3 امتیاز از تیم نساجى در شــرایطى به دیدار حریف خودش 
رفت که اصفهانى ها با اطالع از کیفیت فنى تیم حریف با ترکیبى هجومى و با حضور 
ثابت محمدرضا خلعتبرى به میدان رفته بودند. بــازى در یک ربع ابتدایى با هجوم 
همه جانبه ذوب آهن همراه شد اما در ادامه نساجى کم کم به جریان بازى برگشت 
و در یکى دو مرحله بر روى دروازه ذوب آهن خطرســاز شد و حتى یک پنالتى هم از 
دست داد. اما در دقایق پایانى نیمه اول ذوب آهن با زرنگى ارسالن مطهرى و اشتباه 
حقیقى به گل برترى دست پیدا کرد تا شاگردان منصوریان برنده راهى رختکن شوند. 
با شروع نیمه دوم نساجى بازى را هجومى آغاز کرد و براى ده دقیقه بر روى دروازه 
اسماعیلى فشار زیادى آورد اما این حمالت نتیجه نداد تا ذوب آهن دوباره به جریان 
بازى برگشت و توانست گل دوم را به ثمر برساند. بعد از گل روند بازى متعادل بود و 
یکى دو موقعیت نصف و نیمه بر روى دروازه ها ایجاد شد ولى در نهایت ذوب آهن به 

یک برد مهم دست پیدا کرد.

خوبه! ادامه دهید

دروازه بان ملى پوش ســپاهان در دیدار مقابل شــهر خودرو نیز نتوانســت 
دروازه اش را حفظ کند تا در نهایت آنها با تقسیم امتیازات از مشهد برگردند.

پیام نیازمند بعد از دستیابى به رکورد بسته نگهداشتن دروازه  در سپاهان، اکنون 
روى دور ناکامى قرار گرفته تا بار دیگر سپاهان با از دست دادن امتیاز از زمین 

خارج شــود. نیازمند در پایان این دیدار درباره نتیجه شکل گرفته در جدال 
مدعیان گفت: بازى زیبا و جذابى بود. در نیمه دوم هم جریان مسابقه خوب 
پیش مى رفت و ما ده نفره شــدیم و بازى از کنترل داور خارج شد. پدیده هم 

فشار آورد و به گل مساوى رسید.
وى درباره نمایش ضعیف خط دفاعى این تیم و سهل الوصول شدن گل زدن 
براى حریفان طى هفته هاى اخیر گفت: اینطور نیست، در دو سه دیدار گذشته 
با بهترین خطوط حمله لیگ بازى داشتیم. قرار نیست تمام بازى هاى لیگ 

را بدون گل خورده تمام کنیم. ان شاءا... از بازى هاى آینده بهتر مى شویم.
نیازمند در واکنش به اینکه حریف مدعى است علیه سپاهان مى توانست دو 
پنالتى اعالم شود گفت: به نظرم اگر پنالتى اعالم مى شد، روند بازى اینقدر به 
ضرر ما پیش نمى رفت. وقتى داور پنالتى را نگرفت، یک اخراج الکى اعالم 
کرد. در صورتى که اگر 11 نفره بودیم، بهتر بازى مى  کردیم و مى توانستیم 

برنده باشیم. صحنه دومى را هم که مى گویید پنالتى بوده ندیدم.

بعد از سه گلى که معراج اسماعیلى در بازى با پرسپولیس خورد تصور مى شد علیرضا منصوریان 
در بازى با نساجى به یوسف بهزادى بازى دهد اما این تصور درست از آب در نیامد.

سرمربى تیم ذوب آهن در بازى با نساجى هم دوباره به معراج اسماعیلى بازى داد تا دروازه بان 
تیم امید خود را پیدا کند و فرصتى براى جبران داشته باشد. اینچنین هم شد و معراج در شرایطى 
که بازى با نتیجه مساوى صفر - صفر پیش مى رفت با مهار ضربه پنالتى 
محمد عباس زاده زمینه ساز پیروزى ذوب آهن شد. او بعد از این پنالتى 
در چند صحنه دیگر هم سیوهاى خوبى داشت و اجازه نداد نساجى در 

این بازى گل هاى خورده را جبران کند.
در آن سوى میدان اما علیرضا حقیقى با وجود چند سیو خوب روى گل 
اول تیم ذوب آهن اشتباه فاحشى داشــت و مى شود گفت این گل به 
نوعى شیرازه تیمى نساجى را از هم پاشید! نساجى این فصل اولین بارى 
نبود که از دروازه بانى ضربه مى دید. البته رضا مهاجرى 
هم همانند علیرضا منصوریان در برابر اشتباهات 
بازیکنانش ایستادگى کرده اما تاکنون جواب 

نگرفته است.
در این مسابقه هر دو تیم ارائه گر بازى 
خوب و تهاجمى بودند و در نهایت این 
تیم ذوب آهن بود که با استفاده از 
موقعیت ها دو گل به ثمر رساند. 
ذوب آهن در ایــن بازى عالوه 
بر کســب 3 امتیــاز دروازه بان 
جوان خود را بــه روزهاى خوب 
برگرداند و این اتفاق هم کمتر از 
ســه امتیاز براى تیم میزبان نبود. 
علیرضا منصوریان در پایــان از این 
اتفاق خوشحال بود و در کنفرانس خبرى 

هم بدان اشاره کرد.

 کاپیتان سپاهان اصفهان گفت: با کارشناســى هاى داورى بازى هاى خوب ما 
را زیر سئوال مى برند اما تیم خوبى داریم و شک نکنید سپاهان امسال قهرمان 

مى شود.
مهدى کیانى در مورد تساوى تیمش مقابل شهر خودرو مشهد در چارچوب هفته 
چهاردهم لیگ برتر و عملکرد داورى خاطرنشــان کرد: داور مى توانست محمد 
محبى را اخراج نکند اما با تصمیمش، تیم  تحت فشــار قرار گرفت. اگر محبى 
اخراج نمى شد، دو سه گل دیگر هم به شهرخودرو مى زدیم. صحنه هاى مشکوك 
به هیچ وجه پنالتى نبود. در صحنه نخست، تکل زدم و توپ پس از برخورد به پایم 
به دســت نورافکن خورد که نمى تواند پنالتى باشد. مطابق قانون جدید داورى، 
اگر توپ پس از برخورد به پا، به دست بازیکن برخورد کند، پنالتى نخواهد بود. با 

کارشناسى هاى داورى بازى هاى خوب ما را زیر سئوال مى برند. تیم خوبى داریم 
و شک نکنید سپاهان امسال قهرمان مى شود.

کاپیتان ســپاهان اصفهان در خصوص اینکه عملکرد داورى در سه بازى اخیر 
سپاهان با اشکاالتى رو به رو بوده، گفت: خبرنگاران روى این صحنه ها اشکال 
مى گذارند. در هفته هاى گذشته مى توانستند براى سپاهان پنالتى هایى بگیرند 
که نگرفتند. این تصمیم ها سبب شد امتیازات زیادى را از دست بدهیم. در بازى 
با پارس جنوبى در جم به اشتباه براى حریف  ما پنالتى مى گیرند. آن وقت همین 
صحنه ها علیه ما را بزرگ مى کنید؟ اگر سه هفته داورى به نفع ما بوده، در عوض 
20 هفته هم به ضرر ما بوده است. اشتباهاتى که داورى در فصل گذشته داشت، 

باعث شد امتیازات زیادى را از دست بدهیم.

کیانى: سپاهان قهرمان است، شک نکنید

معراج دوباره گل کاشت نیازمند: قرار نیست کالً گل نخوریم

على فتح ا...  زاده در واکنش به اظهارات جواد زرینچه 
که گفته فتح ا...  زاده با موتور گازى کار مى کرد، اما 
از اســتقالل به خیلى چیزها رسید، گفت: «یکى 

از مشکالتى که باعث مى شود آقا جواد به حقش 
نرسد، همین موارد است. آدم هاى خناسى هستند 
که از روحیه جواد که زود عصبانى مى شــود، سوء 
اســتفاده کرده و کارى مى کنند بنده خدا با همه 

درگیر شود.»
وى افزود: «من عکاس نبــودم و افتخار مى کنم 
سردبیر یک مجله پرتیراژ کشور بودم که در روزنامه 
"اطالعات" منتشر مى شــد. اگر اطالعات آدم 
ناقص باشد، موجب خجالت او مى شود. من قبل 
از اینکه به استقالل بیایم ده سال مدیر جشنواره 
تئاتر فجر بودم که خودش یک وزارتخانه اســت. 

متأسفانه  زرینچه حرف هایى مى زند 
که پرت و پالســت. من ماشین 
تویوتا کریسیدا داشتم و اگر این 
خودرو به چشم جواد موتور آمده، 
مشکل از چشم هایش است نه 

من. عکس هایم موجود اســت و 
مى توانم آن را منتشر کنم. به زرینچه 

پیشنهاد مى کنم حرمت بزرگ ترها را 
نگه دارد تا فردا نیز به او احترام بگذارند. 

من ده سال مدیر جشنواره تئاتر فجر و سردبیر 
مجله "جوانان" در روزنامه "اطالعات" بودم.»

تویوتا بود نه موتور گازى، جواد جان!

دو سه دیدار گذشته 
ام بازى هاى لیگ 

هتر مى شویم.
هان مى توانست دو 
روند بازى اینقدر به 
اخراج الکى اعالم 
دیم و مى توانستیم 

دیدم.

-کهبازى با نتیجه مساوى صفر - صفر پیش
محمد عباس زاده زمینه ساز پیروزى ذو
در چند صحنه دیگر هم سیوهاى خوبى
این بازى گل هاى خورده را جبران کند
در آن سوى میدان اما علیرضا حقیقى با
اول تیم ذوب آهن اشتباه فاحشى داشــ
نوعى شیرازه تیمى نساجى را از هم پاشید
که از دروازه بانى ضر نبود
هم همانند علیرض
بازیکنانش ایس
نگرفته است
در این مس
خوبو
تیم
مو
ذو
بر
جو
برگ
ســه
علیرض
اتفاق خوش
هم بدان اشا

مىزند
شین 
ن 
ه، 
ه 
ت و

نچه 
ترها را

م بگذارند. 
 فجر و سردبیر 

طالعات" بودم.»

على ابراهیمى

احمد خلیلى
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000592 مورخ 98/07/29 دولت جمهورى 
اســالمى ایران به نمایندگى وزارت آموزش و پرورش- اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان به شناسه ملى 14000290195 نسبت به ششــدانگ یکباب مدرسه به مساحت 
2222/76 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 1 فرعى از 4564- اصلى واقع در بخش 4 
ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت ر سمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/09/05 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/20 م الف: 

670579 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /9/129
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000573 مورخ 98/07/29 دولت جمهورى 
اســالمى ایران به نمایندگى وزارت آموزش و پرورش- اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان به شناسه ملى 14000290195 نسبت به ششــدانگ یکباب مدرسه به مساحت 
879/75 مترمربع مفروزى از پالك شماره 957- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در 
ازاى مالکیت ر سمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1398/09/05 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/20 م الف: 670528 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /9/131
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالسه 970777 ج/4 له آقاى جواد ســلیمانیان و علیه 1- على 2- مهدى 
3- عباس 4- الهه 5- اکرم شهرت همگى سلیمانیان 5- هوشنگ قربانى 6- هادى باقرى 
مبنى بر فروش سرقفلى مغازه در تاریخ 98/10/10 ساعت 12 صبح در محل اجراى احکام 
دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 خیابان شهید نیکبخت با مشخصات مندرج در 
نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است سرقفلى متعلق به مرحوم رضا سلمانیان و اکنون در 
تصرف مالکانه طرفین 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 ظرف حداکثر یکماه پرداخت واال 
ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: یک باب مغازه 
به نشانى اصفهان: خیابان ابن ســینا- بازارچه دردشت- پالك 222 درخواسته، ساختمان 

آن قدیمى با دیوارهاى باربر و سقف طاق چشمه مى باشد. مساحت اعیانى مفید مغازه برابر 
8 متر مربع اندازه گیرى شده ابعاد داخلى مغازه 3/05*3/05 مترمربع است که دو ستون به 
ابعاد 0/8*0/8 متر در آن قرار دارد. ارزش حق ســرقفلى مغازه فوق الذکر با اوصاف قبلى، 
همانطور که در گزارشــات قبلى اعالم گردیده است مبلغ 342/000/000 ریال برآورد مى 

گردد. م الف: 670764 مدیر و داد ورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/9/358
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 961549 و 961500 و 961550 ج 3 له آقاى محمود زاغیان و شــکرا... 
رجائیان علیه خانم شــیما آقارشــى مبنى بر مطالبه مبلغ 1285674860 ریال بابت سایر 
مطالبات و حق االجراى دولتى در تاریخ 98/10/10 روز سه شنبه ساعت 9/30 صبح در محل 
اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 116/879 سهم 
مشاع از 150 سهم (شــش دانگ ملکى) به پالك ثبتى شماره 14915/352 با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده اســت ملکى مرحوم زینت آقارشى و اکنون 
در تصرف مالکانه شــخص ثالث آقاى على زارعى مى باشــد که توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به شــرح ذیل ارزیابى شده اســت و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق 
مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک 
تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بــود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه 
مى باشد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت 
ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: در خصوص ارزیابى سهم االرث آقاى مهدى 
آقارشتى از پالك ثبتى شماره 14915/352 بخش 5 ثبت اصفهان به استحضار مى رساند 
اینجانب کارشــناس منتخب پس از مطالعه پرونده در دفتر شعبه 3 اجراى احکام، به اتفاق 
متقاضى از محل مورد نظر به آدرس: اصفهان، ضلع شمالى اتوبان فرودگاه، سودان، جنب 
حسینیه، کوچه شهید غالمعلى قاســمى بازدید و معاینه بعمل آورده که پس از بررسیهاى 
محلى و الزم و بررسى مدارك ارائه داده شده نتیجه به شرح زیر تقدیم مى گردد. 1- طبق 
تصاویر سند شماره 27097 مورخ 46/10/17 دفتر اسناد رسمى 86 اصفهان بانو زینب آقاى 
رشــتى (مادر خواهان) مقدار 2120 مترمربع از پالك 14915/352 بخش 5 اصفهان را از 
آقاى حاج سید محمدرضا موســوى الغروى خریدارى کرده است و پس از فوت وى حسب 
برگ حصر وراثت شماره 72/1092 صادره از شعبه دهم دادگاه حقوقى دو اصفهان، فرزندان 
حین الفوتش دو پسر و یک دختر بوده اند، که در نتیجه سهم خواهان (مهدى آقاى رشتى) 
که یکى از پسرها اســت 2/5 ماترك و از این زمین که به مالکیت مادرش بوده برابر 848 
مترمربع است. 2- خواهان طى وکالتنامه شماره 139831155826000007 تنظیمى در 
دفتر اسناد رســمى 255 اصفهان اختیار ساخت و ســاز و اخذ پروانه و پایان کار و فروش و 
کلیه امورى که در وکالت نامه درج شــده را از باب 698 سهم از 848 مشاع سهم خود را به 
آقاى على زارعى واگذار مینماید، در نتیجه ســهم باقى مانده خودش 150 سهم مى گردد. 
3- طبق تصاویر گزارش مورخ 1372/6/20 کارشناس نقشــه بردارى (آقاى على ربابى) 
و همچنین گزارش کارشناس امور ثبتى (آقاى اشــرفى) مساحت شش دانگ پالك 352 
فرعى از 14915 اصلى 4570/5 مترمربع بوده که قسمت هائى از آن در مسیر اتوبان قرار 
گرفته و بقیه به صورت زمین ساده و دو دهانه مغازه و دو واحد مسکونى و کوچه احداثى مى 
باشد. نتیجه و ارزیابى: نظر به اینکه سهم خواهان به صورت مشاعى از کل پالك فوق و به 
مقدار 848 سهم مى باشد با در نظر گرفتن موقعیت و ابعاد در شرایط فعلى ارزش 848 سهم 
به مبلغ 9/328/000/000 ریال و ارزش 150 سهم باقى مانده به مبلغ 1/650/000/000 
(یک میلیارد و ششــصد و پنجاه میلیون ریال) ارزیابى و اعالم مى گردد. در نتیجه ارزش 
مقدار 116/879 سهم مشاع آن به مبلغ 1/285/674/860 ریال ارزیابى که مقدار 5/565 
سهم مشاع آن به مبلغ 61/222/612 ریال بابت حق االجراى دولتى هر سه پرونده و مقدار 
111/314 سهم مشاع آن به مبلغ 1/224/452/248 ریال بابت مطالبات محکوم له ارزیابى 

مى گردد. م الف: 683492 مدیر و داد ورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/9/362
مزایده 

شماره مزایده: 139804302003000036 تاریخ ثبت: 1398/09/03 آگهى مزایده پرونده 
اجرایى شماره 139704002003002484/1 به شماره بایگانى: 9703443- یک دستگاه 

اتومبیل سیســتم پژو تیپ پارس مدل 1393 به رنگ سفید و به شماره انتظامى ایران 13- 
 21 ca 7 EH 703810 05155074 و شماره شاسى K 124 157 س 64 به شماره موتور
NAAN رنگ سفید روغنى تیپ PARSXU 7 به آدرس: اصفهان- پارکینگ زاینده 
رود محل دشتى متوقف مى باشد که طبق نظر کارشــناس رسمى دادگسترى سوارى پژو 
پارس مدل 1393 رنگ سفید به شماره انتظامى ایران 13- 157 س 64 ظرفیت 5 نفر تعداد 
 EH 703810 05155074 و شماره شاسى K 124 محور 2 تعداد چرخ 4 به شماره موتور
NAAN 21 ca 7 که نوع سوخت بنزین- گاز (دوگانه سوز)- وضعیت موتور مستعمل- 
وضعیت اتاق مستعمل- سایر مشخصات خودرو مستعمل وضعیت ظاهرى و فنى (باطرى 
سولفاته شده، نیاز به چهار حلقه الستیک دارد، قسمت جلوى درب موتور نیاز به صافکارى 
و نقاشى دارد، پوسته سپر عقب ترك دارد) بیمه نامه و اسناد و مدارك رویت نشده مى باشد 
متعلق به آقاى حســن نیکبخت که بموجب مهریه مندرج در ســند ازدواج شماره 2268- 
1373/03/12 تنظیمى دفترخانه ازدواج شماره 89 اصفهان در قبال قسمتى از طلب خانم 
زهره افراز و حقوق دولتى متعلقه به موجب نامه شماره 81258/53014599- 1397/08/29 
پلیس راهنمائى و رانندگى اصفهان توقیف گردیده از ســاعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 
98/10/09 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان بزرگمهر- خیابان هشت بهشت 
شرقى- چهارراه شهید صداقتى- ابتداى خیابان الهور- اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
طبقه چهارم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 650/000/000 ریال (ششصد 
و پنجاه میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً 
فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده 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 98/09/20 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده 
به روز بعد موکول مى گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک 
تضمین شده بانک ملى ایران در وجه اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان  بابت پرونده کالسه 
فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده 
باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حســاب اداره 
ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 689667 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /9/398

فقدان سند مالکیت
شماره: 23017201- 98/9/11 سند مالکیت 11/2 حبه مشاع از هفتاد و دو حبه (که مقدار 
8/2 حبه ان باستثنا بها ثمنیه است) ششدانگ پالك ثبتى 6092 واقع در بخش سه ثبت در 
دفتر 113 صفحه 418 ذیل شماره ثبت 16762 نام جواد تحویلیان فرزنده کریم با کدملى 
1286552893 ثبت و سند بشماره چاپى 074809  صادر و تسلیم گردیده اکنون درخواست 
صدور سند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشــد از تاریخ انتشار این 
آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 683414 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك منطقه 

مرکزى اصفهان /9/399
اخطار اجرایى

شماره 449/97 به موجب راى شماره 792 تاریخ 97/7/17 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه هادى نقیبى به نشانى مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت  
مبلغ 1/400/000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت 
تاخیردرتادیه از تاریخ  سررســید 93/12/25  لغایت اجراى حکم  و همچنین محکوم علیه 
محکوم به پرداخت مبلغ 750/000 ریال  بعنوان نیم عشر دولتى مى باشد .محکوم له: مهدى 
خیرخواه با وکالت آقاى مجید محمدى به نشانى: امیر آباد خ بهشتى پالك 18 – کد پستى 
8583131273  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. 689743/م 

الف-شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/397
ابالغ رأى

 دادنامه- بسمه تعالى تصمیم قاضى شورا در تاریخ 98/08/21 وقت فوق العاده جلسه شعبه 
4حقوقى شــوراى حل اختالف فالورجان به تصدى اینجانب قاضى شــورا تشکیل است 
پرونده کالسه 181/98 تحت نظر است قاضى شــورا با توجه به محتویات پرونده و پس از 
مالحظه نظر اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر 
شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید رأى شورا در خصوص دعوى 
خواهان محمد جواد اسماعیلى فرزند با وکالت طالعابدى به طرفیت خوانده سمیه رحمانى 
محمدرضا مشهدى فرزند به خواســته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
26/200/000 ریال بابت وجه 4فقره چک به شماره  97/02/29-455343- 455342-

97/11/20 – 455341 97/09/20 – 455345 98/01/15- و تاریخ عهده بانک ملى به 
انضمام کلیه خسارات قانونى وارده و تأخیر تأدیه نظر به اینکه وجود اصل چک و گواهینامه 
عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه درید و تصرف خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
دارد و امضاى مشارالیه مستند دعوى مصون از هرگونه تعرض وى مانده است و مطابقت 
آن با نمونه امضاى موجود در بانک مورد تایید بانک محال علیه در گواهینامه عدم پرداخت 
مذکور قرار گرفته اســت و با توجه به اینکه خوانده دعوى دلیلى مبنى بر پرداخت دین ارائه 
ننموده لذا قاضى شورا دعوى خواهان را وارد و مقرون به واقع تشخیص داده و به استناد مواد 
198و 515  و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 320 قانون تجارت 
و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور 
چک مصوب  77/09/21و ماده 1 و 2 از آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکالى دادگسترى و 
مشاورین حقوقى مصوب 1385 ریاست محترم قوه قضاییه و ماده 9 قانون شوراهاى حل 
اختالف مصوب 94/09/16 حکم بر محکومیت خواندگان متضامنًا دعوى به پرداخت مبلغ 
26/200/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ صد و سى و هشت هزار تومان به عنوان هزینه 
دادرسى و پرداخت مبلغ نود و پنج هزار تومان به عنوان حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت اجراى کامل حکم بر مبناى نرخ شاخص تورم بهاى کاالها و 
خدمات اعالمى از طرف بانک مرکزى (که احتساب و دریافت آن از خوانده بر عهده اجراى 
احکام مدنى میباشد)در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره حضورى و در اجراى 
مقررات ماده 27 قانون اخیرالذکر ظرف مدت 20 روز بعد از ابالغ قابل اعتراض و تجدیدنظر 
خواهى در دادگاه محترم عمومى حقوقى شهرستان فالورجان مى باشد.  م الف: 687682 

زهرا قاسمى قاضى شعبه شوراى حل اختالف فالورجان/ 9/400 
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139885602030010084      آقاى محمد تقى حاجیان  فرزند عبدالخالق باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 6 فرعى مجزى شده از شماره 535 
اصلى  واقع در قطعه شش نجف آباد بخش یازده  ثبت اصفهان که درصفحه 47 دفتر 514 
امالك ذیل ثبت 120726 بنام حسینعلى حجتى فرزند مهدى ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
و بعد بموجب سند رسمى شماره 34214 مورخه 1393/2/26 دفترخانه 179 نجف آباد به 
او انتقال شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
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سیزدهمین دوره جشــنواره بین المللى فیلم مستند ایران 
«سینماحقیقت»  18 تا 25 آذرماه 1398 به دبیرى محمد 
حمیدى مقدم در پردیس ســینمایى چارسو شهر تهران در 
حال برگزارى است و از 24 تا 29 این ماه در پردیس سینمایى 
اصفهان اکران مى شود، تعدادى از فیلم هاى منتخب نیز در 
این زمان در سالن سوره اصفهان به نمایش عموم گذاشته 
خواهد شــد. محمد پناهى نژاد، مدیر پردیس ســینمایى 
اصفهان گفت: به منظور حمایت پردیس سینمایى اصفهان 
از فعالیت هاى هنرى براى اولین بار هنردوستان این خطه 
مى توانند فیلم هاى جشنواره «سینما حقیقت» را به تماشا 
بنشینند. وى افزود: این پنجمین جشنواره بزرگ ملى است 

که از یک و نیم سال گذشته در  پردیس سینمایى اصفهان 
برگزار مى شود. مدیر پردیس سینمایى اصفهان تأکید کرد 
که جشنواره «سینما حقیقت» بعد از جشنواره فیلم جشنواره 
فیلم فجر یکى از معتبرترین و پرمخاطب ترین جشنواره هاى 
کشورى است که با استقبال بى نظیر هنرمندان و هنردوستان 
مواجه مى شــود. وى یاد آور شــد: در بخش مسابقه ملى 
مســتندهاى بلند جشنواره «ســینماحقیقت» از جمع 74 
فیلم متقاضى، 19 فیلم به بخش مسابقه مستندهاى  بلند 
راه یافته اند. اعضاى هیئت انتخاب بخش مســابقه ملى 
مستندهاى  بلند جشنواره «سینماحقیقت» متشکل از فرید 

فرخنده کیش، مهدى شامحمدى و  کورش عطایى بود.

شــهردار نطنز گفت: شــبکه غیر کابلى برق، درختان 
باغشــهر تاریخى نطنز از جمله چنارهاى این شــهر را 

تهدید مى کند.
على پیراینده اظهار کرد: باغشهر تاریخى نطنز با درختان 
چنار کهنسال و معروفش زیبایى کم نظیرى را در فصول 
مختلف سال براى همگان به همراه دارد که البته بخش 
عمده اى از درختان حاشیه خیابان ها و معابر شهر هم به 

این نوع درخت اختصاص یافته است.
وى تصریح کرد: اوج زیبایــى خیابان هاى نطنز مربوط 
به خیابان هاى شهید مطهرى، امام خمینى(ره) و شهید 
عظیمى است که شاخ و برگ متراکم درختان چنار در هم 

تنیده اند، آنچنانکه خیابان با شــاخ و برگ مسقف شده 
است و سایبانى فراهم آورده اند اما این زیبایى به دلیل غیر 
کابلى بودن شبکه برق، در همه خیابان ها قابل مشاهده 
نیست. شهردار نطنز افزود: متأسفانه عبور شبکه هاى برق 
بدون روکش از البه الى درختان و قطع شاخه ها توسط 
اداره برق براى پایدارى و جلوگیرى از قطع برق موجب 

شده است آسیب هایى جدى به درختان وارد شود.
پیراینده تأ کید کرد: بارها با مکاتبه با اداره برق شهرستان 
و استان خواستار کابلى شدن شــبکه برق خیابان هاى 
اصلى شهر شدیم که این موضوع در خصوص برخى از 

خیابان هاى اصلى انجام شد.

جشنواره سینما حقیقت در 
اصفهان برگزار مى شود

تهدید چنارهاى کهن نطنز 
با شبکه برق

کشف 232 کیلو تریاك 
مأموران پلیـس مبارزه با مواد مخدر اسـتان موفق به 
شناسایى دو دستگاه سوارى پژو در پارکینگ یکى از 
ترمینال هاى مسـافربرى اصفهان شدند. در بازرسى 
از یکى از خودروها 232 کیلو تریـاك که در صندوق 
عقب خودرو بود کشف و ضبط شد و در این رابطه سه 

سوداگر مرگ دستگیر شدند.

پتانسیل دانشگاه نجف آباد  
معاون امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانى دانشگاه 
آزاد اسالمى با اشاره به مصوبات جلسه با هیئت رئیسه 
واحد نجف آباد گفت: در این جلسه مقرر شد پروژه هاى 
مشترك تحقیقاتى تعریف شده و فرصت هاى مطالعاتى 
براى استادان سایر کشورها از جمله عراق و افغانستان 
براى انجام فعالیت هاى مشترك تحقیقاتى با همتایان 
ایرانى خود فراهم شـود . علیرضا شـیخ عطار همچنین 
از رفع موانع و تسـهیل در زمینه اخـذ ویزاى تحصیلى 

دانشجویان غیر ایرانى خبر داد.

ثبت رکورد جدید
مدیـر عملیـات مجتمع فوالد سـباى شـرکت فوالد 
مبارکه اصفهان گفت: در مجتمع فوالد سباى شرکت 
فوالد مبارکه اصفهـان 4480 تن تولیـد روزانه آهن 
اسـفنجى به ثبت رسـید. بهمن خلیلى رکـورد قبلى 
روزانه تولید آهن اسفنجى را در این مجتمع در مرداد 

امسال 4440 تن بیان کرد.

خبر

در ادامه سلسله نشست هاى سه شنبه ها با رسانه شهردارى 
اصفهان، این بار خبرنگاران از بخش ارتباطات مردمى 137 
شهردارى اصفهان بازدید کردند و با توضیحات مسئوالن 

در جریان روند فعالیت هاى آن قرار گرفتند.
رئیس اداره ارتباطات مردمى 137 شــهردارى اصفهان 
با تشــریح بخش هاى مختلف گفت: بخــش ارتباطات 
مردمى 137 شهردارى اصفهان داراى بخش هاى تماس، 
پاسخگویى، بازخورد و... بوده و همکاران در این بخش ها 
به صورت شبانه روزى پاسخگوى شهروندان در زمینه هاى 

مختلف مسائل شهرى هستند.
حامد سحاریان اظهار کرد: در بخش تماس شهروندان با 
137، پنجاه و هشت درصد پیام ها ثبت شده و سئواالت 
مرتبط شــهروندان به مدیــران مناطــق پانزده گانه و 
سازمان هاى وابســته براى پاسخگویى ارسال مى شود و 
مدیر هر منطقه باید طى پنج روز جوابیــه را به ما اعالم 
کند که پس از دریافت جواب، ما با شهروند تماس گیرنده 

ارتباط برقرار مى کنیم و پاسخ را ارائه مى دهیم. 
وى وظیفه ارتباطات مردمى 137 شهردارى اصفهان را 
اقدام نهایى تا حصول نتیجه پیام هاى شهروندان اعالم 
کرد ولى گفــت: ما پیام هاى فورى از شــهروندان داریم 
همچون گرفتگى معابر در زمــان بارندگى و... که باید در 
کوتاه ترین زمان ممکن به نتیجه برســد که باید طى دو 

ساعت انجام شود. 
رئیس اداره ارتباطات مردمى 137 شــهردارى اصفهان 
با بیان اینکه ما در همه ایام ســال به صورت شبانه روزى 
فعالیت داریــم، گفت: در واحد پیگیــرى ویژه ارتباطات 
مردمى 137 شهردارى اصفهان براى به نتیجه رساندن 
موضوع، مسئول در نظر گرفته شــده است. این در حالى 
است که در بخش تحویل آمار ما گزارش تحلیلى تهیه و 
براى مدیران، رئیس شوراى اسالمى و... ارسال کرده که 

خوشبختانه در سنوات اخیر این امر مورد توجه بوده و حتى 
در بودجه بندى و... شهردارى مدنظر قرار گرفته است.

ســحاریان از برگزارى روزهاى مالقات مردمى شهردار 
اصفهــان از ســوى ارتباطات مردمى 137 شــهردارى 
اصفهان خبــر داد و گفت: تیم ارتباطــات مردمى 137 
شهردارى اصفهان ثبت نام و تماس با شهروندان متقاضى 

مالقات با شهردار و برگزارى این مالقات که هر دو هفته 
یک بار انجام مى شود را عهده دار است.

وى ادامه داد: ارتباطات مردمى 137 شهردارى اصفهان، 
پل ارتباطى مردم و مدیران شهرى است و عالوه بر تلفن 
137، ســامانه پیامکى 20000137، بعد از شماره گیرى 
137 و وصل به شماره 3، شهروندان مى توانند مستقیم با 

شهردار اصفهان ارتباط بگیرند.
رئیس اداره ارتباطات مردمى 137 شــهردارى اصفهان 
عنوان کرد: روزانه هر اپراتور در ارتباطات 137 پاسخگوى 
150 تماس بوده و ماهیانه 1500 تمــاس با 137 برقرار 
مى شود که این میزان در مواقع بحرانى به 3000 تماس 

هم مى رسد که 58 درصد آن عملیاتى مى شود.

سحاریان گفت: در چهار سال اخیر تماس ها با 137، ده برابر 
شده که این نشان دهنده اعتماد مردم به شهردارى اصفهان 
است و رهاورد آن نیز رضایتمندى و پاسخگویى بیش از 90 

درصد را به ارمغان داشته است.
وى افزود: سال گذشــته هم 250 هزار تماس و در شش 
ماه اول سال جارى بیش از 140 هزار تماس با ارتباطات 
مردمى 137 شهردارى اصفهان برقرار شد که 47 درصد 

این تماس ها، مربوط به خدمات شهرى بود.
رئیس اداره ارتباطات مردمى 137 شــهردارى اصفهان 
ابراز کــرد: 30 نفر به صورت شــبانه روزى و با صبورى، 
انگیزه و دارا بودن اطالعات کافــى، همواره راهنمایى و 
پاسخگویى به شهروندان را به عهده داشته و در حقیقت 

کار سختى را دارند.
سحاریان، ارتباطات مردمى 137 شــهردارى اصفهان 
را ویترین شهردارى دانســت و گفت: ما در طول سال با 
کالنشهرهاى کشــور ارتباط و تماس داشــته و در همه 
این شهرها اولین درخواســت مردم، پاکیزگى در سطح 
شهر است که ما نیز در این راستا اطالع رسانى به مدیران 
داشته و آنها نیز در تصمیم گیرى ها این امور را مدنظر قرار 

مى دهند.
وى با بیان اینکه همه تماس هاى شــهروندان با 137، 
بازخوردگیرى مى شــود، افزود: اپراتورهاى 137 نیز به 
زبان هاى انگلیسى، عربى و ترکى براى هدایت مهمانان 
خارجى که در ایام سال به اصفهان سفر مى کنند بوده و آنها 

را راهنمایى مى کنند.
رئیس اداره ارتباطات مردمى 137 شــهردارى اصفهان 
گفت: در صورتى که سازمان ها و نهادها، نیاز به همکارى 
داشته باشــند ما آمادگى داریم اطالعات آنها را دریافت 
کنیم  و در اختیار شهروندان قرار دهیم یا نماینده سازمان 
در ارتباطات مردمى 137 شهردارى اصفهان مستقر و خود 

پاسخگوى تماس هاى مرتبط به سازمان خود باشد.

بازدید خبرنگاران از بخش ارتباطات مردمى شهردارى اصفهان

همه چیز درباره 137 ساسان اکبرزاده
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شــاید براى شــما هم پیش آمده که در کودکى و زمان 
تحصیل همیشــه با مادرتان براى خوابیــدن و زود به 
رختخواب رفتن درگیر بودید. شنیدن این جمله که بچه 
باید شب زود و کافى بخوابد تا فردا سرحال باشد در سن 

کودکى حتماً براى همه آزار دهنده است.
اگر شما هم از آن آدم هایى هســتید که شب بیدارى را 
بخاطر سکوت و آرامش به خوابیدن و استراحت ترجیح 
مى دهید بد نیست کمى بیشتر به این موضوع دقت کنید. 
بیدار ماندن در طول شب و جبران آن در روز بسیار براى 
بدن شما خطرناك است. شاید خطرات آن همین امروز 

به نظر نیاید ولى در دراز مدت تأثیر بد آن را خواهید دید.

کى بخوابیم؟
هیچ بچه اى نیست که دلش بخواهد شب ها زود بخوابد و 
لذت بازى و بیدارى را از دست بدهد. اما همین بچه وقتى 
به سن بزرگسالى مى رسد در حسرت یک دقیقه خواب 
بیشتر به سر مى برد. دغدغه هاى فکرى و کار و زندگى 
ماشینى این فرصت ها را از همه گرفته است. این روز ها 
شرایط جورى است که انگار همه کمبود خواب دارند. به 
قول بعضى ها یا باید آنقدر پولدار باشى که راحت بخوابى 
و نگران در آمد زندگى نباشــى یا باید از خوابت بزنى تا 
براى زندگى پول دربیاورى. در هر دو صورت بدن انسان 
یک مکانیزم مشخصى دارد و باید در ساعات مشخصى 

بخوابد.

در خواب چه مى گذرد؟
پزشکان مى گویند حدود ساعت 11 شب تا 4 صبح برخى 
هورمون هایى که براى ســالمت بدن بســیار ضرورى 
هســتند در خواب ترشح مى شــوند و اگر فردى در این 
ساعات بیدار باشــد، قطعًا این هورمون ها نمى توانند به 
طور مناسب در بدنش ترشح شوند. ترشح این هورمون ها 
به طور دقیق از 11 شب شروع مى شود که هر یک ساعت 
مربوط به یک هورمون خاص اســت. البته آماده سازى 
بدن براى این پروسه از دو ســاعت قبل آغاز مى شود، 
بین ساعت 9 تا 11 شب زمانى است که بدن براى از بین 
بردن مواد سمى و غیر ضرورى شروع به فعالیت مى کند. 
این عملیات توسط آنتى اکسیدان ها انجام مى شود و بهتر 
است بدن در حال آرامش باشــد. در غیر این صورت اثر 
منفى زیادى بر سالمت بدن دارد. بین ساعت11 تا یک 
بهترین زمان براى خواب عمیق اســت چون این مواد 

سمى در حال دفع شدن از کبد هستند.
دو ساعت بعدى، تا ســاعت3 بدن در حال سم زدایى از 

کیسه صفراســت که فقط در صورت یک خواب عمیق 
ممکن مى شود. ســاعت3 تا5 صبح زمان از بین بردن 
مواد سمى از ریه است که در این ساعت احتمال عطسه 
یا سرفه در خواب زیاد است. ساعت5 تا 7 صبح عملیات 
پاکسازى در روده بزرگ شروع مى شود که مى توانید آن 

را دفع کنید.

بهترین وقت بیدارى
حاال که همه عملیات پاکسازى در بدن شما انجام شده 
بهترین زمان براى بازپس گرفتن این مواد مغذى است. 7 
تا9 صبح زمان خوبى براى خوردن صبحانه است. کسانى 
که مى خواهند تناسب اندام داشته باشند، بهترین ساعت 
صرف صبحانه براى آنها، ســاعت 7 و 30 دقیقه است و 
کسانى که اصًال صبحانه نمى خورند، بهتر است عادت 
خود را خیلى زود تغییر دهند و در ســاعت 9 تا 10 صبح 

صبحانه بخورند.

وقتى شما بدنتان را جورى تنظیم کنید که صبح ها زود تر 
بیدار شوید به مرور سرحالى و سرزندگى خاصى در خود 
احساس مى کنید. اول صبح نه خبرى هست نه تلفنى و نه 
کارى پس بهترین وقت براى آرامش است. این آرامش 

از سکوت آخر شب مفید تر است.
صبح زود بهترین زمان براى ورزش اســت. تحقیقات 
نشــان داده اســت 90 درصد افرادى که به طور مرتب 
ورزش مى کنند این کار را صبــح زود انجام مى دهند تا 

چیزى مزاحمشان نشود.

نکات مهم
همانطور که در طول شــب و ســاعت هاى خواب بدن 
در حال پاکســازى و تصفیه مواد مضر از بدن اســت، 
قسمت هاى بیرونى بدن مثل پوست در حال استراحت 
هستند. بنابراین باید به این نکته دقت کرد که خوابیدن 
روى صورت و فرو رفتن پوســت در بالش به شکلى که 

امکان رسیدن هوا نباشد براى پوست ضرر دارد. د ر این 
حالت پوست فشرد ه شد ه و گرد ش خون در آن به اند ازه 
کافى صورت نمى گیرد . بنابراین پوست صورت آسیب 
مى بیند  و چین مى خورد  و سبب چین و چروك مى شود . 
خوابید ن به حالتى که سر به سمت پایین باشد  سبب جمع 
شد ن آب د ر محل و د ر نتیجه پف آلود گى صورت مى شود .
برخى تحقیقات نشــان داده خوابید ن به پشت بهترین 
حالت اســت حتى مى گویند  هنگام خواب دو بالش زیر 
سر قرار د هید  تا ســر پایین تر از بدن قرار نگیرد . وقتى 
مى خوابید  متابولیسم یا سوخت و ساز بد ن پایین مى آید ، 
شــما د ر معرض آلود گى هاى محیطى یا تابش اشــعه 
ماوراى بنفش که به پوست آســیب مى رساند  نیستید و 
به د لیل اینکه بد ن شما د ر طول شب مجبور به حفاظت 
از پوست نیست مى تواند  به جاى آن بازسازى را مؤثر تر 

انجام د هد .
نکته مهم دیگر این است که ما در زمان خواب یک چرخه 

90 دقیقه اى را طى مى کنیم که بین خواب عمیق و خواب 
سبک که به آنRem  یا حرکات سریع چشم مى گویند 
تغییر مى کند، این خواب سبک بیشتر در نیمه دوم شب که 
به سمت روز مى رود رخ مى دهد، بنابراین هرچه شما دیر تر 
به خواب بروید و شب بییشتر بیدار باشید خواب عمیق را 
 Rem از دست مى دهید و همه چرخه خوابتان در حالت
خواهد بود و این خواب سبک به بازسازى سلول ها کمک 

نمى کند.

اشتباه بزرگ
یکى از بزرگ ترین اشتباهات اکثر افراد در مورد خواب، 
این است که فکر مى کنند باید حتمًا شب ها زود به تخت 
خواب بروند و با وجود خسته نبودن به زور براى خوابیدن 
تالش کنند. یادتان باشد این حالت بیشتر شبیه شنا کردن 
در خالف جهت آب است و نه تنها به سالمتى شما کمک 
نمى کند بلکه این فشار به بدن به ضرر شما هم هست. 
هورمونى در بدن هست که باعث خواب آلودگى مى شود، 
این هورمون مالتونین اســت که در مقابل روشــنایى 
سرکوب مى شود و در تاریکى ترشــح آن زیاد تر است. 
اینکه ما تصور کنیم با تاریکى هوا باید بخوابیم و با طلوع 
خورشید بیدار شویم باور غلطى است. بدن انسان باید به 
خواب نیاز داشته باشد و کامًال احساس خستگى داشته 
باشید در غیر این صورت این خواب هیچ تأثیرى نخواهد 

داشت.
براى حل این مشــکل بهترین کار این است که شب ها 
هر وقت خسته شــدید بخوابید ولى صبح ها سر ساعت 
مشخصى بیدار شوید. این پروســه مدتى زمان مى برد 
اما کم کم بدن شما به ســاعت خواب مشخصى عادت 
مى کند. با این روش مى توانید ساعت بیولوژیکى بدنتان 

را براى خواب مناسب تنظیم کنید. 

راهکارهاى خواب خوب
زمان و شرایط خوابیدن هر کسى بنا بر شرایط زندگى و 
کارى او فرق مى کند. به طور قطع نمى توان راهکار هاى 
یکسانى براى همه ارائه کرد اما چند مورد هستند که در 

مورد همه افراد صدق مى کند.
سعى کنید وقت خوابتان را تنظیم کنید و سر وقت تعیین 
شده بخوابید. بهترین زمان خواب حدود 6 الى 8 ساعت 
اســت، ازین کمتر کم خوابى و بیشــتر پر خوابى است. 
یادتان باشد 85 درصد این زمان باید در شب باشد. یک 
ساعت خواب بین روز براى شما کافى است. قبل از خواب 
چند دقیقه اى قدم بزنید تــا راحت تر بخوابید. براى بیدار 

شدن به موقع از ساعت زنگ دار استفاده کنید.
سعى کنید به هیچ وجه برنامه خوابتان را به هم نزنید. دو 
ساعت قبل از خواب نوشیدنى هایى مثل چاى و قهوه را 
حذف کنید. بعد از بیدار شدن از خواب، حدود نیم ساعت 
ورزش کنید. قبل از خواب به دستشــویى بروید معده و 
مثانه خود را خالى کنید و ترجیحًا قبــل از خواب کمتر 

آب بنوشید.
شب ها نباید گرســنه بخوابید و خیلى هم سنگین غذا 
نخورید. به خودتان کمک کنید تا ســر وقت همیشگى 
صبح ها بیدار شــوید. اگــر در خوابیدن مشــکل دارید 
بالفاصله سراغ دارو نروید، خواب مصنوعى کمک چندانى 
به بدن نمى کند. بهتر است در این شرایط خواب ظهر را 
حذف کنید و خودتان را به زور مجبور به خوابیدن نکنید. 
البته یادتان باشــد اگر به مدت چهار هفته هرشب نیم 
ساعت در تخت تقال کردید و خوابتان نبرد باید به پزشک 

مراجعه کنید چون شما مشکل بى خوابى اولیه دارید. 

اندام هاى بدن نیــز همچون تجهیزاتــى که به کار 
گرفته مى شوند در صورتى که استفاده افراطى از آنها 
شود به استراحت نیاز دارند تا عملکرد صحیح خود را 

داشته باشند.
نتایج یک بررســى نشــان داد کارمنــدان به طور 
میانگین ســاالنه 1700 ســاعت را به کار بــا رایانه 
اختصاص مى دهند که در این بین کار با گوشى هاى 
هوشــمند و تبلت در مواقع استراحت نیز به آن اضافه 

مى شود.
استفاده بیش از حد از گوشى هاى هوشمند و رایانه با 
بروز عارضه هاى چشمى از قبیل فشار چشم، خشکى، 
سردرد و بى خوابى مرتبط اســت. با وجود این، افراد 
همچنان مدت زمان زیادى را به کار با این تجهیزات 
اختصاص مى دهند. براى بسیارى از افراد خوددارى از 
کار با این تجهیزات و استراحت دادن به چشم ها سخت 
است. با این حال تمریناتى وجود دارد که با انجام آنها 

مى توان به چشم ها استراحت داد.
یوگاى چشم از جمله این تمرینات است. یوگاى چشم 
همچون یوگاى مرسوم به دنبال بهبود انعطاف پذیرى 
در چشم هاست. یوگاى چشــم شامل مجموعه اى از 
حرکات آرام کننده اســت که در هر زمان از روز قابل 

انجام است.
تمرین 20 ثانیه اى: شیئى را که در فاصله دور از شما 
قرار دارد انتخاب کرده و براى مــدت 20 ثانیه بدون 
پلک زدن به آن خیره شــوید. سپس انگشت شست 
خود را از همین فاصله دور زیر شىء مزبور نگه دارید و 

سپس تمرکز نگاه خود را بین شىء و نوك انگشت تان 
تغییر دهید.

مرطوب کردن چشم ها: در این روش کافى است فرد 
براى مدت چند ثانیه به جهت هاى مختلف نگاه کند یا 
با چشم ها حرکت زیگزاگى داشته باشد. این روش به 

افزایش رطوبت کره چشم کمک مى کند.
پلک زدن سریع: چند بار پلک بزنید و سپس چشم ها 
را براى مدت 20 ثانیه بســته نگه دارید. با چشم هاى 
بسته ســعى کنید به جهات پایین، باال، چپ و راست 
نگاه کنید، در همین حالت و روى هر جهت، پنج ثانیه 

مکث کنید و ســپس جهت نگاه را در حالى که هنوز 
چشم هایتان بسته است تغییر دهید.

قرار دادن کف دســت ها روى چشــم: دست ها را به 
یکدیگر ســاییده تا گرم شــوند. چشــم ها را بسته و 
کف دســت ها را روى آن قــرار دهید تــا زمانى  که

 احساس کنید چشــم ها گرماى دســت ها را جذب 
کرده اند.

یوگاى چشم براى کاهش فشار چشم نیز مفید است. 
هرچند، ممکن اســت در برخى شرایط و بیمارى ها از 

قبیل آب مروارید و آب سیاه بى اثر باشد.

بســیارى از افراد با خوردن غذا یا نوشیدنى هاى 
خیلــى داغ ماننــد چــاى، قهــوه و دمنــوش 
ممکن است دچار ســوختگى زبان شــوند. اگر 
سوختن زبان شدید باشــد، مى تواند باعث تغییر 
در حس چشــایى شــود و درد، قرمزى، تورم و 
حتى عفونت را ایجاد کند. توجه داشــته باشــید 
که ســوختگى زبان را نباید با بیمارى BMS یا 
سندرم دهان ســوخته یا ســوزان که در آن فرد 
احســاس مى کند که دهانش آتش گرفته، اشتباه 

گرفت.
هنگام سوختگى زبان افراد ســعى کنند با دهان 
نفس بکشــند. اولین کارى که پس از ســوختن 
زبان مى توانند انجام دهند این است که محتویات 
دهان را خارج کرده، زبان را بیــرون بیاورند و از 
طریق دهان نفس بکشند تا به خنک تر شدن زبان 
کمک کنند البته گاهى سوختگى با آب سرد هم 

رفع مى شود.
زمانى که ســوختگى زبان درمان نشــده توصیه 
مى شــود که از مواد غذایى ســرد و خنک مانند

 میوه ها، ماست و بستنى اســتفاده کنید تا زبان 
تاول نزنــد و درد آن کاهش یابد. زبــان را با آب 
نمک بشویید.  جوش شــیرین و دمنوش بابونه به 
عنوان دهانشویه استفاده کنید. گفته مى شود که

 دمنوش بابونه داراى خواص ضد التهابى اســت 
و درد و التهاب ناشى از ســوختگى زبان را بهبود 

مى بخشد.

با خواندن این مطلب، شب بیدارى را کنار مى گذارید

خواب چگونه بدن شما را
 سم زدایى مى کند

,,

یکى از بزرگ ترین 
اشتباهات اکثر افراد 
در مورد خواب، این 
است که فکر مى کنند 
باید حتماً شب ها زود 
به تخت خواب بروند و 
با وجود خسته نبودن 
به زور براى خوابیدن 
تالش کنند. یادتان 
باشد این حالت بیشتر 
شبیه شنا کردن در 
خالف جهت آب است و 
نه تنها به سالمتى شما 
کمک نمى کند بلکه این 
فشار به بدن به ضرر 
شما هم هست

 عالیم و عوارض اعتیاد به ورزش

وقتى زبان مى سوزد 
باید چکار کرد؟

بهترین ورزش براى چشم ها

شرکت آسان ارقام سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 15133 و شناســه ملى 10260361139 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
مــورخ1398/08/25 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شد: - احسان ســلطان الکتابى به شــماره ملى 
1288023782 به عنوان بازرس اصلى و حمیدرضا 
مظاهرى تیرانى به شماره ملى 5499383081 به 
عنوان بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شــرکت تعیین شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (688844)

شرکت کیمیا نســاج سپاهان جوان ســهامى خاص به 
شماره ثبت 56330 و شناسه ملى 14005903277 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ1398/05/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محمد 
امین الرعایائى به کد ملى 1287169392 و اســمعیل 
عطائى کد ملــى 0052644200 به ترتیب به ســمت 
بازرســان اصلى و بازرس على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شــدند. تصویب تراز و صورتهاى مالى 
1397 پس از گزارش بازرس به تصویب رسید .روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(688861)

آگهى تغییرات

تاسیس شرکت سهامى خاص همیار زیبا سازان سالمت بن رود درتاریخ1398/09/12 به شماره ثبت 63623 به شناسه ملى 14008809118 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تصدى فعالیت خدمات نظافتى – تامین نیروى انسانى 
ساده و متخصص بصورت موقت جهت امور نظافتى، باغبانى، تاسیسات، کارگرى، نگهدارى، سرایدارى – نگهدارى از سالمند و کودك در منزل به صورت (نیمه 
وقت - تمام وقت) – اعزام نیروى پرستار و کمک پرستار و همراه بیمار جهت نگهدارى و مراقبت از سالمندان و کودکان در بیمارستان و مراکز درمانى و منازل – 
نصب، راه اندازى، تعمیر و نگهدارى تجهیزات ساختمان (آب و فاضالب، گاز، برق) – ارائه امور پیمانکارى مربوط به محوطه ساختمانى، دیوارکشى، فنس کشى، 
گچ کارى و بازسازى منازل– حمل و نقل درون شهرى و اسباب کشى منازل بصورت درون شهرى – حق العمل کارى – تعمیرات لوازم خانگى و کامپیوترى در 
محل – ارائه خدمات کارواش، مبل شویى، قالى شویى و خشکشویى – تامین نیروى انسانى موقت جهت پذیرایى و تدارکات جشن ها و مراسم ترحیم – اخذ وام 
و تسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شهداى ابر ، کوچه نگین ، بن بست نگین 
9 ، پالك 0 ، طبقه اول کدپستى 8159673868 سرمایه شــخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى 
تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شــماره 313 مورخ1398/08/23 نزد بانک قرض الحسنه رسالت 
شعبه مرکزى اصفهان با کد 357 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان ســهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى مجید غفورى ورزنه به شماره ملى 
1270076108و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى عباس اصغرى ورزنه به شماره ملى 1270583875و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى میثم زاهدى نژاد به شماره ملى 1293100897و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس 
هیئت مدیره یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساســنامه بازرسان آقاى محمدامین احمدیان دهاقانى به شماره 
ملى 1130130241 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى مصطفى نوروزى به شماره ملى 1270124099 به سمت بازرس على البدل به مدت 
یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (691196)

آگهى تاسیس

آگهى تغییرات

ورزش، درمانى معجزه آســا براى بســیارى از امراض 
اســت اما حتى زیاده روى در ورزش کردن هم مى تواند 
پیامدهاى منفى براى ســالمتى به همراه داشته باشد. 
مشــاهده هر یک از عالیمى که در ادامه به آنها اشاره 
مى شــود یادآور این نکته اســت که زمان آن رسیده تا 
این نشانه ها جدى گرفته شوند و به بدن استراحت داده 

شود.

درد همیشــگى در ماهیچه ها: افرادى که فشار 
جسمى زیادى تحمل مى کنند اغلب تجربه درد عضالنى 
دارند. استفاده بیش از حد از ماهیچه ها مى تواند به درد در 
مفصل ها، استخوان ها و اندام ها منجر شود. افرادى که 
به ورزش اعتیاد دارند با وجود احساس درد همچنان به 

انجام حرکات ورزشى ادامه مى دهند. 
همچنین انجام حرکات ورزشــى شــدید مى تواند به 
آســیب هاى جدى ماهیچه اى همچــون رابدومیولیز 
منجر شــود؛ بیمارى کشــنده اى که عامل نارســایى

 کلیوى است.

اختالل در خواب: انجام حرکات ورزشــى شــدید 
سیســتم واکنش به اســترس را در بدن فعال مى کند. 
به طور مثال ممکن اســت بدن میــزان هورمون هاى 
کورتیزول و آدرنالین بیشــترى ترشح کند که در نتیجه 
به بروز مشــکالت خــواب از جملــه بى خوابى منجر 
مى شود. زمانى که ماهیچه ها به دلیل فعالیت زیاد خسته 
مى شــوند بدن نیز دچار احســاس بى قرارى و ناآرامى

مى شود.

خوددارى از مشارکت در انجام فعالیت هاى 
دیگر: افرادى که به ورزش اعتیاد پیدا مى کنند اغلب 
خود را از خانواده و دوســتان دور کــرده و صرفًا برنامه 
هاى ورزشــى خود را دنبال مى کنند. آنان بیشتر زمان 
خود را به انجام تمرینات ورزشــى در باشگاه اختصاص 
مى دهند. نتایج یک تحقیق نشان داد افرادى که بیش 

از 7/5 ســاعت در هفته ورزش مى کنند بیشتر احتمال 
دارد به عالیمى همچون گیجى، زودرنجى، عصبانیت، 

نوسانات خلقى، اضطراب و افسردگى دچار شوند.

افزایش خطر ابتال به اختــالالت تغذیه اى: 
گروهى از محققان دانشــگاه «الفبــورو» در انگلیس 
دریافتند اعتیاد به ورزش ســطح هورمــون گرلین که 
اشــتها را تحریک مى کند کاهش مى دهد و ســطح 
پپتیــد yy را که عامــل کاهش اشتهاســت افزایش 

مى دهد.

احساس تنگى نفس هنگام فعالیت یا حتى 
استراحت: زمانى که قلــب فشار فیزیکى شدیدى را 
تحمل مى کند صدمه مى بیند. ضخیم تر شدن جداره و 
«اسکار قلب» از جمله این آسیب هاست. اسکار یا جاى 
زخم در واقع اثر برجاى مانده از التیام زخمى که بافت هاى 
آسیب دیده آن به طور کامل بازسازى نشده و بافت همبند 
جاى آنها را گرفته باشــد و عضله قلب پس از آســیب 
دیدن مثــًال پس از حمله قلبى ممکن اســت دچار این 
صدمه شــود. افرادى که دچار این عالیم هستند اغلب 

دچار تنگى نفس و افزایش ضربان قلب مى شوند.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

دل هاى پرهیزکاران اندوهگین و مردم از آزارشان در امان، تن هایشان الغر 
و درخواست هایشان اندك و نفسشان عفیف و دامنشان پاك است. در روزگار 
کوتاه دنیا صبر مى کنند تا آسایش جاودانه قیامت را به دست آورند: تجارتى 
ُپر سود که پرودگارشان فراهم فرموده. دنیا مى خواست آنها را بفریبد اما 
عزم دنیا نکردند، مى خواســت آنها را اســیر خود کند که با فدا کردن جان، 
خود را آزاد ســاختند. پرهیزکاران در شب برپا ایســتاده مشغول نمازند، 

موال على (ع)قرآن را جزء جزء و با تفکر و اندیشه مى خوانند.
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

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

(ریال )
عملیات نصب و اصالح انشعابات آب و فاضالب در منطقه 98-3-221/2

7,912,351,986395,617,000جارىخمینى شهر 

عملیات بهره بردارى ، تعمیر و نگهدارى شبکه آب و 98-3-237
66,204,647,8463,292,090,000جارىفاضالب منطقه 2 (با ارزیابى کیفى)

عملیات اپراتورى و نگهدارى از ایستگاههاى پمپاژ 98-3-238
7,133,784,146356,689,000جارى منطقه اردستان  

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292 : تاساعت : 15:30 روز شنبه به تاریخ 1398/09/30
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1398/10/01

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www. abfaesfahan.irشرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031
(داخلی 384  ) نام نشریه: روزنامه نصف جهان

تاریخ انتشار:1398/09/20

مجمع عمومى عادى نوبت اول شرکت تعاونى منحله (در حال تصفیه) مرغدارى ساحل به 
شماره ثبت 523 رأس ساعت 9 صبح مورخ 1398/10/02 در محل نجف آباد خیابان شیخ 
بهائى کوى شهید شریفى (کرباسى) پالك 16 تشکیل مى گردد. بدینوسیله از کلیه اعضاء 
محترم دعوت به عمل مى آید که شــخصًا و یا وکالتًا رأس ساعت و روز مقرر جهت اتخاذ 

تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى عادى:

1- گزارش هیئت تصفیه
2- تمدید مهلت قانونى شرکت منحله به مدت 2 سال

3- انتخاب اعضاى هیئت تصفیه

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى نوبت اول

هیئت تصفیه شرکت تعاونى منحله (در حال تصفیه) مرغدارى ساحل

تاریخ انتشار: 98/09/20 

سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در 
نظر دارد بهره بردارى از موارد زیر را از طریق مناقصه به اشخاص واجدالشرایط واگذار نماید.

آگهى مناقصه

حسین ایزدى- سرپرست سازمان 

نوبت اول

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مزایده ها تا آخر وقت ادارى ساعت 14:30 روز دوشنبه 
مورخ 98/10/16 به سازمان مراجعه نمایند.

آدرس: فوالدشهر، محله ب 4، برزن ب، جنب ساختمان سابق مؤسسه آموزش عالى دانشگاه صنعتى فوالد
تلفن: 03152631711 و 03152636118

شماره صورتجلسه نوع آگهىموضوعردیف
شوراى شهر

مبلغ سپرده 
شرکت در مزایده 

(ریال)
مبلغ پایه 

(ریال)

خرید گل و گیاه فضاى سبز شهر 1
فوالدشهر

نوبت اول
مناقصه

بند 2 شماره 188
98/08/21250/000/0005/000/000/000

م الف: 691905

 شهردارى مشکات در نظر دارد بر اساس دفترچه بودجه سال 1398 تعداد 
11 قطعه از زمین هاى در تملک خود با کاربرى تجارى را طى تشریفات مزایده 
عمومى به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست 
مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به 

دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است هزینه کارشناســى اراضى و آگهى بر عهده برنده مزایده 

مى باشد.

آگهى مزایده زمین 
شماره 3989- 98 مورخه 98/09/12

احسان کوزه گر آرانى- شهردار مشکات

نوبت دوم

م الف: 683619

زمان بندى  جدول 
انتخابات دوره  یازدهمین 
اسالمى شوراى  مجلس   

انتخابات مجلس شوراى اسالمى

اعالم رسمى تاریخ ثبت نام از داوطلبان نمایندگى مجلس شوراى اسالمى از طریق 98/2/10 
رسانه هاى گروهى توسط وزارت کشور

مهلت استعفاى داوطلبان مشمول ماده 29 قانون انتخابات98/3/10 تا 98/3/16 
 تشکیل هیأت هاى اجرایى98/9/10 تا 98/9/15 
 دستور شروع انتخابات و ثبت نام از داوطلبان98/9/10 تا 98/9/16
بررسى سوابق داوطلبان در مراجع چهارگانه98/9/10 تا 98/9/21 
بررسى صالحیت داوطلبان در هیأت هاى اجرایى98/9/17 تا 98/9/26 

ابالغ مراتب رد صالحیت به داوطلبان توسط فرماندار مرکز حوزه انتخابى98/9/27 
شکایت داوطلبان رد صالحیت شده به هیأت نظارت استان98/9/28 تا 98/10/1

98/10/2 تا 98/10/21 
رسیدگى به شکایات داوطلبان رد صالحیت شده توسط هیأت نظارت استان و اظهار نظر 
در خصوص صالحیت کلیه داوطلبان پس از کسب نظر هیأت مرکزى نظارت و اعالم آن به 

فرماندار مربوطه

98/10/22 تا 98/11/11 
ابالغ مراتب تأیید یا رد صالحیت داوطلبان توسط فرماندار مرکز حوزه انتخابیه و دریافت 

شکایت از داوطلبان رد صالحیت شده و اظهار نظر قطعى و نهایى شوراى نگهبان در 
خصوص کلیه داوطلبان و اعالم آن به وزارت کشور

دریافت شکایت از داوطلبانى که در سیر مراحل قبلى تأیید شده اند لیکن شوراى نگهبان 98/11/12 تا 98/11/14 
نظر به رد صالحیت آنان دارد.

رسیدگى به شکایات داوطلبان توسط شوراى نگهبان و اعالم آن به وزارت کشور98/11/15 تا 98/11/21 
اعالم قطعى اسامى نامزد ها به مراکز حوزه هاى انتخابیه توسط وزارت کشور98/11/23
انتشار آگهى اسامى نامزد هاى تایید شده98/11/23
جمع بندى، تهیه، تنظیم و انتشار آگهى انتخابات98/11/23

تبلیغات انتخاباتى نامزد ها98/11/23 تا 98/11/30
ممنوعیت تبلیغات انتخاباتى98/12/1 
اخذ رأى از واجدین شرایط98/12/2
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