
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

سه شنبه 30  دى  ماه 1399 / 19  ژانویه   2021 / 5  جمادى الثانى 1442
سال هفدهم /شماره 3956 /  8 صفحه / 2000 تومان

     

کلسترول بد و کلسترول خوب یعنى چه؟82 درصد جمعیت استان اصفهان شهرنشین هستندداستان طالق و بسترى شدن نفیسه روشنخداحافظ «دیوار مهربانى»! سپاهان ترابى را مى خواهد؟ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

وقتى همبرگر 
و پیتزا، بالى 

جانتان مى شوند

20 اسفند، کلید انتخابات زده مى شود
3

3

2
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کیفیت زعفران ایرانى 
فداى دالالن چینى

رکوردداران 
استفاده غیرمجاز از آب!

بررسى فرصت هاى 
گسترش روابط 
اصفهان و روسیه

5
رتبه اول ثبت روزهاى 

ناسالم، رتبه آخر 
تعداد روزهاى پاك

پیتزا به دلیل طعم شگفت انگیزى که دارد در سراسر جهان 
بسیار محبوب شده است. به نظر مى رسد پیتزا غذایى 

سالم باشد زیرا داراى تمام رژیم هاى غذایى مانند لبنیات، 
سبزیجات، گوشت و نان مى شود. عالوه بر این غذایى 

پختنى و سرخ کردنى نیز نمى باشد اما ممکن است...

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با 
اشاره به توزیع نامتوازن صنایع در استان اصفهان 
گفت: بیش از 70 درصد از صنایع اســتان در 8 

درصد مساحت استان مستقر هستند.
ایرج حشمتى در نشست مجازى روز ملى هواى 
پاك اظهار کرد: بیــش از 10 هزار واحد صنعتى 
بزرگ و کوچک، 15 هزار واحد صنفى تولیدى، 
76 شــهرك و ناحیه صنعتى، حدود 900 معدن 
فعال و دو هزار واحد سنگبرى در استان اصفهان 

فعال هستند.

4

پرنده هاى منطقه پرنده هاى منطقه 88 صاحب خانه شدند صاحب خانه شدند
اقدام جالب شهردارى اصفهان در نصب اقدام جالب شهردارى اصفهان در نصب 10001000 النه پرنده در پارك ها و بوستان ها النه پرنده در پارك ها و بوستان ها

3

جزئیات برگزارى انتخابات ریاست جمهورى و شوراها در اصفهان

رضا رویگرى: قرار بود نقشم 
را خسرو شکیبایى بازى کند

فراخوان کاپیتان ذوب آهن  براى اتحاد ارتش سبز

حدادى فر: رابطه خوبى بین 
باشگاه و سرمربى وجود ندارد

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: اگر مى دانســتم شرایط 
تیم مان اینطور مى شود قبل از شروع این فصل از فوتبال خداحافظى 
مى کردم. قاســم حدادى فر در گفتگویى در مورد بحران نتیجه گیرى 

در ذوب آهن...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

جزئیات 
بازگشایى مدارس 

در اصفهان
 از فردا

تأمین سنگ آهن واحدهاى فوالدى اصفهان
 از خود استان

3

5

محبى در انتظارمحبى در انتظار
 روزهاى روشن روزهاى روشن

4

خاطرات بازى در «به کجا چنین شتابان»
 پس از 10 سال

آگهى دعوت
به استناد ماده 25 آیین ایجاد، اصالح، تکمیل، و درجه بندى تاسیسات گردشگرى و در 
راستاى توسعه صنعت گردشگرى  و تفویض اختیار امور تصدى گرى و در جهت پایبندى 
به اصل 44 قانون اساســى به اطالع کلیه بهره برداران اقامتگاههاى سنتى (حقیقى و 
حقوقى) که داراى پروانه بهره بردارى از  اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى استان اصفهان مى باشند مى رساند که جامعه حرفه ایى "اقامتگاههاى سنتى 

و هتل بوتیکهاى سنتى استان اصفهان" در شرف تاسیس مى باشد.
ضمنا عالقمندان به عضویت در این جامعه حرفه ایى مى توانند تقاضاى خود را کتبا به 
انضمام یک نسخه از پروانه بهره بردارى حداکثر تا تاریخ 1399/11/20 به آدرس اصفهان 
خیابان نشاط کوچه 10 پالك 9  (اقامتگاه سنتى قصر منشى) ارسال نمایند. شماره تماس 

09024974666

ابعاد وضعیت وخیم هواى کالنشهر اصفهان 
نسبت به کالنشهرهاى کشور 

آگهى مزایده عمومى
بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظر دارد موارد زیر را از 

طریق مزایده عمومى با اولویت افراد بومى روستا به فروش برساند.
- شش پالك تجارى در مجموعه مسکونى شهید مصطفى خمینى (ره) 

روستاى یزدل شهرستان آران و بیدگل
- یک پالك تجارى در روستاى اسالم آباد شهرستان اردستان

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشــتر مى توانند از تاریخ سه شنبه 
 www.bonyadmaskan-isf.ir 99/10/30 به آدرس اینترنتــى

مراجعه نمایند.

نوبت اول

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان
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مدیرکل روابط عمومى شرکت مهندسى آبفاى کشور گفت: 
هشدار هاى الزم به استفاده کنندگان غیرمجاز از شبکه آب 
داده شده است و در صورت ادامه روند استفاده غیر مجاز، 

متخلفان به قوه قضاییه معرفى خواهند شد.
سید على سیدزاده با اشاره به انشــعاب هاى غیر مجاز در 
کشور اظهار کرد: پدیده انشــعابات غیر مجاز جنبه هاى 
منفى گسترده اى دارد و متأسفانه برخى از مردم را با دالیل 
مختلف به سمت استفاده غیرمجاز از منابع آب سوق داده 
است. وى  تصریح کرد: با بررسى شبکه توزیع و میزان احصا 
منابع آب غیر مجاز به عدد 300 میلیون مترمکعب در سال 
مى رسیم، در سال هاى گذشــته قانون برخورد با استفاده 

کنندگان غیر مجاز آب با همــکارى قوه قضاییه و وزارت 
نیرو تدوین شد.

وى افزود: تمهیدات مختلفى در برخورد با استفاده کنندگان 
غیر مجاز از شــبکه آب مانند دریافت آب بها در سال هاى 

مورد استفاده در نظر گرفته شده است.
وى افزود: اســتفاده غیرمجاز از منابع آب ابعاد گوناگون 
فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى دارد، اما بیشترین استفاده 
غیر مجاز آب را خوزستان و خراسان رضوى به دلیل سهم 
باالى حاشیه نشــینى به خود اختصاص داده اند. سیدزاده 
بیان کرد: در ســال 98 حدود 45 هزار انشعاب غیرمجاز را 

شناسایى و با ارائه اشتراك به انشعاب مجاز تبدیل کردیم.

عض و کمیته علمى ســتاد مقابله با کرونا، با انتقاد از آنچه 
«بازگشــایى هاى زودهنگام و عادى انگارى شــرایط» 
خواند، گفت: اوضاع بیمارى در کشور، ثابت و پایدار نبوده 
و با وضعیت شکننده اى مواجه هستیم. در عین حال با یک 

شیب بسیار آهسته بیماران دارند افزایش پیدا مى کنند.
دکتر حمید عمادى  افزود: بازگشایى تاالرها و دادن اجازه 
فعالیت به برخى مراکز تجمعى، مجدداً زمینه را براى افزایش 
موارد بیمارى فراهم مى کند. به هــر حال زمانى که یک 
مراسم عروسى برگزار مى شود، مگر ممکن است افراد در 
تمام ساعات مراسم ماسک داشته باشند. به هر حل دور یک 
میز مى نشینند، مى خواهند شام بخورند، میوه یا شیرینى 

بخورند و در این شرایط ماسکشــان را برمى دارند. همین 
موضوع مى تواند منجر به ابتال به بیمارى شود.

عمادى گفت: در حال حاضر شــاهدیم که با شیب بسیار 
مالیمى مــوارد بیمارى مقدارى در حال افزایش اســت. 
البته نمى خواهم نگرانى ایجاد شود، اما متأسفانه به تدریج 
مقدارى مــوارد بیمارى در حال افزایش اســت.از طرفى 
برخى از مردم هم رعایت نمى کنند. البته مى دانیم که مردم 
هم خسته شــدند و مردم، اصناف و کسبه هم مى خواهند 
زندگى شــان را بگذرانند، اما به هر حال باید توجه کرد که 
با بازگشایى هاى زودهنگام احتمال افزایش موارد بیمارى 

اجتناب ناپذیر است.

رکوردداران استفاده غیرمجاز 
از آب!

خطر عادى انگارى اوضاع با 
بازگشایى هاى زودهنگام

بازداشت مهمانان مختلط 
برگزارى عروســى مختلط در شب    رکنا |
شــهادت حضرت زهرا(س) در نجــف آباد پاى 
پلیس را به آنجا کشــید.  یک تاالر پذیرایى در 
جنوب گلدشــت که در شب شــهادت حضرت 
فاطمه (س)، اقدام به برگزارى مهمانى مختلط، 
همراه با مصرف مواد مخدر (گل) و مشــروبات 
الکلى کرده بود، با دســتور قضایى توسط پلیس 
نظارت بر اماکن شهرستان نجف آباد پلمب شد. 
مدیر تاالر و چهارنفر دیگر هم دســتگیر و روانه 

زندان شده اند.

خالقیت 
براى جلوگیرى از تقلب

  مهر | رئیس دانشگاه پیام نور از شخصى 
سازى سئواالت در آزمون الکترونیکى پایان ترم 
این دانشگاه در راستاى کاهش احتمال تقلب خبر 
داد. محمدرضا زمانى افزود: سئواالت و پاسخ هاى 
آزمون ها براى دانشجویان شخصى سازى شده 
است یعنى هر دانشجویى با دانشجوى دیگر حتى 
اگر کنار هم نیز باشند، جاى سئوال ها و پاسخ ها 
متفاوت خواهد بود. ضمن اینکه هر سئوال محدوده 
زمانى دارد به این معنى که سر ساعت مشخصى 
آزمون یک درس باز مى شود و سئوال ها یک به 
یک ارائه مى شود و دانشجو جواب مى دهد و سپس 

سئوال بعدى ارائه مى شود. 

3 استان با بیشترین 
شکارچى غیرمجاز

  تسنیم| رئیس پلیس پیشگیرى با بیان 
اینکه بیشترین فراوانى ســالح هاى غیرمجاز 
مکشــوفه از شــکارچیان مربوط به سه استان 
کشــور اســت، از کشــف 4200 قبضه سالح 
غیرمجاز از شــکارچیان در ده ماهه سال جارى 
و بازداشــت7624 نفر خبر داد. ســردار مهدى 
معصوم بیگى گفت: بیشترین فراوانى سالح هاى 
غیرمجاز مکشوفه مربوط به استان هاى فارس، 

مازندران و لرستان است./4325

به معناى واقعى کلمه!
  مهر | معاون ابتدایى وزیر آموزش وپرورش 
گفت: بازگشایى مدارس به معناى واقعى کلمه 
نخواهیم داشــت و اطالق این عبارت درســت 
نیســت. رضوان حکیم زاده  با تأکیــد بر اینکه 
مقوله اى با عنوان بازگشایى مدارس نداریم بیان 
کرد: حضور بسیار جزئى دانش آموزان پایه هاى 
اول و دوم در گروه هاى کمتــر از ده نفر را از اول 

بهمن ماه امسال خواهیم داشت./4326

اوج جریمه در 2 روز
  پانا | نیــروى انتظامــى در تشــریح 
عملکردش در اجراى طرح کاهش زنجیره انتقال 
بیمارى کرونا در روزهاى شنبه و یک شنبه اعالم 
کرد که 7567 نیروى خــود را در 1958 نقطه از 
کشور به کار گرفته و بیش از 110 هزار دستگاه 
خودرو در این دو روز جریمه شــده اند. طى این 
مدت تردد خودروها نسبت به مدت مشابه سال 

قبل نیز افزایش 4 درصدى داشته است. /4327

وام ازدواج، 200 میلیون! 
رئیس کمیته فرهنگى    جام جم آنالین |
و جمعیت کمیســیون تلفیق الیحه بودجه سال 
1400 گفت که پیشنهاداتى در کمیسیون تلفیق 
براى افزایش وام ازدواج مطرح شــده است. سید 
احســان قاضى زاده هاشــمى اظهار کرد: دولت 
در الیحه بودجــه کمــاکان وام ازدواج را به مبلغ 
50 میلیــون تومان بــراى هر یــک از زوجین 
در نظر گرفته که جمعــًا 100 میلیون تومان مى 
شود. برخى پیشــنهاد کردند این میزان به صورت 
پلکانى زیاد شــود و حتى پیشــنهادى تا دو برابر 
شدن این میزان  مطرح است. البته باید در این باره 

بحث هاى کارشناسى جدى صورت گیرد.

ایران حق رأى ندارد
ایران و شــش کشور دیگر    دیده بان ایران |
به دلیل عدم پرداخت حق عضویت خود طى بیش از 
دو سال گذشته، حق رأى شان را در مجمع عمومى 
سازمان ملل متحد به طور موقت از دست دادند. در 
میان این ده کشــور غالبًا فقیر آفریقایى بیشــترین 
میزان بدهى متعلق به ایران اســت. ایران به دلیل 
تحریم هاى مالى و بانکى آمریکا قادر به جابه جایى 
منابع مالى خود در بانک هاى خارجى نیســت و به 
همین علت از سال 2018 دیون و حق عضویت خود 
را به سازمان ملل پرداخت نکرده است. بدهى ایران 

بیش از 16 میلیون دالر است.

استفاده حزبى از ماسک 
  ایرنا | «جو بایدن»، رئیس جمهورى منتخب 
آمریکا مى گوید استفاده از ماسک در ایاالت متحده 
تبدیل به مســئله اى حزبى شده اســت. بایدن در 
جدیدترین توییت خود نوشت: «مى دانم که ماسک 
ها (استفاده از ماســک) تبدیل به مسئله اى حزبى 
شــده اســت، اما این، اقدامى میهنى است.» اشاره 
بایدن به حزبى کردن و اســتفاده سیاســى از یک 
اقدام کامًال علمى در آمریکاســت کــه طرفداران 
«دونالــد ترامــپ» آن را ترویج مى کننــد و خود 
ترامپ نیز در ابتدا از ماســک زدن و اجبارى کردن 
آن امتناع مى کرد. حتى کار به جایى رســید که در 
میان طرفداران ترامپ، جنبش ضد ماســک شکل 

گرفت./4328

رئیسى جلوتر است
  روزنامه شرق | اگرچــه از شــنیده ها و 
اخبار بــر مى آید اصولگرایــان به آمــدن ابراهیم 
رئیسى تمایل بیشــترى دارند تا دیگر نامزدها؛ اما 
مصباحى مقــدم، فعال اصولگرا درباره درخواســت 
رسمى شوراى عالى وحدت از آیت ا... رئیسى براى 
کاندیداتورى در انتخابات ریاســت جمهورى گفته 
که هنوز تصمیم قطعى گرفته نشده است. اخیراً یک 
تشکل اصولگرا از رئیسى براى شرکت در انتخابات 
دعوت کــرده بود و حمیدرضا ترقى هــم به «برنا» 
گفته در نظرسنجى ها، رئیسى بسیار جلوتر از قالیباف

 است./4324

شکایت از عیسى کالنترى
  تسنیم| به تازگى شــکایتى از عیســى 
کالنترى، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به 
دلیل صدور مجوز براى پــرورش ماهى «تیال پیا» 
در شعبه هفتم دادسراى کارکنان دولت مطرح شده 
اســت که بر همین اســاس، اصغر دانشیان معاون 
توســعه مدیریت، حقوقى و امور مجلس ســازمان 
حفاظت محیط زیســت در نامه اى بــه احمدرضا 
الهیجــان زاده معــاون محیط زیســت دریایى و 
تاالب هاى این سازمان خواسته که تا ا اطالع ثانوى 
از صدور هرگونــه مجوز جدید بــراى پرورش این 
ماهى خوددارى شــود. ماهى تیالپیا مى تواند محل 
زندگى، تخم و الرو ســایر ماهیان را با سرعت نابود 
کند و موجب انقراض نسل آنها و در نهایت نابودى 

اکوسیستم منطقه شود./4329

مرحله حیرت
  دیده بان ایران | غالمعلى رجایى، مشــاور 
اکبر هاشمى رفسنجانى درباره انتخابات سال آینده 
گفت: اصالح طلبان فعًال در مرحله حیرت قرار دارند 
و نگران گزینه هاى خود هستند. اصالح طلبان مثل 
کســى مى مانند که چند بار به خواستگارى رفته و 
جواب رد شــنیده اســت، آنها در مجلس جواب رد 
شــنیدند. امروز باید از اصالح طلبان خواســته شود 
تا این تنور را گرم کننــد و گزینه هاى اصلى خود را 
بیاورند. این نگاه به نفع خود اصولگرایان هم است. 
اگر جهان پهلوان تختى با یک کشــتى گیر محلى 
کشتى مى گرفت و پیروز مى شد این برد چه افتخارى 
براى او داشت؟ رقابت و مســابقه اى که نتیجه آن 
از قبل مشــخص اســت، چه جذابیت و افتخارى

 دارد؟ /4330

خبرخوان

محمدجــواد ظریــف در گفتگویى مفصل بــا روزنامه 
«همدلى» به سئواالت مختلفى پاســخ داد که دو تا از 
این سئوال ها به انتخابات اخیر ریاست جمهورى آمریکا 
مربوط مى شد. وزیر امور خارجه درباره اینکه آیا شرایط 

امروز در آمریکا را پیش بینى مى کرد گفت: 
«خیر، من فال بین نیستم، دیپلمات هستم، مگر کسى 
به ماوراءالطبیعه دسترسى داشته باشــد و بتواند چنین 
پیش بینى کند. یکى از دوستان من مى گفت من از اول 
پیش بینى کردم که "ترامپ" رئیس  جمهور یک دوره اى 
خواهد بود، وا... من چنین پیش بینى نداشــتم. تا حدود 
خردادماه پیش بینى علمى من این بود که ترامپ برنده 

مى شــود. از خردادماه من شــروع کردم به تشکیک در 
این پیش بینى علمى. علتى هم که این تشــکیک ایجاد 
شد این بود که احساس کردم در داخل آمریکا نیروهاى 
مختلفى دارند براى مقابله با پایگاه ترامپ، پایگاه ایجاد 
مى کنند. نمى دانم آنهایى کــه پیش بینى کردند ترامپ 
دوباره انتخاب نمى شود برچه اســاس این پیش بینى را 
داشتند؛ مگر اینکه با ماوراءالطبیعه ارتباط داشته باشند.» 

وى درباره رابطه اش با «جو بایدن» هم گفته است:
«اول اینکه بعضى مى گویند من با جو بایدن رفیق بودیم، 
هیچ دو مســئول خارجى با هم رفیق نیســتند. من در 
زمانى که سفیر بودم و ایشان هم سناتور بود و یک مدت 
هم رئیس کمیته روابط خارجى سناى آمریکا بود، با ایشان 
دیدار داشتم، بیشتر هم ایشان به نیویورك مى آمدند، چون 
من اجازه رفتن به واشنگتن را نداشتم. دیدارهاى متعددى 
داشــتیم و بحث هاى متعددى انجام دادیم. ایشان آدم 
بسیار زیرکى است و در روابط خارجى بسیار متخصص 
اســت و در آمریکا بســیار هم عنصر خودى محسوب 
مى شود. مانند آقاى ترامپ نیست که یک عنصر بیرونى 
باشــد و از بیرون خودش را به سیســتم سیاسى آمریکا 
تحمیل کرده باشد. آقاى بایدن از درون سیستم سیاسى و 
نخبگى سیاسى آمریکا باال آمده و مراحل مختلف را طى 
کرده، بنابراین آدم کارکشته اى است و روش هاى کار در 

داخل آمریکا را خوب بلد است.»/4321

همین چند سال پیش بود که دیوارهاى مهربانى در گوشه 
گوشه شهرها ســربرآورده بودند و روزگار پررونقى را مى 
گذراندند. هر کس نیاز نداشت، لباس هاى اضافه اش را 
آنجا مى گذاشــت و هر که نیاز داشــت آن لباس ها را بر 

مى داشت.
حاال اما روزنامه «ایران» در گزارشــى خبر داده است که 
امسال میزان اهداى لباس به نیازمندان به شدت کاهش 
داشته اســت.  عضو هیئت مدیره یکى  از خیریه ها که در 
زمینه جمع آورى  و اهداى پوشــاك فعال اســت به این 

روزنامه گفته:
«هرسال این موقع آنقدر لباس به دستمان رسیده بود که 
گاهى حتى  مازادش را مى فرستادیم شهرستان اما امسال 
دریغ از یک دست لباس گرم. بدون اغراق مى توانم بگویم 
که امسال ما کاهش 60 تا 70 درصدى  کمک  هاى  مردمى  
را داشته ایم، حاال هم در بخش پوشاك و هم بخش هاى 
 دیگر چون مردم خودشان شرایط اقتصادى  خوبى  ندارند 
و احساس امنیت مالى نمى کنند. حتى  وسایل دست دوم 
را دیگر براى  ما نمى آورند. قبًال وسایل دست دوم زیاد به 
دستمان مى رسید که به نیازمندان اهدا کنیم اما امسال حتى  
یک وسیله  هم نیامده. طبیعى  است دیگر، طرف مى گوید 
تا جایى  که امکان دارد خودم از آن استفاده مى کنم. اهداى 
پوشاك هم وضعیتش خیلى  بد است. من البى  آپارتمان 
خودمان را به عنوان محل دپوى  پوشاك اهدایى  قرار داده 
بودم. هر سال خصوصاً زمستان کلى  لباس گرم به دستمان 
مى رسید اما امسال به طرز عجیبى  هیچ لباسى  به دستمان 
نرسیده. معلوم  است دیگر، وقتى مردم مى بینند یک کاپشن 
معمولى را باید ششصد هفتصد هزار تومان بخرند و یک 
پلیور بافتنى  برایشان حداقل دویست سیصد هزار تومان 
آب مى خورد، فکر مى کنند چرا باید لباس قدیمى شان را 

اهدا کنند؟!»/4323

ظریف: «بایدن» براى آمریکایى ها خودى است

شنیده ها حکایت از آن دارد که شرکت «ایران ایر» قصد 
تعدیل 2000 نیروى خود تا پایان سال جارى را دارد!

با توجه به اینکه درآمد هاى شــرکت هاى هواپیمایى با 
مشکل مواجه شده اســت، حاال این شرکت ها به دنبال 
راهکار هایى بــراى کاهش هزینه هاى خود هســتند؛ 
براى نمونه خبرى منتشر شد، مبنى بر اینکه مدیرعامل 
ایران ایر به دنبال تعدیل 2000 نیرو تا پایان ســال 99 
است؛ خبرى که با نامه کارکنان ایران ایر در 17 دى 99 

رسانه اى شد.
در این نامه با اشاره به حضور مدیرعامل جدید ایران ایر 
پس از شــیوع کرونا آمده است: «ایشان سیاست تعدیل 
نیرو را براى شرکت در پیش گرفتند تا برخى از بخش هاى 
هواپیمایى ایران ایر را که حامل پرچم جمهورى اسالمى 
ایران بوده و از توانایى بالقوه فراوانى برخوردار اســت، 

به یکسرى شرکت واســطه واگذار کنند. این شیوه خود 
نه تنها باعث ضرر مالى فراوان به بیت المال مى شــود، 
بلکه مســبب بیکارى بیش از 2000 نفــر از نیروهاى 
خدوم و زحمتکش پیمانى در شــرایط وخیم اقتصادى 

کشور است.»
این تعدیل نیرو در حالى در شرکت دولتى ایران ایر دنبال 
مى شود که اوًال دولت در شرایط کرونایى در تالش بوده 
تا نیرو هاى شاغل در بخش خصوصى بیکار نشوند و ثانیًا 
وزیر راه و شهرسازى بار ها تأکید داشتند که شرکت هاى 

حمل و نقلى حق تعدیل نیرو را ندارند. 
نکته جالب دیگر که در نامه کارکنان ایران ایر به چشم مى 
خورد و البته فعًال در اولویت پایین ترى نسبت به تعدیل 
نیرو در ایران ایر قرار دارد، ماجراى بازنشســتگى و چند 

شغله بودن مدیرعامل ایران ایر است./4322

«رکورددار بودن در آمار جراحى هاى زیبایى را مى توان 
توجیه کرد، اما پایین آمدن سن متقاضیان عمل زیبایى 

را کجاى دلمان بگذاریم؟»
روزنامه «خراســان» در گزارشــى با همین محتوا به 
موضوعى پرداخته که نسل جدید را درگیر خودش کرده 
است: عمل هاى جراحى زیبایى غیر ضرورى. به نوشته 
این روزنامــه، آنچه بر نگرانى هاى قبل افزوده اســت، 
پایین آمدن سن مراجعه براى انجام جراحى هاى زیبایى 
است و آنطور که گفته شده، به تازگى نوجوانان زیر 15 

سال هم مشترى این عمل ها شده اند!
دکتر حامد باطنى، رئیس انجمن جراحان پالســتیک 
و زیبایى ایــران در گفتگو با «خراســان» مى گوید: به 
دفعات با نوجوانان کم ســن و ســالى از جمله زیر 15 
ساله ها مواجه مى شویم که درخواست انجام عمل هایى 
مانند لیفت ابرو یــا صورت دارنــد، در حالى که چنین 

عمل هایى متناسب با سن یا وضعیت صورت آن نوجوان 
نیست به همین دلیل من و همکارانم که از آسیب هاى 
این جراحى هــا مطلع ایم، چنین عمل هایــى را انجام

 نمى دهیم. اما متأســفانه بعضى افراد غیرحرفه اى که 
حتى برخى شان پزشک هم نیستند، با تبلیغات نادرست 
در فضاى مجازى اقدام به جذب این بیماران کم ســن 
و ســال مى کنند و این جراحى ها را در مراکز غیرمجاز 
انجام مى دهند. وى مى گوید: این نوجوانان با تماشاى 
برخى عکس ها و فیلم ها، به غلط تصــور مى کنند که 
به جراحى زیبایــى نیاز دارند و تــالش مى کنند به هر 
قیمتى این کار را انجــام دهند امــا نمى دانند که یک 
عمل جوان ســازى یا یک پروتز در زمان نامناســب، 
مى تواند براى آنها عوارضى داشته باشد که به هیچ وجه 
قابل برگشــت نباشد یا به ســختى بتوان آن را اصالح 

کرد./4320

عیدى مدیرعامل بازنشسته به کارکنان!

نوجوانان ، زیر تیغ زیبایى!

خداحافظ «دیوار مهربانى»!

زعفران افغانســتان بار دیگر مقام اول جایزه ســه ستاره 
طالیى را از انستیتوى بین المللى طعم و مزه به دست آورد. 
وزارت تجارت افغانستان مى گوید که این کشور توانسته 
است فرآورى زعفران را بهبود بخشد و در بین ده ها کشور 
اعتبار کسب کند. زعفران افغانســتان در سال هاى اخیر 
شهرت جهانى پیدا کرده و تصویرى مثبتى از این کشور به 
جهان داده و به تدریج جاى مزارع خشخاش را گرفته است.

کارشناســان موفقیت زعفران افغانستان را مدیون ایران 
مى دانند چراکه پیاز زعفران ایرانى به افغانستان به شکل 
وسیع در حال قاچاق است و کشاورزان این کشور به رایگان 
در مزارع ایران آموزش دیده و تجربه 3500 ساله نیاکان ما 

را به کشور خود برده اند.
موفقیت امروز افغانســتان اســتفاده از فرصتى بوده که 
غفلت مسئوالن کشورمان در اختیار آنها قرار داده است و 
نمى توان از آنها خرده گرفت، اما نگرانى بزرگ ترى براى 
آینده زعفران اصیل ایرانى وجود دارد که غفلت از آن دیگر 

قابل بخشش نیست.
در ســال هاى اخیر دالالن چینى به شکل فعال در مزارع 
و بازار زعفران ایران حضور پیدا کــرده و کار را به جایى 
رســانده اند که براى ســودجویى بیشــتر از کشاورزان 
مى خواهند زعفرانى به اصطالح «اتویى» یا «پرســى» 
تولید کنند. این شکل از زعفران کالله کشیده ترى نسبت 
به زعفران معمولى دارد در نتیجه وزن آن نیز بیشتر است، 
اما از رنگ و طعم و عطر زعفران اصل دیگر خبرى نیست. 
این اقدام دالالن چینى براى به دست آوردن سود بیشتر 
است که به قیمت فدا شدن کیفیت و خوشنامى زعفران 
ایرانى تمام مى شود، موضوعى که از سوى فعاالن حوزه 
تولید و بازار زعفران به تهدیــد براى آینده زعفران ایرانى 

تعبیر مى شود.

على حسینى، عضو هیئت رئیسه شــوراى ملى زعفران، 
درباره آنچه در حــال رخ دادن براى زعفران اصیل ایرانى 
و از دست رفتن خوشنامى این گیاهان هزاران ساله است 
گفت: پیش از این نیز بارها درباره حضور بى قاعده و قانون 
دالالن چینى در بازار زعفران کشــور هشدار داده بودیم. 
آنقدر هشدار ما نادیده گرفته شــده که حاال آنها به خود 

اجازه دخالت در کشت زعفران کشورما را هم داده اند. وى 
افزود: تولید بر اساس سفارش و سلیقه مشترى خارجى به 
ویژه در بازارهاى بین المللى باب است، اما دالالن چینى 
به طور غیرقانونى در حال نابودى میراث هزاران ســاله 
کشورمان هستند و کیفیت بى نظیر این گیاه ارزشمند را 

فداى سودجویى خود مى کنند.

کیفیت زعفران ایرانى
فداى دالالن چینى عضو هیئت رئیســه مجلس درباره علت مکرر 

برق در کشــور گفت: حدود چند ماه پیش آقاى 
روحانى به مردم گفتند که بروید خدا را شــکر 
کنید که گاز، آب و برق در کشــور قطع نشــده 
اســت، برخى ها این حرف را جدى نگرفتند و 
به مزاح تلقى کردند، ولى این قطعى برق نشان 
داد که دولت در حوزه تولید برق و همچنین در 
حوزه استفاده صیانتى از حوزه هاى برقى و گازى 

مشکالتى دارد.
علیرضا سلیمى ادامه داد: اصًال در 37 یا 38 سال 
پیش چنین اتفاقى به صورت گسترده در کشور 
وجود نداشــت، اما در این هشت سال به همت 
مدیریت تکنوکرات ها در کشور چنین اتفاقى رقم 
خورد و دوستان تکنوکرات باید به مردم توضیح 
دهند. وى  گفت: باید این شــیوه مدیریت پاسخ 
دهد که به چه علتى و چرا قطعى برق آن هم در 
فصل زمســتان به صورت گسترده اتفاق افتاده 
است اما مطمئنًا پاسخى براى این سئوال ندارند، 
زیرا متأســفانه در این هشت سال هیچ سرمایه 
گذارى در حوزه برق و منابع مصرفى دیگرى در 

کشور صورت نگرفته است.
ســلیمى با بیان اینکه وضع آلودگى هوا به مرز 
هشدار رسیده است تصریح کرد: امسال مدارس 
تعطیل هستند، پس بهانه اى براى آلودگى هوا 
وجود ندارد که بگوینــد ترافیک عامل آلودگى 

است، پس چرا هوا آلوده است؟
وى افزود: علت افت فشــار گاز به دلیل تکمیل 
نشدن فاز هاى پارس جنوبى است که با توتال 
بسته شده بود و این شرکت فرانسوى با بدعهدى 
خود دست کشــور را در پوســت گردو گذاشته 
است و باعث شد کشــور با کمبود برق مواجه 

شود.

تکنوکرات ها عامل 
قطعى برق هستند!
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مرگ خاموش 11 نفر در استان 
از ابتداى سـال تا کنون 11 نفر بر اثر گاز گرفتگى در 
اسـتان اصفهان فوت شـدند. معاون فنـى و عملیات 
اورژانس پیش بیمارستانى اسـتان اصفهان گفت: در 
همین مدت 346 مورد مسـمومیت با گاز مونوکسید 
کربن در استان اتفاق افتاده اسـت که عالوه بر فوت 
11 نفر بقیه بسترى و درمان شـدند. علیرضا قاسمى 
گفـت: تمایل جذب مونواکسـید کربن بـا خون 200 

برابر اکسیژن است.

دستگیرى سارقان دام 
در ویالشهر

فرمانده انتظامى شهرستان نجف آباد گفت: با اطالع 
ماموران انتظامى این شهرسـتان از یک مورد سرقت 
احشام از یک دامدارى در منطقه اصغرآباد شهرستان 
خمینى شـهر، موضوع به کلیه گشـت هاى انتظامى 
این شهرستان و شهرسـتان هاى همجوار اعالم شد. 
سـرهنگ محمد حسـین باباکالنى افـزود: ماموران 
کالنترى 19 ویالشهر یک ساعت پس از سرقت حین 
گشت زنى در خیابان نگارستان تعدادى احشام در کنار 
یک کانال آب رها شده اند را مشاهده کرده و وارد عمل 
شدند. وى گفت: دو نفر که مراقب این دام ها بودند با 
مشاهده ماموران در تاریکى شـب فرار کردند که هر 
دو نفر دستگیر و به سرقت 94 راس دام از شهرستان 
خمینى شهر اعتراف کردند. کارشناسـان ارزش این 

دام ها را 4 میلیارد ریال اعالم کردند.

کاهش حوادث آبى در مبارکه
در 9 ماهه اول سال جارى، حوادث شبکه توزیع آب در 
مبارکه با پنج درصد کاهش، از 830 مورد به 791 مورد 
در مدت مشابه رسیده اسـت. هم چنین تعداد حوادث 
انشـعابات آب 1749 مورد بوده اسـت که نسـبت به 
مدت مشابه سال گذشته با تعداد 1900 مورد، کاهش 
8 درصدى را به همراه داشته است. از مهم ترین دالیل 
این میزان کاهـش، مى توان به اصالح شـبکه هاى 
فرسوده، اصالح و استانداردسازى انشعابات و مدیریت 

فشار در شبکه هاى توزیع اشاره نمود. 

کرسى، حادثه آفرید
سـخنگوى سـازمان آتش نشـانى و خدمـات ایمنى 
شهردارى کاشان گفت: کرسـى برقى منجر به آتش 
سـوزى در یک منـزل مسـکونى شـد. وى گفت: در 
بررسـى هاى اولیـه علت حادثـه اتصالى در دسـتگاه 
کرسى برقى اعالم شد، اما علت دقیق حادثه را کمیته 
علت یابـى سـازمان آتش نشـانى و خدمـات ایمنى 
شـهردارى کاشـان اعالم مى کند. خوشـبختانه این 

حادثه خسارت جانى در برنداشت.

هزینه 230 میلیارد ریالى 
براى آسفالت معابر 

مدیر عامل سازمان عمران شهردارى اصفهان گفت: 
امسـال براى اجراى طرح هاى آسـفالت این سازمان 
350 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده که تاکنون 
230 میلیارد ریال آن معادل 65 درصد اجرا شده و بقیه 
طرح ها تا پایان سـال تکمیل مى شـود. مجید طرفه 
تابان، بودجه سال جارى سـازمان عمران شهردارى 
را دو هـزار و 30 میلیارد ریـال اعالم کـرد و افزود: تا 
پایان آذر ماه هزار و 810 میلیـارد ریال آن معادل 89 
درصد جذب شده است. وى افزود: جذب این میزان از 
بودجه در شرایط سخت اقتصادى کنونى یک رکورد 
محسوب مى شود که با کمک مدیریت شهرى محقق 

شده است./2317

رتبه دانشگاه صنعتى 
براساس نتایج یک رتبه بندى جهانى، دانشگاه صنعتى 
اصفهان رتبه نخست در بین دانشگاه هاى صنعتى و 
سومین دانشـگاه برتر ایران در بین 46 دانشگاه برتر 
کشـور را به خـود اختصـاص داد. در ایـن رتبه بندى 
که 2182 دانشـگاه از 102 کشـور حضـور دارند، 46 

دانشگاه ایرانى رتبه بندى شده اند.

خبر

رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد عنوان کرد 
که ارتباط خانواده ها با دانشــگاه فرصتى مناســب براى 
استفاده متقابل از تجربیات براى رشد و تعالى هرچه بیشتر 
دانشجویان است. امیررضا نقش در وبینار خانواده، دانشجو 
و دانشــگاه که به صورت مجازى در دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد نجف آباد برگزار شد با بیان اینکه این واحد دانشگاهى 
امسال سى و ششــمین دوره پذیرش را رقم زد و 36 سال 
قدمت دارد، بیان کرد: واحد نجف آباد یکى از پرافتخارترین 
دانشگاه هاى کشور در ســطح ملى و بین المللى و یکى از 
دو دانشگاه آزاد جامع و مســتقل کشور است. وى هدف از 
ارتباط خانواده ها با دانشگاه را استفاده متقابل از تجربیات 

براى رشد و تعالى و آشنایى با مهم ترین مسائل روز مرتبط با 
دانشجویان و ارتقاى جایگاه و عملکرد خانواده ها، برقرارى 
ارتباط مؤثر بین خانواده ها و دانشــگاه، آگاهى و شناخت 
آسیب هاى اجتماعى در دوران معاصر و تقویت و حفظ نهاد 
خانواده دانســت. وى گفت:اکنون فرزندان شما با ورود به 
مرحله جدیدى از زندگى و تحصیل این لحظه را براى شما 
آفریده اند.  وى وجود 10 دانشکده، 240 رشته تحصیلى و 
حضور بیش از 20 هزار دانشــجوى فعال در دانشگاه آزاد 
اســالمى واحد نجف آباد را یادآور شد و گفت: این دانشگاه 
تاکنون حدود 110 هزار فارغ التحصیــل را تقدیم جامعه 

کرده است.

صنعت ذوب آهن در ایران و دنیــا به عنوان صنعت مادر 
شناخته مى شــود. در کشــور ما اگر به دوره هاى تحول 
صنعتى توجه کنیم، در مى یابیم صنعتى شدن ایران با آغاز 

به کار ذوب آهن اصفهان رقم خورده است.
نیره پیروز بخت، رییس ســازمان ملى استاندارد ایران با 
اعالم این مطلب گفت: ذوب آهن اصفهان، صنایع پایین 
دستى و باال دستى بسیارى را براى فعالیت هاى خودش 
تعریف کند و در حقیقت از این مســیر رشد و گسترش 

صنعت در کشور رقم خورد.
وى با بیان این که ذوب آهن اصفهــان به دلیل قدمت 
صنعتى، فراز و نشیب هاى فراوانى را سپرى کرد گفت: 

ذوب آهن اصفهان به اعتقاد من نماد اراده، تعهد، رشــد 
و توســعه اقتصادى،تعصب به میهن و همچنین عالقه 

به پیشرفت و اراده آهنین براى هرچه بهتر شدن است.
پیروز بخت، توجه ذوب آهن اصفهان به استانداردهاى 
ملى و جهانى را مورد تاکید قرار داد و گفت: درسال هاى 
دهه 1380 در یکى از محصوالت که با اســتانداردهاى 
ایــران و اروپا، ناهمخــوان بود بایــد تغییراتى صورت 
مى گرفت که ذوب آهن بدون هیچ گونه مقاومتى خودش 
را با این استاندارد وفق داد. این مهم نشان مى دهد در تمام 
دوران ها اراده پویایى براى ارتقاء بیش از پیش کیفیت در 

این مجموعه وجود داشته و دارد./2318

ذوب آهن در تدوین 
استانداردها نقش کلیدى دارد

مزایاى ارتباط خانواده  با 
دانشگاه 

معاون سیاســى امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان 
گفت: بر اســاس هماهنگى هاى انجام شــده با وزارت 
کشور و استاندارى هاى کشور، تاریخ ثبت نام داوطلبان 
انتخابات شوراهاى اسالمى شــهر و روستا و انتخابات 

ریاست جمهورى مشخص شد.
حیدر قاسمى، دیروز (دوشــنبه-29 دى ماه) در نشست 
خبرى گفت: بدون شــک انتخابات ریاست جمهورى 
و شوراهاى شــهر و روســتا که در اواخر خردادماه سال  
1400برگزار مى شــود از انتخابات  مهمى اســت که در 
حوزه جمهوریت نظام رخ مى دهــد و در این خصوص 
پیش بینى هاى الزم براى برگزارى این انتخابات در استان 

اصفهان انجام شده است.
قاسمى تصریح کرد: بر این اســاس، ثبت نام داوطلبان 
انتخابات شــوراهاى اسالمى شــهر در استان اصفهان 
از تاریخ 20 تا 26 اســفند و ثبت نام داوطلبان انتخابات 
شوراهاى روســتا و تیره هاى عشــایرى از تاریخ 16 تا 
22 فروردین سال 1400 انجام مى شود. همچنین ثبت 
نام داوطلبان انتخابات ریاســت جمهورى از تاریخ 22 
فروردین 1400 به مدت 5 روز خواهد بود. وى ادامه داد: 
در زمان ثبت نام، داوطلبــان انتخابات باید گواهى عدم 

سوء پیشینه ارائه دهند.
قاســمى با بیان اینکه از هم اکنون نمى توان پیش بینى 
دقیقى از حضور مــردم در انتخابات ارائه کــرد، افزود: 

مشــارکت مردم در انتخابات یک مقوله به هم پیوسته 
اســت و معموًال مردم ثابت کرده اند که در روزهاى آخر 
تصمیم به حضور حداکثــرى در انتخابات مى گیرند، اما 
بدون شک کرونا مى تواند تأثیر منفى بر حضور مردم در 
انتخابات داشته باشد. از هم اکنون نیز براى تأمین اقالم 
بهداشتى در شعب اخذ رأى و همچنین افزایش این شعب 

پیش بینى هاى الزم شده است.
وى گفت: چگونگى تبلیغات انتخاباتى را قانون مشخص 
کرده اســت، اما در زمان انتخابات مجلس، محدودیت 
تبلیغاتى در فضاى مجازى و صدا و سیما وجود داشت که 
این محدودیت براى تبلیغات انتخابات ریاست جمهورى 
وجود ندارد. درباره تبلیغات شــوراهاى شهر شیوه هاى 
تبلیغاتى تغییر مى کنــد و تغییراتى در نحوه این تبلیغات 

به وجود خواهد آمد.
قاسمى تصریح کرد: در حوزه شــوراهاى شهر و روستا 
اگر اصالح قانون را نداشــته باشیم احتمال کاهش ثبت 
نام کنندگان ضعیف اســت. در روســتاها الزام استعالم 
صالحیت را براى ثبت نام کننــدگان نداریم مگر اینکه 
هیئت اجرایى که زیر نظر مجلس شوراى اسالمى است 
تشخیص این استعالم را بدهد. اما در انتخابات ریاست 
جمهورى، که نظارت بر این انتخابات بر عهده شــوراى 
نگهبان اســت قانون مواردى را براى ثبت نام داوطلبان 

اصالح کرده است.  

همچنین مدیرکل امنیتى اســتاندارى اصفهان در این 
نشست خبرى، اظهار کرد: استان اصفهان از نعمت بزرگ 
امنیت برخوردار است و براى برگزارى یک انتخابات سالم 
و رقابتى در 28 خردادماه هیچ مخاطره امنیتى نداریم و 
براى تأمین امنیت انتخابات بر اساس اطلس انتخابات از 
سناریوها و طرح هاى حفاظتى و فیزیکى استفاده و امنیت 

شعب اخذ رأى را تأمین مى کنیم.
ســید مجتبى ایزدى افــزود: در انتخابــات پیش روى 
ریاســت جمهورى و شوراهاى شهر و روســتا به تعداد 
شهرســتان هاى اســتان، 24 حوزه انتخاباتى خواهیم 
داشــت که براى تمام شهرســتان ها طرح هاى امنیتى 
خاصى را تدارك دیده ایم و در این باره جاى هیچ نگرانى 

وجود ندارد.
مدیرکل دفتر سیاســى، انتخابات و تقسیمات کشورى 
استاندارى اصفهان هم گفت: در استان اصفهان 3816 
شــعبه اخذ رأى بــراى انتخابات ریاســت جمهورى و 
شوراهاى اسالمى شهر و روســتا پیش بینى شده است 
که معموًال در هر شــعبه اخذ رأى 15 تا 20 نفر عوامل 

نظارتى حضور دارند.
على اصغر رفیعى نژادگفــت: به دلیل مکانیزم انتخابات، 
امکان تخلف در پاى صندوق رأى وجود ندارد و احتمال 
آن نزدیک به صفر است و تخلفات بیشتر در حوزه تبلیغات 

انتخاباتى رخ مى دهد.

جزئیات برگزارى انتخابات ریاست جمهورى و شوراها در اصفهان

20 اسفند
کلید انتخابات زده مى شود

1000 النه پرنده در بوستان ها و پارك هاى منطقه هشت شهردارى اصفهان نصب شد.
مدیر منطقه هشت شهردارى گفت: در مرحله نخست 300 النه نصب شده و 700 النه 

دیگر نیز در حال ساخت و نصب است.
محمد کیهانى با بیان اینکه این النه ها براى پرندگان در اندازه گنجشک ساخته شده تا 
در آن تخمگذارى کنند افزود: النه پرندگان بر روى درختان داراى ارتفاع بلند پارك ها 

و بوستان ها نصب شده است.
وى با اشاره به اینکه در مرحله نخست 300 النه پرنده در پارك 22 بهمن واقع در خیابان 
رستم شیرازى، حاشیه خیابان 5 آذر و رباط، پارك ساحل و دو بوستان منطقه 8 بر روى 
درختان داراى ارتفاع مناسب نصب شده گفت: در این منطقه بیش از 54 بوستان وجود 

دارد که شناسایى درختانى با ارتفاع مناسب در حال انجام است./2319

مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان با 
اشــاره به توزیع نامتوازن صنایع در استان اصفهان 
گفت: بیش از 70 درصد از صنایع استان در 8 درصد 

مساحت استان مستقر هستند.
ایرج حشمتى در نشست مجازى روز ملى هواى پاك 
اظهار کرد: بیش از 10 هزار واحــد صنعتى بزرگ و 
کوچک، 15 هزار واحد صنفى تولیدى، 76 شهرك و 
ناحیه صنعتى، حدود 900 معدن فعال و دو هزار واحد 

سنگبرى در استان اصفهان فعال هستند.
وى در خصــوص جایگاه تولید اســتان اصفهان در 
کشور، گفت: 70 درصد تولید آهن و فوالد کشور، 700 
کوره آجر و 50 درصد تولید آجر کشور، 10 درصد تولید 
سیمان کشور، رتبه دوم تولید فراورده هاى نفتى، 10 
درصد تولید برق کشــور و تولید قابل توجه مشتقات 
نفتى، صنایع شــیمیایى، کانى غیرفلزى، نســاجى، 

کشاورزى و ... در استان اصفهان انجام مى شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان به 
نقش صنعت در مصرف انرژى استان اصفهان اشاره 
کرد و افزود: رتبه اول مصــرف گازوئیل، 70 درصد 
مصرف گاز و 60 درصد مصرف برق در استان اصفهان 

انجام مى شود.
حشمتى عوامل با منشأ طبیعى موثر در ایجاد بحران 
آلودگى زیست محیطى در استان اصفهان را تغییرات 
اقلیمى و خشکســالى، کانون هاى ریزگرد داخل و 
خارج استان، وضعیت توپوگرافى کالنشهر اصفهان 
و وارونگى دما دانست و گفت: توسعه ناپایدار استقرار 
صنایع، فعالیــت صنایع آجر، واحدهاى ســنگبرى، 

شهرك هاى صنعتى، حمل و نقل و ترافیک و تغییر 
کاربرى زمین نیز عوامل انسان ساخت موثر در ایجاد 

آلودگى زیست محیطى در استان اصفهان است.
وى با بررســى روند تغییرات کیفى هواى اصفهان 
خاطرنشان کرد: این بررسى نشــان مى دهد که باد 
فاکتور مهمى در کاهش آالینده هاســت و به لحاظ 
توپوگرافى مى توان تغییر را مشاهده کرد. در بررسى 
وضعیت روزهاى سوم و چهارم دى مى توان مشاهده 
کرد که تنها ظرف 24 ساعت، با وزش باد، شاخص از 

175به 64 تبدیل شده است.
وى با بیان اینکه در 7 ماهه ســال 98 تعداد روزهاى 
پاك 19 روز و در همیــن زمان در ســال 99 تعداد 
روزهاى پاك 4 روز بوده اســت، اظهار کرد: در سال 
98 تعداد 37 روز ناسالم براى گروه هاى حساس و 41 
روز ناسالم براى گروه هاى حساس ثبت شد که نشان 

مى دهد وضعیت سال 99بدتر از 98 است.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان 
به نقش دما در بروز آلودگى هاى هوا اشــاره کرد و 
گفت: مقایسه تغییرات دمایى دى ماه 99-98 نشان 
مى دهد که برودت هوا بیشتر شده و این موضوع نقش 
مهمى در افزایش شدت آلودگى هوا است. برودت هوا 
یکى از مشکالتى اســت که باعث افزایش آلودگى 

هوا مى شود.
حشمتى ادامه داد: در بررســى تعداد روزهاى ناسالم 
و سالم در میان کالنشهرها در 9 ماهه اول سال 99، 
اصفهان رتبه اول در تعداد روزهاى ناسالم و رتبه آخر 

در تعداد روزهاى پاك را داشته است.

مدیرکل دفتر امور شهرى و شــوراهاى استاندارى 
اصفهان گفت: 1245 شهردارى در کشور وجود دارد 
که از این تعداد 110 شــهردارى در استان اصفهان 
اســت و 82 درصد جمعیت اســتان را شهرنشینان 

تشکیل مى دهند.
على اصغر ذاکرى با اشاره به گران بودن اداره هر شهر 
گفت: تمدن شهرى و انتظاراتى که وجود دارد باعث 

مى شود که به موضوع مهاجرت بیشتر دامن زده شود و 
با توجه به مهاجرت بى رویه به کالن شهرها هزینه ها 

و انتظارات نیز باالتر مى رود.
وى گفت: زیرساخت هایى که براى کالن شهرها در 
نظر گرفته شده قطعًا پاســخگوى روانه شدن سیل 
جمعیت از روستاها به شهرها نیست و باعث به وجود 

آمدن بحران هایى براى اداره شهرها مى شود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزى، فناورى و بودجه ســازمان 
زمین شناسى و اکتشــافات معدنى کشــور از اجراى 
عملیات اکتشــاف سنگ آهن در ســه گستره بزرگ 
معدنى در اصفهان براى رفــع نیاز واحدهاى فوالدى 

این خطه خبر داد.
اســتان اصفهــان داراى بزرگتریــن مجتمــع ها و 
کارخانه هاى فوالدى کشور مانند ذوب آهن و فوالد 
مبارکه اســت که تامین ماده اولیه سنگ آهن یکى از 
مسائل و دغدغه هاى اصلى آنها در شرایط کنونى است.
رضا جدیدى اظهارداشت: اکتشاف سنگ آهن توسط 
سازمان زمین شناسى براى رفع نیاز و تامین مواد اولیه 
صنایع فوالدى اســتان اصفهان در قالب یک طرح و 

قرارداد مشارکتى در حال اجراست. وى با بیان اینکه 
سازمان زمین شناسى کشور به اکتشاف سنگ آهن در 
سه گستره معدنى به وسعت 150 هزار کیلومتر مربع در 
اصفهان براى مجتمع هاى فوالدى این استان پرداخته 
است، افزود: به نتایج خوبى در 6 ماه اخیر در این زمینه 
رسیدیم و امید است دستاوردهاى آن تا پایان سال ارایه 
شود. جدیدى با اشــاره به اینکه یکى از این گستره ها 
حدود 110 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد، خاطرنشان 
کرد: مطالعات اولیه درباره این گستره ها در قرارداد با 

مجتمع هاى فوالدى اصفهان انجام شد.
وى گفت: این ذخائر اکتشافى تا به مرحله بعد و بهره 

بردارى برسد به بازه زمانى 2 تا 5 سال نیاز دارد.

معاون آموزش متوســطه آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان از آغاز آموزش حضورى مدارس از اول بهمن 
ماه 99 با حفظ دستورالعمل هاى بهداشتى براى برخى 

مقاطع و مدارس خبر داد.
محمدرضــا ناظم زاده اظهار داشــت: در ســه حالت 
مى توانیم کالس حضورى را از اول بهمن ماه برگزار 
کنیم، در مناطق زرد و آبى، کارگاه هاى هنرســتان ها 
بازگشــایى مى شــود از این جهت که امکان آموزش 

مجازى براى آن ها وجود ندارد.
وى با اشاره به اینکه از ابتداى سال تحصیلى تاکنون 
دانش آموزان هنرســتانى تنها چند جلســه در اواخر 
شــهریور و مهر در کارگاه شــرکت کردند و بعد از آن 
تعطیل شد و تاکنون کارگاهى نداشتند افزود: در حال 
حاضر مجوز داده شــده و کارگاه هاى هنرستان ها از 
اول بهمن ماه حضورى برگزار مى شــود به دلیل آن 
که جمعیت آن ها کمتر از 10 نفر اســت و سالن هاى 

کارگاه ها بزرگ است.
ناظم زاده ادامه داد: گروه دومى که از  اول بهمن ماه در 

مناطق آبى امکان حضور در مدارس را دارند، مدارسى 
هســتند که کل جمعیت آن ها کمتر از 50 نفر است و 
پایه تحصیلى در این مناطق تفاوتى ندارد، عمده این 

مدارس در مناطق روستایى و کم جمعیت است.
معاون آموزش متوســطه آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان با بیان اینکه گروه ســومى که در مناطق زرد 
و آبى امکان حضور در مدارس را دارند، پایه هاى اول 
و دوم ابتدایى هســتند، بیان کرد: کالس ها در قالب 
گروه هاى 10 نفره هفته اى یک تا دو روز در ســاعات 
محدود به صــورت حضورى برگزار خواهد شــد؛ اما 
شــرکت در این کالس ها، با توجه بــه وجود آموزش 
مجازى اجبارى نیست و اختیارى است و معلم در این 
کالس ها بررسى مى کند که آموزش هاى مجازى در 

این سه ماه چقدر مؤثر بوده است.
وى گفت: هفته گذشته در جلسات با مدیران مدارس 
از آن ها خواســتیم کــه از خانواده ها دعــوت کنند تا 
محیط آموزشــى را از نزدیک ببینند و با خیال راحت 

فرزندان شان را به مدرسه بفرستند.

رئیس انجمن دوستى ایران و روسیه به منظور همکارى 
این انجمن واتاق بازرگانى با مدیربازاریابى و روابط بین 

الملل اتاق بازرگانى اصفهان دیدار و گفتگو کرد.
این دیدار درراستاى نحوه همکارى طرفین براى برگزارى 
دوره هاى آموزشى زبان روسى، تجارت با روسیه، تولید 
محتواى استراتژى ورود به بازار این کشور، نحوه حضور 
و مشارکت در نمایشگاه ها ، اعزام و پذیرش هیات هاى 

تجارى واخذ ویزاى تجارى و گردشگرى انجام شد. 
بهنام ابراهیمــى، مدیربازاریابى و امــور بین الملل اتاق 
بازرگانى اصفهان در این جلسه تشکیل میزهاى تخصصى 

مشــاوره تجارت با کشــورهایى مانند عمان و ترکیه به 
منظور پاسخ به سئواالت تجار و فعاالن اقتصادى براى 
برقرارى تعامالت تجــارى با این کشــورها را از جمله 

اقدامات اتاق اصفهان در دوره نهم بیان کرد. 
وى افزود: از پتانسیل انجمن دوستى ایران و روسیه براى 
برگزارى جلســات B2B مجازى میان فعاالن اقتصادى 

اصفهان و روسیه مى توان استفاده کرد. 
امیر محمودزاده، رئیس انجمن دوستى ایران و روسیه نیزبا 
بیان اینکه حوزه روسیه بسیار خوش آتیه بوده و حاکمیت 
نیز به دنبال توسعه روابط با این کشور است، افزود: در این 

انجمن اقدامات عملیاتى به منظور کمک به توسعه روابط 
تجارى با این کشور در حال انجام است که اتاق بازرگانى 

اصفهان مى تواند از این پتانسیل استفاده کند. 
گفتنى اســت انجمن دوستى ایران و روســیه، با مجوز 
رسمى فعالیت از وزارت کشور به عنوان سازمان مردم نهاد 
فعالیت خود را در راستاى توسعه روابط دوستانه جمهورى 
اسالمى ایران و روسیه و شــناخت مشترکات فرهنگى، 
تاریخى، علمى، فنى، ادبى، هنــرى، اجتماعى و زمینه 
سازى براى فعالیتهاى مشــترك اجتماعى و اقتصادى 

آغاز نموده است.

رتبه اول ثبت روزهاى ناسالم
رتبه آخر تعداد روزهاى پاك

 82 درصد جمعیت استان اصفهان شهرنشین هستند

تأمین سنگ آهن واحدهاى فوالدى اصفهان از خود استان

جزئیات بازگشایى مدارس در اصفهان از فردا
بررسى فرصت هاى گسترش روابط اصفهان و روسیه

پرنده هاى منطقه 8 صاحب خانه شدند
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نفیسه روشن هنرپیشــه ســینما و تئاتر و تلویزیون خبر از جدایى از همسر 
خلبانش داد. نفیسه روشن که اخیراً در بیمارستان بهمن تهران به منظور انجام 
عملى جراحى بسترى شده بود، با انتشــار الیو و تصاویرى از موفقیت آمیز 
بودن عمل جراحى اش در روزهاى پایانى دى ماه 99، میلیون ها فالوورش 

را تحت تاثیر قرار داد.
نفیسه روشن، متولد سیزدهم اردیبهشت ماه سال 61 در محله باغ صبا تهران 
است. مدرك کارشناسى فقه و حقوق اسالمى دارد اما وارد عرصه بازیگرى 
شد. این بازیگر پر کار سینما و تلویزیون کشورمان در ده ها مجموعه در شبکه 
نمایش خانگى نیز حضور یافته است. آخرین کار نفیسه روشن در مجموعه 
شبکه نمایش خانگى، سریال داد زن بود که سال 99 توسط خواجه وند ساخته 

شد. قبلش نفیسه روشن در مانکن حضور یافته بود.
همسر سابق نفیسه روشــن ، خلبان بود و تا کنون تصاویر زیادى از حضور 
نفیسه روشن در کنار همسرش در کابین خلبان مشاهده کردیم. او در روزهاى 
پایانى دى ماه کرونایى 99 تهران، صحبت هاى دردناکى درباره سختى ها و 
دردهایى که در زندگى زناشویى خود تحمل کرده، منتشر کرد و از جدایى اش 
از همسرش سخن گفت تا یکى از طالق هاى جنجالى سلبریتى ها در سال 
99 را رقم بزند. او گفته بود که 8 سال سکوت کردم و چیزى نگفتم. چون پدر 
نظامى است و ما را قوى بزرگ کرده است. نفیسه روشن گفته بود هر کس به 
جاى او بود تا حاال خودکشى کرده بود. او در آخرین ساعت روز جمعه 26 دى 
ماه پس از اعالم خبر طالق و بســترى شدنش در بیمارستان بهمن تهران، 

اینستانوشته انتقادى و مفهومى منتشر کرد.

داستان طالق و بسترى شدن 
نفیسه روشن 

لیام نیسون فکر مى کند زمانش براى بازى به عنوان ستاره فیلم هاى اکشن به 
پایان رسیده است.

بازیگر فیلم سینمایى "ربوده شده" گفت: چند پروژه اکشن دیگر براى اکران دارم؛ 
اما بعد از آن بیشتر به سراغ نقش هایى خواهم رفت که فعالیت فیزیکى کمترى 

داشته باشند؛ چرا که فکر مى کنم براى ژانر اکشن پیر شده ام.
او اظهار کرد: من حدوداً 68 ســاله ام. خوشبختانه با وجود کرونا چندین پروژه را 
امسال انجام دادم، اما فکر مى کنم که دیگر زمان خداحافظى از بازى در ژانر اکشن 
فرا رسیده است. واقعاً دوست دارم در فیلم ها با افرادى که نصف سن من را دارند، 

کتک کارى کنم؛ اما گاهى این کار من را از نفس مى اندازد.
آخرین فیلم لیام نیســون با نام "دزد صادق" مدتى پیش در سینما هاى آمریکا 
اکران شد. اثر جدید او به نام "تیرانداز" این ماه منتشر خواهد شد. او در حال حاضر 
مشغول فیلمبردارى فیلم اکشن و دلهره آور "جاده یخى" است. این فیلم درمورد 

یک راننده است که در یک اقیانوس منجمد مأموریتى غیرممکن دارد.

«لیام نیسون»
 دیگر کتک کارى نمى کند!

خالف آنچه گفته شده، تام کروز براى اجراى پروتکل هاى بهداشتى کرونا در 
محل فیلمبردارى "مأموریت غیرممکن7" ربات نخریده است.

تام کروز که اخیراً براى عصبانیت شدید بر سر کارکنانش براى عدم رعایت 
دقیق پروتکل هاى بهداشتى درباره کرونا خبرساز شده بود، براى کنترل این 
موارد دو ربات نخریده است تا بتواند همه چیز را در محل فیلمبردارى کنترل 
کند. این شایعه از سوى نشریه "سان" منتشر شــد که نوشت چون کروز 
نمى تواند همه جا حضور داشته باشد و افرادش را به رعایت پروتکل ها وادار 

کند، دو ربات پیشرفته گران قیمت خریده است.
سایت "اسلش فیلم" حاال خبرى منتشر کرده که از یکى از کادر تولید فیلم 
شنیده چنین چیزى واقعیت ندارد و آنها رباتى سر فیلمبردارى دو قسمت هفتم 
و هشتم "مأموریت غیرممکن" ندارند. کار فیلمبردارى دو قسمت "ماموریت 

غیرممکن" هم زمان در بریتانیا در حال انجام است.
اعتراض کروز به عوامل تولید فیلمش که با داد و فریاد او همراه شده بود، ماه 

پیش در نهایت موجب شد تا پنج تن از عوامل تولید استعفا کنند.

شایعه اى عجیب درباره تام کروز

 رضا کیانیان بازیگر سینما و تئاتر هم به کرونا مبتال شد. کیانیان با تایید ابتالى خود 
به کرونا گفت: خوشبختانه کروناى من از نوع خفیف است و حال عمومى ام خوب 
است. پزشکان به من گفتند بدن شما بسیار مقاوم است. االن هم در قرنطینه خانه 
مى توانید تا بهبودى سپرى کنید ولى بهتر است بســترى شوید تا با تقویت و زیر 
نظر بودن، نقاهت و بى حالى بعد از کرونا را نداشته باشید و بتوانید با انرژى کارتان 

را ادامه دهید.
وى گفت: ما سر کار به طور مرتب چک مى شــویم و هر چند مدت، تست کامل 
مى شویم. 11روز پیش سر پروژه تســت کرونا داده بودم و جواب تستم منفى بود. 
خوشحالم که در یک هفته اخیر، کار ما تعطیل بود و از این جهت آرامش دارم که 
ویروس را به دیگر همکارانم منتقل نکرده ام و امیدوارم بعد از دوره درمان بتوانم به 

سرعت کارم را از سر بگیرم.
در چند ماه اخیر تعداد زیادى از هنرمندان بویژه بازیگران دچار کرونا شده اند. شرایط 
کار در پروژه هاى هنرى بخصوص براى بازیگران که امکان استفاده از ماسک و 
رعایت دیگر پروتکل هاى بهداشتى را ندارند، به گونه اى است که بسیارى از آنان 

در معرض ابتال به ویروس کرونا قرار مى گیرند.

 

رضا رویگرى که این روزها بازى او را در بازپخش «به کجا چنین شــتابان»ـ  سریالى که 
ساخت آن به بیش از 10 سال قبل برمى گرددـ  مى بینیم از شرایط ایفاى این نقش گفت و 

یادآور شد که ابتدا قرار بود خسرو شکیبایى جاى او بازى کند.
رویگرى که در سریال هایى چون «مختارنامه» و «به کجا چنین شتابان» بازى کرده است، 
اظهار کرد: در این سریال نقش جذابى داشتم که این ویژگى، کار خوب آقاى ابوالقاسم طالبى 
بود. امسال هم قرار بود با ایشان کار جدیدى را شروع کنیم که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و به 

جهت گرفتارى که سر مسائل روزمره داشتیم، نشد که این همکارى اتفاق بیفتد.
این بازیگر درباره اینکه چطور شــد نقش فریدون را در ســریال «به کجا چنین شتابان» 
پذیرفت؟ یادآور شد: از آنجا که مى دانستم این نقش جذاب است و از آن کارهایى است که 
مى توانستم از پس آن بر بیایم، این نقش را پذیرفتم؛ البته نقش هاى خاکسترى و جذاب را 
همیشه دوست داشته ام. کاراکتر فریدون نیز نقشى بود که به خوبى توانستم در آن فرو بروم.
او با بیان اینکه ابتدا قرار بود زنده یاد خسرو شکیبایى این نقش را بازى کند، به حرفهایش 

اضافه کرد: متاسفانه آقاى شــکیبایى فوت شدند و این کار قسمت بنده 
شد. همچنین نقش خانم صدق گویا را هم قرار بود خانم عسل بدیعى بازى 
کند که این اتفاق نیفتاد. پیشنهاد بازى خانم صدق گویا را دادم که ایشان 

هم عالى از عهده نقش برآمدند. رویگرى در ادامه صحبتهایش خاطرنشان 
کرد: فیلم ها و سریال هاى خوب، سختى کار ندارند، مثل سریال «مختارنامه» 

که مشــکل بود اما اذیت کننده نبود. زمانى که موقــع کار، خودمان از بازى لذت 
مى بریم، متوجه مى شویم که نقش هایى که ایفا مى کنیم چقدر خوب از آب درآمده اند. 

او تاکید کرد: نقش هایم در «به کجا چنین شتابان» و «مختارنامه» نه تنها اذیت کننده 
نبودند که کامًال براى ما بازیگران لذت بخش بودند.

ســریال «به کجا چنین شتابان» به کارگردانى ابوالقاســم طالبى که تولید 
آن از بهار سال 87 تا پاییز ســال 88 به طول انجامید، 24 قسمت 

داشت و از شــبکه پنج ســیما براى اولین بار به روى آنتن
 رفت./4331

خاطرات بازى در «به کجا چنین شتابان» پس از 10 سال

رضا رویگرى: قرار بود نقشم را خسرو شکیبایى بازى کند
ت شدند و این کار قسمت بنده 
رار بود خانم عسل بدیعى بازى 
م صدق گویا را دادم که ایشان 

 در ادامه صحبتهایش خاطرنشان 
کار ندارند، مثل سریال«مختارنامه» 

ى که موقــع کار، خودمان از بازى لذت 
ه ایفا مى کنیم چقدر خوب از آب درآمده اند. 

شتابان» و «مختارنامه» نه تنها اذیت کننده 
ش بودند.

ردانى ابوالقاســم طالبى که تولید 
4ل انجامید، 24 قسمت 

ن بار به روى آنتن

بازى کند

دو ســال از روزى مى گذرد که شــنیدیم حسین محب 
اهرى بازیگر ســینما و تلویزیون با تمــام مقاومت ها و 
مبارزه هایش در برابر ســرطان، براى همیشه با صحنه 

روزگار وداع کرد.
26 دى ماه 1397سخت بود باور کنیم سرطان، حسین 
محب اهرى بازیگر کاربلد سینما و تلویزیون را شکست 
داده است. چرا که او از فعالیت دست برنمى داشت حتى 
موقعى که این بیمارى سخت اجازه نمى داد او به راحتى 
راه برود. مراحل درمان را طى مى کرد اما با همه سعى و 

تالش و مقاومت، نمى گذاشت سرطان بر او غلبه کند. 
برزو نیک نژاد کارگردان "دردسرهاى عظیم" اعتقاد دارد 
ما باید عزت و پایدارى و مقاومت را از حسین محب اهرى 
بیاموزیم؛ مردى که در همه حال انگیزه هنرنمایى داشت 
و هیچ اتفاقى حتى سرطان نمى توانست مانِع پیشرفت 
و پیشبرد او شــود. هنرمندى که اولین کار جّدى اش در 
عرصه تئاتر را در سال 1353 شروع کرد، براى اولین بار 
در سال 1358 به تلویزیون آمد و سال 1360 اولین کار 
سینمایى را تجربه کرد. این ســه دوره تاریخى شروع 

کارى اش در هنر سینما، تلویزیون و تئاتر بود.
در کنــار همه کارهاى نوســتالژى و ماندگار حســین 
محب اهــرى اما او را بــه یک کاراکتر قدیمى بیشــتر 
مى شناسند همان کاراکترى که "معلم تلویزیون، مبصر 
پنج ساله کالس" مى شناسند. او خودش مى گفت: هنوز 
هم بنده را با آن معلم تلویزیون مى شناســند. به رادیو 
آمدم، اولین چیزى که به ذهن نویسندگان و کارگردانان 
متبادر مى شــد گویا آن مســئله معلم تلویزیون بود و 

خودش باعث شد این شخصیت هویت پیدا کند و یکى 
از شخصیت هایى که مى خوانم معلم آن برنامه "مبصر 

پنج ساله کالس" است.
علیرضــا جاویدنیا دربــاره فعالیــت مرحوم 

محب اهرى گفت: هنوز بعد از دو ســال 

هم باور ندارم حسین محب اهرى کنار ما نیست. مردى 
که براى هنرمندى، مرزى نمى شناخت. در جلوى دوربین 
و سینما همان گونه اى بود که روى صحنه تئاتر و حتى 
پشت میکروفوِن رادیو، هنرنمایى مى کرد.  حسین، دوستم 
بود و بسیار خوشحال بودم کاراکتر معلم را در رادیو تکرار 
مى کند. خیلى سختى کشید اما در 8 ماه حضور در رادیو 
"صبح جمعه با شــما" خودش به ما مى گفت احساس 

آرامش بیشترى مى کنم.
محمدرضــا ورزى دربــاره نقش دکتر ایادى حســین 
محب اهرى در ســریال معماى شــاه مى گوید: خیلى 
سال  است این بازیگر بزرگ را مى شناسم، در چهار پروژه 

"سال هاى مشروطه"، "تبریز در مه"، "معماى شاه" و 
فیلم سینمایى "قصه عشق پدرم" که هنوز اکران نشده 
اســت. اما در بین همه این نقش هاى منحصر به فرد، 

"دکتر ایادى" ایشان ماندگار شد. 
یکى از پررنگ ترین و شیرین ترین خاطراتى که بیننده هاى 
تلویزیون از مرحوم حســین محب اهرى در دهه شــصت 
به خاطر دارند سریال "ق مثل قلقلک" یا "درس شیرین 
ریاضى" است، سریالى که مرحوم محب اهرى در نقش معلم 
و محمد کدخدایى در نقش مبصر پنج ساله در آن به ایفاى 
نقش مى پرداختند. محبوبیت این سریال به جایى رسید که 
در دهه 1370 هم ادامه پیدا کرد و در سال 1391 هم  سرى 
جدید آن ساخته شد و در همه مناسبت هایى که مربوط به 
مدرسه مى شد مثل روز معلم و یا بازگشایى مدارس 

از شبکه آموزش پخش مى شد.
حسین محب اهرى بیست و نهم 
مهرماه ســال 1330 در تهران 
به دنیا آمد.  او لیسانس ادبیات 
فارســى را از مدرســه عالى 
ادبیــات و زبان هاى خارجى 
در سال 1358 دریافت کرده 
اســت. یــک دوره آموزش 
بازیگــرى در کارگاه نمایش، 
زیر نظر آربى آوانســیان در سال 
1354 دید. بازى در ســینما را از 
سال 1365 با ایفاى نقش کوچکى 
در فیلم رابطــه به کارگردانى پوران 
درخشــنده آغاز کــرد. او همچنین 
از ســال 1350 به عکاسى تجربى و 
تئاتر اشتغال داشته است. فرحناز منافى 
ظاهر، بازیگر تلویزیون و ســینما، قبًال 

همسر او بود./4332

2 سال از رفتن حسین محب اهرى گذشت

به یاد آقاى معلِم 
مبصر 5 ساله کالس...

دردسرهاىعظیم اعتقاد دارد  برزو نیک نژاد کارگردان
ما باید عزت و پایدارى و مقاومت را از حسین محب اهرى 
بیاموزیم؛ مردى که در همه حال انگیزه هنرنمایى داشت 
و هیچ اتفاقى حتى سرطان نمى توانست مانِع پیشرفت 
و پیشبرد او شــود. هنرمندى که اولین کار جّدى اش در 
3عرصه تئاتر را در سال1353 شروع کرد، براى اولین بار

8در سال 1358 به تلویزیون آمد و سال 1360 اولین کار 
سینمایى را تجربه کرد. این ســه دوره تاریخى شروع 

بود. هنرسینما، تلویزیونو تئاتر کارى اش در
در کنــار همه کارهاى نوســتالژى و ماندگار حســین 
محب اهــرى اما او را بــه یک کاراکتر قدیمى بیشــتر 
"مىشناسند همان کاراکترى که "معلم تلویزیون، مبصر
پنج ساله کالس" مى شناسند. او خودش مى گفت: هنوز 
هم بنده را با آن معلم تلویزیون مى شناســند. به رادیو 
آمدم، اولین چیزى که به ذهن نویسندگان و کارگردانان 
متبادر مى شــد گویا آن مســئله معلم تلویزیون بود و 

خودش باعث شد این شخصیت هویت پیدا کند و یکى 
"از شخصیت هایى که مى خوانم معلم آن برنامه "مبصر 

پنج ساله کالس" است.
علیرضــا جاویدنیا دربــاره فعالیــت مرحوم 

محب اهرى گفت: هنوز بعد از دو ســال 

مى شناسم، در چهار پروژه بزرگ را سرىسال  است این بازیگر 1 همادامه پیدا کرد و درسال1391 هم 0در دهه 1370
جدید آن ساخته شد و در همه مناسبت هایى که مربوط به
مدرسه مى شد مثل روز معلم و یا بازگشایى مدارس

از شبکه آموزش پخش مى شد.
حسین محب اهرى بیست و نهم
0مهرماه ســال1330 در تهران
به دنیا آمد.  او لیسانس ادبیات
فارســى را از مدرســه عالى
ادبیــات و زبان هاى خارجى
8در سال 1358 دریافت کرده
اســت. یــک دوره آموزش
بازیگــرى در کارگاه نمایش
زیر نظر آربى آوانســیان در سال
1354 دید. بازى در ســینما را از
ایفاى نقش کوچکى 1365 با 5سال
در فیلم رابطــه به کارگردانى پوران
درخشــنده آغاز کــرد. او همچنین
از ســال 1350 به عکاسى تجربىو
تئاتر اشتغالداشته است. فرحناز منافى
ظاهر، بازیگر تلویزیون و ســینما، قبال

همسر او بود./4332

على دهکردى بازیگر سینما و تلویزیون درباره لزوم تحقیق و مطالعه یک بازیگر براى 
ایفاى نقش در یک اثر گفت: از آنجایى که خودم متعلق به نسلى از بازیگران هستم که از 
دریچه تحصیالت آکادمیک و دانشگاه وارد حرفه بازیگرى شدند و این موضوع همیشه 

باعث خوشحالى من بوده است، مطالعه و 
تحقیق در زمینه بازیگرى را بسیار بااهمیت 

مى دانم. 
وى ادامــه داد: ما تربیت شــده ذهنیتى 
هستیم که استادانمان به ما آموزش دادند 
و ما را موظف مى کردند که بدون تحقیق، 
مطالعه و پژوهش هیچ کارى انجام ندهیم. 
یادم مى آید برخى استادان به ما مى گفتند 
حتى زمانى کــه کار ندارید و نمى خواهید 
بازى کنید در فضاهــاى عمومى رفت و 
آمد کنید، مردم را تماشا کنید تا از جزئیات 
ارتباط افراد مختلف با هم آشنا شوید. این 
موارد باعث شــد تا ما حتى اگر بخواهیم 

ســاده ترین و کوتاه ترین نقش را هم بازى کنیم درباره همه جزئیات آن فکر و مطالعه 
کنیم. 

بازیگر فیلم «از کرخه تا راین» در بخــش دیگرى از صحبت هایش با تأکید بر اهمیت 
مطالعه براى ایفاى هر نقشى بیان کرد: زمانى که نقش آیت ا... طالقانى را بازى کردم، 

این شخصیت آنقدر براى خودم مهم و بزرگ بود که از بازى کردن آن کمى ترس داشتم. 
از طرف دیگر مى دانستم این شخصیت براى میلیون ها آدم هم نسل من خاطره انگیز 
است، نسلى که انقالب را دیده است و از طیف هاى مختلف سیاسى و فکرى عاشق این 
شخصیت بوده اند. به همین دلیل نگران 
بودم و همــان زمان عالوه بــر تحقیقى 
که درباره نقش داشــتم از کارگردان کار 
خواستم تا شرایط دیدار با خانواده آیت ا... 
طالقانى را فراهم کنند تا من با وجوه دیگر 
شخصیتى ایشان که شــاید در کتاب ها و 
منابع به آنها اشاره اى نشــده بیشتر آشنا 
شوم و خودم و شــخصیتى که قرار است 
بازى کنم را به شــخصیت واقعى آیت ا... 

طالقانى نزدیک تر کنم. 
دهکردى همچنین افزود: در واقع بخشى از 
زندگى و شخصیت آقاى طالقانى براى من 
پنهان بود، آن وجهى که در هیچ مصاحبه، 
کتاب و سخنرانى از ایشــان به آنها اشاره نشده و من مى توانســتم از دریچه گفتگو با 
خانواده ایشــان به بخش هاى پنهانى که خودم احتیاج داشــتم آگاهى پیدا کنم. یکى 
از دالیل مهم دیگر این بود که خانواده ایشان گریم و شــخصیت پردازى را بپذیرند و 

آن را تأیید کنند. /4333

روایت على دهکردى از بازى اش در نقش آیت ا... طالقانى

کروناى رضا کیانیان خفیف است

مکالى کالکین ، بازیگر اصلى مجموعه فیلم «تنها در خانه»  حمایت خود را از جنبش 
به راه افتاده براى حذف حضور افتخارى دونالــد ترامپ از اپیزود دوم این مجموعه 
فیلم یعنى «تنها در خانه 2» اعالم کرده است. این جنبش به دنبال شورشى به راه 
افتاده است که در جهت حمایت از ترامپ در محل ساختمان کنگره ایاالت متحده 

آمریکا رخ داد. 
گرچه کریــس کلمبوس، کارگــردان فیلــم «تنهــا در خانه» چنــدى قبل در 
مصاحبه اى گفت مخالف حذف بازى ترامپ از این فیلم بود، اما مکالى کالکین ، نقش 
اول مجموعه فیلم «تنها در خانه» هفته گذشته در توییتر حمایت خود را نسبت به 
درخواست کاربران براى حذف ترامپ ابراز کرد. این بازیگر به کاربرى گفت جایگزین 

شدن کس دیگرى با ترامپ در فیلم را فکر خیلى خوبى مى داند.
کریس کلمبوس، کارگردان فیلم «تنها در خانه 2» در ماه دسامبر سال گذشته میالدى 
گفت ترامپ «با زورگویى» خود را در این فیلم جا کرد. او که در آن زمان مالک هتل 
پالزا بود و به کلمبوس گفته بود به شرطى اجازه فیلمبردارى در هتل پالزا را مى دهد 
که خود در این فیلم حضور داشته باشد. کلمبوس در مصاحبه خود گفت: «اولین بارى 
که فیلم را نمایش دادیم عجیب ترین اتفاق ممکن افتاد. وقتى ترامپ روى پرده ظاهر 
شد مردم شروع کردن به دست زدن و هورا کشیدن. به خاطر همین به تدوینگرمان 

گفتم سکانس ترامپ را نگه دارد. این سکانس براى تماشاچى ها است.»
در سال 2019 شبکه CBC کانادا با حذف سکانس حضور افتخارى ترامپ در فیلم 

«تنها در خانه 2» در زمان پخش آن در روز کریسمس خبرساز شد.

«مکالى کالکین» هم طرفدار حذف 
«ترامپ» از«تنها در خانه» است

  على زمانى / روزیاتو |

  سهیال شهبازى / خبرگزارى ایسنا |

  گلریز برهمند / روزیاتو |

  ندا آل سید طیب / خبرگزارى ایسنا |
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کاپیتان تیــم فوتبال ذوب آهن اصفهــان گفت: اگر 
مى دانستم شرایط تیم مان اینطور مى شود قبل از شروع 

این فصل از فوتبال خداحافظى مى کردم.
قاســم حدادى فر در گفت وگویى در مــورد بحران 
نتیجه گیرى در ذوب آهــن و اینکه آیا تغییر کادر فنى 
مى تواند شــرایط این تیم را عوض کنــد، گفت: این 
مسائل مربوط به باشگاه است و من دوست ندارم در این 
مورد صحبتى داشته باشم. فصل گذشته در ماجراى 
علیرضا منصوریان نظر دادم و گفتم که بهتر است این 
مربى را به تیم برگردانند، ولى با من برخورد خوبى نشد 

و گفتند دخالت نکنم.
هافبک تیم فوتبال ذوب آهــن در ادامه افزود: این در 
حالى است که در تمامى این سال ها هیچ وقت پیش 
نیامده بود که بخواهم در مورد کادر فنى و مسائلى که 
به باشگاه مربوط است، صحبت کنم. در آن زمان گفتم 
که شرایط تیم رو به بهبود اســت و نظرم این بود که 
منصوریان برگردد، ولى در نهایت اتفاقات دیگرى رخ 

داد و شرایط تیم هم روز به روز بدتر شد.
وى درباره رابطه مسئوالن باشگاه با سرمربى ذوب آهن 
تأکید کرد: نمى توانیم کتمان کنیم که رابطه خوبى بین 
باشگاه و ســرمربى وجود ندارد و هر روز شاهد برخى 
مصاحبه ها هستیم که فقط به تیم ضربه مى زند. تیم ما 
هم جوان است و بازیکنان هر روز درباره این حواشى 
و اختالف ها صحبت مى کنند که این موضوع تمرکز 

تیم را به هم مى ریزد. نمى دانم چه تصمیمى درست 
یا غلط است، ولى مسئله مهم این است که اختالف ها 
باید برطرف شود و همه در یک مسیر حرکت کنند تا 

شرایط تیم تغییر کند.
کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن همچنین اظهار داشت: 
باور کنید من در ذوب آهن هیچ وقت به این اندازه تحت 
فشار نبودم، حتى زمانى که مصدوم شدم. باور کنید اگر 
مى دانستم شرایط اینطور مى شود قبل از شروع این 
فصل از فوتبال خداحافظى مى کردم. من هر چه دارم 
از ذوب آهن است و خودم را مدیون این تیم مى دانم. 
هیچ وقت هم سر ذوب آهن منت نگذاشتم، ولى قبل از 
شروع فصل پیشنهادهایى داشتم که دو برابر ذوب آهن 
به من پول مى دادند، با این حال حاضر نشدم این تیم 
را ترك کنم، آنهم در حالى که خیلى از بازیکنان از تیم 

ما رفته بودند.
حدادى فر در خاتمه خاطر نشــان کرد:  من هیچ وقت 
دوست ندارم تیم را در شــرایط بدى ببینم و مى د انم 
هواداران چقدر زجر مى کشــند. تمام آرزوى من این 
است که ذوب آهن در بهترین شرایط قرار داشته باشد. 
بحث کادر فنى به من مربوط نیست. حرف من فقط 
این است که همه ما باید در یک مسیر و براى موفقیت 
ذوب آهن بجنگیم و این از هر چیزى مهمتر است. اگر 
در تیم اتحاد و همدلى وجود داشــته باشد، همه چیز 

درست مى شود.

حدادى فر: رابطه خوبى 
بین باشگاه و سرمربى 

وجود ندارد
صمیمى درست

ت که اختالف ها 
ر حرکتکنند تا 

ن اظهار داشت: 
ه این اندازه تحت 
دم. باور کنید اگر 
از شروع این بل

 من هر چه دارم 
ین تیم مى دانم. 
شتم، ولى قبل از 
دو برابر ذوب آهن 
اینتیم ضر نشدم

ز بازیکنان از تیم 

د:  من هیچ وقت 
 ببینم و مى د انم

م آرزوى من این 
 قرار داشته باشد. 
فقط  . حرف من
 و براى موفقیت 
مهمتر است. اگر 
 باشد، همه چیز 

خوبى 
بى 

فراخوان کاپیتان ذوب آهن  براى اتحاد ارتش سبز

اینکه چرا بازیکنــان خارجى حاضر در لیگ برتــر ایران در ادوار 
مختلف به هــر بهانه اى شــال و کاله کرده و رفتــه اند و براى 
باشگاه هاى ایرانى مشــکل ایجاد کرده اند یک طرف، اما اینکه 
چرا این ماجراهاى مشــابه که گریبانگیر اکثر باشگاه ها و حتى 
فدراسیون فوتبال کشورمان شده هنوز براى مدیران و مسئوالن 
فوتبالى ما درس عبرت نشــده و هر روز از این باغ برى مى رسد، 

صد طرف دیگر!
هنوز کابوس پرونده ویلموتس سرمربى ســابق تیم ملى ایران، 
دست از ســرمان برنداشــته، هنوز باشگاه پرســپولیس نه تنها 

بدهى اش را با بازیکنان و مربیان خارجى خود به طور کامل تسویه 
نکرده که هر روز نیز با دردسر جدیدى از همین قبیل دست و پنجه 
نرم مى کند، که ناگهان خبر مى رســد بازیکن کروات تیم رقیب 
قهر کرده و «با قلبى آکنده از درد و ناراحتى» به کشورش برگشته،  
نکته طنز ماجرا هم آنجاست که فوتبالیست نام برده هنگام کوچ 
به وطن مدعى شده «همیشه به وظیفه اش عمل کرده و به تیم و 

پیراهن تیمش متعهد بوده»!
اما آیا تعصب و تعهد داشتن به تیمى که براى موفقیت آن تالش 
مى کنى؛ یعنى تا وقتى همه چیز بــر وفق مرادت بود به آن پایبند 
باشى و همین که اوضاع برخالف میل تو پیش رفت، مثًال سرمربى 

به دالیلى تو را به نیمکت پیچ کرد یا اینکه پرداخت حقوقت دیر شد 
و... ساکت را روى کولت بیاندازى و راهى کشورت شوى؟ آن هم 

شبانه و بدون اطالع باشگاه؟
البته که هیچ بعید نیســت مدیران کاربلد(!) باشگاه هاى ایرانى 
هنگام تنظیم قرارداد با این بازیکنان، حیطه وظایف آنها را همین 
گونه تعیین کرده باشند و اال چرا باید پاسپورت یک فوتبالیست در 
جیب خودش باشد؟ چرا باید قرارداد بازیکنان طورى تنظیم شود 
که باشگاه از عهده عمل به آن برنیاید و بازیکن مختار باشد تا تقى 
به توقى خورد به راحتى نسبت به فسخ آن اقدام کند و بدتر از همه 
اینکه براى دریافت حق و حقوق خود پاى باشگاه را به فیفا باز کند؟

و تلــخ ترین قســمت ایــن ماجــرا هم آنجاســت کــه اکثر 
فوتبالیست هاى خارجى که مدیران باشــگاه هاى ایرانى به امید 
جذاب شدن رقابت هاى لیگ برتر خریدارى کرده اند، نه تنها هیچ 
درخششى در میدان مسابقات نداشته اند که چه ضررها که بابت 
مبلغ نامتعارف و گزاف قراردادهاى آنها متوجه تیم ها شده چرا که 

پرداختش در توان باشگاه نبوده.
جالب آنجاســت که بعــد از این همــه دردســر و گرفتارى که 
باشگاه ها بخاطر اهمال کارى در ثبت قرارداد با خارجى ها متحمل 
شده اند، وقتى پیش از شروع لیگ بیستم قانون منع جذب بازیکن 
و مربى خارجى در فوتبال ایران تصویب شد صداى اعتراض همین 

مدیران بیانیه نویس در آمد، آن هم در حالى که هنوز پرونده هاى 
طلبکاران خارجى زیادى از گذشته در کشوى این باشگاه ها مانده 
و پرداخت حقوق آنها روى دوش این مسئوالن معترض به قانون 

فوق سنگینى مى کند.
هرچند به زعم اکثر کارشناســان این قانون هم راهگشا نیست و 
تنها پاك کردن صورت مسئله اســت؛ چرا که این اوضاع قمر در 
عقرب مدیریت غیرحرفه اى و ناکارآمد باشگاه هاى حرفه اى(!) 
ایــران در دور باطلى افتاده که خروج از آن بــا تصویب این قبیل 
قانون ها نیز امکانپذیر نیست؛ «و ما همچنان دوره مى کنیم شب 

را و روز را، هنوز را...» .

و ما همچنان دوره مى کنیم شب را و روز را، هنوز را...

دور باطل سیاست مدیران فوتبال در جذب خارجى ها
مرضیه غفاریان

ایى در شاهین بوشهر و سپاهان اصفهان داشت این 
محمد محبى که دو فصل روی

روزها براى رسیدن به روزهاى خوب گذشته بدشانسى هم مى آورد.

محمدمحبى به قدرى خوب بود که انتخاب اول  قلعه نویى در بدو ورود به سپاهان 

ن این باشگاه او را از شاهین بوشهر به جمع طالیى پوشان 
بود و خیلى زود مسئولی

ه شده و ســال ها مى تواند در این فوتبال 
سپاهان بردند. محبى که تازه 22 سال

بدرخشــد یکى از عوامل اصلى صعود شاهین بوشــهر درلیگ دسته اول بود و 

ه نویى دور نماند و به سپاهان آمد و به درخشش 
درخشش از چشمان تیز بین قلع

در این تیم ادامه داد 
و به ترکیب اصلى تیــم ملى ویلموتس  هم رسید و یکى از 
یازده گزینه اصلى تیــم ملى در  آخریــن دیــدار 
رســمى تیم ملى کشورمان  برابر  عراق بود. 

انتظــارات   
را به قدرى از خود زیــاد کرده بود که 
همــه امید داشــتند بــا او و نورافکن 
و قائــدى و ســایر بازیکنــان  تیم 
ملــى امیــد بعــد از ســال ها 
به المپیک صعــود کند. محمد 
محبى که دو فصل خوب را در 
شاهین بوشهر و سپاهان سپرى 
کرد در این فصل تا اینجاى کار 
بدشانسى هم گریبانگیرش شده 
کند.تا نتواند کیفیتى را که دارد ارائه 
محبــى در دیدار برابــر پیکان 
مانند بازى هاى اخیر ســپاهان 
به صورت تعویضى در اواخر وارد 
زمین شد و دو  موقعیت خوب 
براى گلزنى داشت که البته در 
روز خوب دریــس در ثبت گل 
ناکام بود؛ بــه خصوص موقعیت خوب 
این بازیکن براى گلزنى پس از برخورد بغل پاى فنى 

او به پاى چپ دریس به گل تبدیل نشد تا محبى جوان 
همچنان روى نوار بدشانسى حرکت کند.

در دقایق پایانى بازى ضربه محمد محبى با اختالف کمى از 

کنار دروازه راهى اوت شد تا بازى با همان نتیجه 2 بر 1 خاتمه پیدا 

کند. محبى در همین دقایق یک تک به تک 
را هم در مصاف با دریس از دست داد.

محبى در انتظار روزهاى روشن

ور
به تردر این تیم ادامه داد  ووو هم رسید و یکى از 

ردار رآخریــن دیــ عراق بود. 
انتظــارات   
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ناکام بود؛ بــ
این بازیکن براى گلزنى پس
او به پاى چپ دریس به گل تب
همچنان روى نوار بدشانسى حرک
در دقایق پایانى بازى ضربه محمد م
کنار دروازه راهى اوت شد تا بازى با همان
کند. محبى در همین
را هم در مصاف با

بازیکن پیشین ارمنستانى سپاهان عملکرد این 
تیم را در فصل جارى با هدایت محرم نویدکیا 

مورد تحسین قرار داد. 
لئون استپانیان، بازیکن پیشین سپاهان اصفهان 
درمورد عملکرد این تیم در فصل جارى با کادر 
مدیریتى و فنى جدیدش مى گوید: در شــروع 
فصل وقتى شنیدم ســاکت دوباره به سپاهان 
باز مى گردد خیلى خوشــحال شدم و مطمئن 
بودم تمامى تیم هاى این باشگاه در رشته هاى 
مختلف به جایگاه اصلى شــان باز مى گردند. 
سپس انتخاب محرم نویدکیا به عنوان سرمربى 
با وجود عدم تجربــه کافى خبر خوبى بود، زیرا 
او از رده نونهاالن در ســپاهان حضور داشته و 

قهرمانى  هاى زیادى را تجربه کرد.
لئون این گونه به حرف هایش ادامه داد: خیلى 
دوست دارم تا محرم نویدکیا در سپاهان موفق 
شــود و به اهدافش برســد. نویدکیا بازیکنان 
باتجربــه و جوانى را در اختیــار دارد که داراى 
توانمندى زیادى هســتند. به نظــرم انتخاب 
مرزبان از ســوى نویدکیا به عنــوان مربى که 
تجارب زیادى در فوتبال ایران دارد اقدام خوبى 
بود. من چند بازى سپاهان را از نزدیک دیدم و 
معتقدم این تیم فوتبال زیبــا و مدرنى را انجام 
مى  دهد و نتایج به دست آمده هم خوب بودند. 
بازیکنان سپاهان هم بسیار تاکتیک پذیر هستند 
و به نظرم این تیم مدعى قهرمانى در لیگ برتر 

است.

لئون استپانیان: 
 با آمدن ساکت 

خیلى خوشحال شدم 
بازیکن با تجربــه ذوب آهن مى گوید این 
تیم خیلى خوب کار کرده است و در خیلى از 
بازى ها به دلیل گل هایى که در وقت اضافه 

خوردند باختند یا مساوى کردند .
مســعود ابراهیم زاده در خصوص شرایط 
نگران کننده ذوب آهن گفت : شرایط تیم ما 
خوب است، بدن ها آماده است و رابطه کادر 
و بازیکنان فوق العاده است اما متاسفانه در 
لحظات حساس تمرکز الزم را نداریم. اگر 
در دقیقه 90 سوت  بازى ها را مى زدند االن 
ما دوم، سوم جدول بودیم ! در چهار بازى ما 

در دقیقه 95 گل خوردیم. 
او در همیــن خصــوص ادامــه داد : همه 
اتفاقات دست به دست هم داده تا ذوب آهن 
چنین شرایطى پیدا کند ولى تنها کسى که 
مى تواند ایــن قضیه  را حل کنــد خود ما 
هستیم و کس دیگرى نمى تواند این کار 

را انجام دهد زیرا ما هستیم که در زمین 
بازى مى کنیم. ما باید از فرصت هایمان  
استفاده کنیم و تمرکز داشته باشیم. از 
لحاظ آمار مالکیت توپ، تعداد باالى 
شوت به دروازه و  حفظ توپ ما واقعا 
همیشــه تیم برتر زمین بودیم  اما 
وقتى یک لحظــه تمرکز نمى کنیم 

گل مى خوریم و متاســفانه اتفاقى نمى 
افتد کــه گل نخوریم! در تیــم هاى دیگر 
هم مى بینید  که تمرکز ندارند ولى  بازیکن 
حریف توپ را به اوت مى زند ولى ما اشتباه 

دو درصدى هم مى کنیم توپ وارد دروازه 
ما مى شود.

ابراهیــم زاده در پایــان درخصــوص 
هجمه هایى که علیه  رحمان رضایى براى 
برکنارى اش راه افتاده است افزود: خبرها را 
ما هم در رسانه ها و فضاى مجازى مى بینیم 
اما آقا رحمان با قدرت ســر تمرین حاضر 
مى شــود.  ما هم مثل شما این خبرها را مى 
شنویم ولى آقا رحمان باالسرتیم است و ما 
هم امیدواریم که خوب کار کنیم و در ادامه 

هیچ مربى و بازیکنى از تیم جدا نشود.

لعنت به وقت هاى اضافه

جدایى از پرسپولیس براى سروش سخت بود؛ هر چند او تالش کرد بعد از جدایى از این تیم همانند گذشته 
یک مهره خوب باشد اما مشکالت روحى و روانى جدایى از تیم هاى بزرگ براى هر بازیکنى آزار 
دهنده است اما به نظر مى رسد سروش اینروزها در تیم سپاهان به همان بازیکن خوب گذشته 
تبدیل شده است. بازیکنى که میل به پیروزى دارد. مى جنگد؛ پاس گل مى دهد و گل هم 
مى زند.  این را در بازى با پیکان به خوبى دیدیم. او در دقیقــه 19 دروازه پیکان را باز کرد 
تا زمینه ساز پیروزى اش در این بازى سخت شود. سخت به این دلیل که تیم هاى تحت 

هدایت مهدى تارتار سختکوش هستند و به راحتى به تیم حریف امتیاز نمى دهند. فقط 
نقل این گل نیست. سروش رفیعى تا به اینجاى کار 3 گل هم براى تیمش ساخته 

است و بازى هایش بیشتر از مدت زمانى که در شهر خودرو حضور داشته به 
چشم مى آید. به نظر مى رسد این فصل – فصل احیاى سروش است به 
این دلیل که سپاهان تیمى شبیه پرسپولیس است. از این زاویه که هم 

در لیگ برتر و هم در جام حذفى براى قهرمانى مى جنگد. 
سروش در ترکیب تیم سپاهان یک بازیکن بزرگ تا به اینجاى کار 

نشان داده است چون در یک تیم بزرگ بازى مى کند. تکرار پاس 
گل ها و گل ها نه تنها سروش را به روزهاى خوب در پرسپولیس بر مى گرداند 
بلکه سپاهان را هم به اوج مى رســاند. محرم منتظر تکرار این گل ها و پاس 

گل هاى از سوى سروش اســت. این یک واقعیت است که بازیکنان سپاهان 
مى توانند محرم را تبدیل به یکى از مربیان خوب لیگ برتر کنند که یکى از این ها سروش 
رفیعى اســت. بازیکنى که در زمره بازیکنان باتجربه لیگ برتر بشمار مى رود و به خوبى 

مى داند چگونه در بازى هاى سخت به یارى سپاهان بیاید و گره کور بازى را باز کند.

سروش، همان ستاره اى که مى  شناختیم
جدایى از پرسپولیس براى
یک مهره خوبب
دهنده استام
تبدیل شده
مى زند.  ای
تا زمینه س
هدایت مه
نقل این
استو
چش
ا

ن
گل ها و گل ها نه تن
بلکه سپاهان را هم
گل هاى از سوىس
مى توانند محرم را

رفیعى اســت. بازیک
مى داند چگونه در بازى

سروش،

روزنامه «استاد الدوحه» مدعى شد که تیم هاى سپاهان و تراکتور و یک تیم ترکیه اى به دنبال ترابى 
هستند.

مهدى ترابى در فصل نخست حضورش در العربى نتوانســت انتظارات را برآورده کند. العربى 
یوسف المساکنى را به جاى ترابى جذب کرد تا این بازیکن در فهرست فروش قرار گیرد.

استاد الدوحه دیروز نوشت که سه تیم به دنبال جذب ترابى هستند.  این روزنامه قطرى تاکید کرد 
که تیم هاى تراکتور و سپاهان و یک تیم ترکیه اى به ترابى پیشنهاد داده اند و او باید تصمیم بگیرد.

سپاهان ترابى را مى خواهد؟

با اعالم رسمى مسئولین اى اف سى رقابت هاى لیگ 
قهرمانان آســیا به صورت متمرکز در اواخر فروردین و 
اوایل اردیبهشت برگزار خواهد شد و تقویم فوتبالى ایران 

بهار بى سابقه اى را باید سپرى کند.
با اعالم مســئولین اى اف ســى مبنى بــر برگزارى 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا به صورت متمرکز در 
منطقه غرب آسیا از 25 فروردین لغایت 10 اردیبهشت 
ماه و حضور حداقل دو  و حداکثر چهار تیم ایران در این 
رقابت ها شرایط براى سازمان لیگ براى چینش برنامه 
رقابت ها سخت تر از گذشته شده است . سازمان لیگى 
که همین حاال انتقاداتى جدى به آن  وارد است که چرا در 
حالى که پرسپولیس سه بازى کمتر از سایر تیم ها دارد 
هر 7روز یک بار باید بازى کند و بعضى تیم ها هر 5روز 

باید رقابت کنند.
با هم مرور مى کنیم فاصله زمانى و برنامه هاى فوتبال 
ایران در پنج ماه آتى را اما و اگرهاى موجود پیش روى 

سازمان لیگ:
1) برگــزارى رقابت هاى لیگ برتر بــا توجه به اینکه 
تیم ها تقریبا 20 بازى دیگر باید برگزار کنند و استراحت 

نیم فصل فوتبال ایران فرا نرسیده است.
2) برگزارى رقابت هاى جام حذفى که تیم هاى لیگ 

برترى آن از اواخر اسفند به آن اضافه خواهند شد.
3)  دو بازى پلى آف تیم هاى اســتقالل و فوالد برابر 
نمایندگان امارات براى رســیدن به مرحله نهایى لیگ 

قهرمانان آسیا
4) رقابت هاى مقدماتى جام جهانى در روزهاى 5و 10 
فروردین  برابر هنگ کنگ و کامبوج با پیش بینى اردو و 
برگشت از کامبوج در 10 فروردین و فاصله زمانى تا بازى 
بعدى تیم ها و حضور تیم هاى حاضر در لیگ قهرمانان 

آسیا در کشور میزبان که حداقل چند روز زودتر باید به 
جهت رعایت پروتکل هاى بهداشتى به کشور میزبان 

سفر کنند.
5) حضورقطعى  دو تیم پرسپولیس و تراکتور و احتمالى 
اســتقالل و فوالد در رقابت هاى مرحله گروهى لیگ 
قهرمانــان آســیا از 25فروردین تا 10 اردیبهشــت با 
پیش بینى ورود به کشور میزبان ،رعایت پروتکل هاى 

بهداشتى و برگشت تیم ها و استراحت آنها
6) از دست دادن بازى در شب هاى احیا در روزهاى 19تا 

23 ماه رمضان که برابر است با 12تا 16اردیبهشت
7) برگزارى اردو تیم ملى قبل از دو دیدار حساس ایران 
برابربحرین و عراق که روزهاى 17 و  25خرداد برگزار 

خواهد شد.
8) پیش بینى ادامه رقابت هــاى مرحله حذفى 

لیگ قهرمانان آسیا که با صعود احتمالى 
نمایندگان ایران برگزار خواهد شد.

کالف سردرگمى  ایجاد 
شده و سازمان لیگ 

آن پیدا کند باید راهى براى 
ها در رقابت هاى تا اعتراض تیم 
جام حذفى  و یا مربیان لیــگ برتر و 

در لیگ قهرمانان آسیا و مربیان نمایندگان ایران 
تیم ملى را نبیند و نشنود.

بهترین حالت براى فوتبال ایران تا سال 1403 جابجا 
کردن تقویم فوتبالى با ادامه رقابت هاى امسال تا اواخر 
تیر ماه و آغاز لیگ سال بعد از اوایل مهر 1401تا مرداد 
1402مى باشد تا زمان براى آماده سازى تیم ملى ایران 
براى حضور با کیفیت در جام جهانى قطر فراهم باشد و 
تیم ملى هم با خیالى آسوده و داشتن اردویى مناسب به 

مصاف بحرین و عراق برود 

چه خبره بهار 1400
سعید نظرى

محمد مؤمنى
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ابالغ رأى
راى قاضى شورا پرونده کالسه: 623/97 در خصوص دادخواست آقاى رضا شبان قمصرى 
آرانى فرزند محمد با وکالت آقاى مصیب مرشــدى آرانى به طرفیت آقاى صادق اصفهانى 
فرزند جعفر به خواسته مطالبه مبلغ بیست و یک میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 
196837 مورخ 95/3/25 به عهده بانک مسکن به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه.  
با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده به ویژه تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه 
ى عدم امکان پرداخت  تنظیمى از ســوى بانک محال علیه و با توجه به وجود چک مستند 
دعوا در ید خواهان و امضاى خوانده در ذیل چک و نظر بــه اینکه امضاى مذکور مصون از 
تعرض مانده و با التفات به حاکمیت وصف تجریدى بر اوراق تجارى و اماره مدیونیت خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل استصحاب در مورد اشتغال 
ذمه خوانده و اینکه دلیلى مبنى بر برائت ذمه خوانده ارائه اقامه و یا تحصیل نگردیده است و 
خوانده نیز على رغم وصف ابالغ در جلسه دادرسى حاضر نشده  و به نحو دیگرى نیز دفاعى 
به عمل نیاورده است. النهایه دعواى خواهان را وارد تشخیص و مستندا به  مواد 310 و 311 
و 313 و 320 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 502 و 
515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 9 ،18، 19، 25 و 27 قانون شوراهاى حل 
اختالف مصوب 1394 ، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل 
خواسته و همچنین پرداخت مبلغ یک میلیون و ششصد و بیست و هفت هزار  و پانصد ریال  به 
عنوان خسارات دادرسى  و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مذکور لغایت 
زمان اجراى حکم بر مبناى نرخ اعالمى تورم بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى 
گردد. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه 
و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم عمومى حقوقى این 
شهرستان مى باشد. م الف: 1077002 قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف آران و بیدگل 

-زهره گرامى نوش آبادى/10/162  
اخطار اجرایى

 شــماره: 3/1005/97 محکوم به به موجب راى شــماره: 380  تاریخ: 98/5/15 حوزه: 3 
حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان آران و بیدگل که قطعیت یافته است. محکوم علیه 
: 1- جواد پیردهقان  2- هادى اســدى 3- شــرکت نگین خرمى آبکنار  نام پدر: 1- مسلم 
2- بهروز 3- شماره ثبت 706 شــغل: آزاد 2- آزاد 3- 706  نشانى محل اقامت:  1- آران و 
بیدگل شهرك سلیمان صباحى بلوار اول 2- (مجهول المکان)  3- مجهول المکان محکوم 
علیه محکوم است به: پرداخت تضامنى مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت دو فقره چک به شماره 
005114 مورخ 15/ 2/ 97 و 005112 مورخ 4/15/ 97  عهده بانک انصار شــهید آبیک به 
عنوان اصل خواسته وپرداخت خسارت تاحیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجراى حکم 
بر اساس شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت هزینه 
دادرسى به مبلغ دو میلیون و چهارصد و بیســت هزار ریال و هزینه آگهى به مبلغ هشتصد 
و چهل هزارریال و مبلغ شــصت هزار ریال بابت درخواست اجراییه در حق خواهان صادر و 
اعالم مى گردد. نیم عشر اجراییه محاسبه و وصول گردد. راى صادره غیابى است. مشخصات 
محکوم له: محمد حق پرست با وکالت مصیب مرشدى نام پدر: عباس شغل:وکیل  نشانى 
محل اقامت:آران و بیدگل میدان سپاه روبرو سالن شهداى فرهنگى ساختمان هاشمى . ماده 
34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد،محکوم علیه مکلف است 
ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد 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 صریحا اعالم نماید. م الف: 1077799 زهره گرامى 

نوش آبادى- رئیس شعبه سوم شوراى حل اختالف آران و بیدگل/10/166 
اخطار اجرایى

 شماره: 3/274/97 محکوم به به موجب راى شماره: 1137  تاریخ: 97/12/26 حوزه: سوم  
شوراى حل اختالف شهرســتان آران و بیدگل که قطعیت یافته است. محکوم علیه : هادى 
صفرى نام پدر: محمد اسماعیل شغل: - نشانى محل اقامت: مجهول المکان محکوم علیه 
محکوم است به: پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال در وجه یک فقره چک به شماره 894962 
مورخ 25/ 12/ 96 به عهده بانک کشاورزى به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ (دو میلیون 
و یکصد و هشتاد هزار ریال)  بابت خسارات دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل برابر تعرفه 
قانونى و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مذکور لغایت زمان اجراى حکم 
بر مبناى نرخ اعالمى تورم بانک مرکزى و مبلغ ششصد و سى هزار ریال بابت درج آگهى و 
مبلغ شصت هزار ریال بابت درخواست اجرائیه در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. نیم 
عشر اجرائیه محاســبه و وصول گرددو راى صادره غیابى است.مشخصات محکوم له: رضا 
شبان قمصرى با وکالت مصیب مرشدى نام پدر: عباس شغل:وکیل  نشانى محل اقامت:آران 
و بیدگل میدان سپاه روبرو سالن شهداى فرهنگى ساختمان هاشمى . ماده 34 قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد،محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد 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 صریحا اعالم نماید. م الف: 1077798 زهره گرامى نوش آبادى- رئیس 

شعبه سوم شوراى حل اختالف آران و بیدگل/ 10/167
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود  ششدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 1347فرعى واقع در علویجه یک 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهــان که طبق پرونده ثبتى به نام صغــرى عزیزى  فرزند  قدرت 
اهللا در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حــدود به عمل نیامده 
اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روزپنج شــنبه مورخ 1399/11/21 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1399/10/30  سه شنبه   

1078898/ م الف - سرپرست ثبت اسناد وامالك مهردشت- ناظمى/10/174 
مفاد آرا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى- 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139960302035000169– 9/12 /1399  و 
139960302035000170 مورخه 12/ 99/9 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین 
شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى قدرت اله اشراقى جزى  فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 95  صادره از گز برخوار دردو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ و خانم فرخنده اعظمیان 
فرزند مهدى به شماره شناسنامه 137 در سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 20 /171 متر مربع از پالك 433 فرعى از 437 اصلى واقع در بخش 16 خریدارى از 
مالک رسمى آقاى عباس ضیایى جزى به آدرس گز برخوار بلوار امام خ شهید نیرو پالك 64  
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول : 99/10/30 و تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/11/14 م الف: 

1078747 عباسعلى عمرانى رییس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/10/175   
مفاد آرا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى- 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139960302035000140– 14 / 8 /1399 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى 

محسن اعتصامى منش فرزند رحیم بشماره شناسنامه 11  صادره از برخوار درششدانگ یک 
باب خانه مسکونى  به مســاحت 107/82 متر مربع به پالك 301 اصلى واقع در بخش 16 
خریدارى شده مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد صادق رضایى حاجى آبادى به آدرس 
حاجى آباد خ والیت کوچه حاج على رضایى پالك 11  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .  تاریخ انتشار نوبت 
اول: 30/ 99/10 و تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/14 م الف:   1078900 عباسعلى عمرانى 

رییس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/10/177
آگهى موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آئین نامه اجرائى آن

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرضا تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز 
گردیده است ، لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان چاپ اصفهان آگهى 
مى شود و در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى دارند مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى نسبت به بند ( الف ) به مدت دو ماه و نسبت به بند ( ب ) به 
مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
و گواهى طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا ارائه نمایند ، بدیهى است در صورت 

انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
بند الف)

بخش یک ثبتى شهرضا
یکم : شماره هاى فرعى از 1- اصلى ابنیه

1- راى شــماره 139960302008007087 – 1399/10/24– وقــف بــه شناســه ملى 
14000778746 ششــدانگ یک باب مســجد صالح  به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شهرضا پالك 2357 فرعى به مســاحت 416,26 متر مربع در ازاء انتقال عادى 

ششدانگ موضوع وقف نامه عادى از طرف حاج سید حسین صالح
2- راى شــماره 139960302008007086 – 1399/10/24– وقــف بــه شناســه ملى 
14000778746 ششدانگ یک باب تکیه صالح به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شــهرضا پالك 2358 فرعى به مســاحت 158,67 متر مربع در ازاء انتقال عادى ششدانگ 

موضوع وقف نامه عادى از طرف حاج سید حسین صالح
دوم : شماره هاى فرعى از 2- اصلى مزرعه فضل آباد

3- راى شــماره 139960302008007057 – 1399/10/23 – موقوفه ورثه محمد هادى 
فرزانه به شناسه ملى 14000884228 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششدانگ یک باب گاراژ که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 

1212 فرعى به مساحت 946,63 متر مربع
4- راى شــماره 139960302008007058 – 1399/10/23 – موقوفه ورثه محمد هادى 
فرزانه به شناسه ملى 14000884228 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششدانگ یک باب انبارى که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 

1212 فرعى به مساحت 90,18 متر مربع
5- راى شماره 139960302008007069 – 1399/10/23 موقوفه غالمرضا دهقان حسب 
الوصیه تقى دهقان  به شناســه ملى 14000858821 به تصــدى اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شهرضا ششدانگ یک باب ســاختمان محل تاالر فرهنگى فجر که عرصه وقف 
واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 1500 فرعى به مساحت 953 متر مربع

سوم : شماره هاى فرعى از 3- اصلى مزرعه موغان
6 - راى شــماره 139960302008006914 – 1399/10/20– موقوفه سید احمد حسب 
الوصیه حاج حیدر به شناســه ملى 140006891562 به تولیت حاج ســد اسداهللا میرفتاح 
ششدانگ یک باب مغازه که عرصه و اعیان وقف مى باشد مجزى شده از پالك 504 و 505 

فرعى به مساحت 11,82 متر مربع    
7- راى شــماره 139960302008006916 – 1399/10/20– موقوفه سید احمد حسب 
الوصیه حاج حیدر به شناســه ملى 140006891562 به تولیت حاج ســد اسداهللا میرفتاح  
ششدانگ یک باب مغازه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 

504 و 505 فرعى به مساحت 73,66  متر مربع           
8- راى شــماره 139960302008006918 – 1399/10/20– موقوفه سید احمد حسب 
الوصیه حاج حیدر به شناســه ملى 140006891562 به تولیت حاج ســد اسداهللا میرفتاح 
ششدانگ یک باب گاراژ که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 

504 و 505  فرعى به مساحت 319,08 متر مربع
9- راى شــماره 139960302008006920 – 1399/10/20– موقوفه سید احمد حسب 
الوصیه حاج حیدربه شناسه ملى 140006891562 به تولیت حاج سد اسداهللا میرفتاح ششدانگ 
یک باب مغازه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 504 و 505  

فرعى به مساحت 49,36  متر مربع
10- راى شــماره 139960302008006923 – 1399/10/20– موقوفه سید احمد حسب 
الوصیه حاج حیدر به شناســه ملى 140006891562 به تولیت حاج ســد اسداهللا میرفتاح 
ششدانگ یک باب مغازه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 

504 و 505  فرعى به مساحت 23,41 متر مربع
11- راى شــماره 139960302008006925 – 1399/10/20– موقوفه سید احمد حسب 
الوصیه حاج حیدربه شناســه ملى 140006891562 به تولیت حاج ســد اســداهللا میرفتاح 
ششدانگ یک باب مغازه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 

504 و 505 فرعى به مساحت 26,18 متر مربع
12- راى شــماره 139960302008006927 – 1399/10/20– موقوفه سید احمد حسب 
الوصیه حاج حیدر به شناســه ملى 140006891562 به تولیت حاج ســد اسداهللا میرفتاح 
ششدانگ یک باب مغازه که عرصه و اعیان وقف مى باشد  مجزى شده از پالك 504 و 505 

فرعى به مساحت 28,29 متر مربع
13- راى شــماره 139960302008006929 – 1399/10/20– موقوفه سید احمد حسب 
الوصیه حاج حیدر به شناســه ملى 140006891562 به تولیت حاج ســد اسداهللا میرفتاح 
ششدانگ یک باب مغازه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 

504 و 505  فرعى به مساحت 176,89 متر مربع
14- راى شــماره 139960302008006933 – 1399/10/20– موقوفه سید احمد حسب 
الوصیه حاج حیدر به شناســه ملى 140006891562 به تولیت حاج ســد اسداهللا میرفتاح 
ششدانگ یک باب ساختمان مدرسه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى 

شده از پالك 504 و 505  فرعى به مساحت 1835,37 متر مربع
15- راى شــماره 139960302008006935 – 1399/10/20– موقوفه سید احمد حسب 
الوصیه حاج حیدر به شناســه ملى 140006891562 به تولیت حاج ســد اسداهللا میرفتاح 
ششدانگ یک باب مغازه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 

504 و 505 فرعى به مساحت 25,87 متر مربع
16- راى شماره 139960302008007011 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم خیاط به 
شناسه ملى 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب ساختمان که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 526 

فرعى به مساحت 886,46 متر مربع
17- راى شماره 139960302008007012 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم خیاط به 
شناسه ملى 14000780494به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب ساختمان که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 526 

فرعى به مساحت 858,30 متر مربع
18- راى شماره 139960302008007030 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم خیاط به 
شناسه ملى 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 

یک باب گاراژ که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 526 فرعى 
به مساحت 2607,19 متر مربع

19- راى شــماره 139960302008007031 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم خیاط 
به شناســه ملى به 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششدانگ یک باب مغازه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 

532 فرعى به مساحت 63,89 متر مربع 
20- راى شماره 139960302008007032 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم خیاط به 
شناسه ملى 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب مغازه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 532 فرعى 

به مساحت 45,90 متر مربع
21- راى شماره 139960302008007033 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم خیاط به 
شناسه ملى 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب مغازه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 532 فرعى 

به مساحت 35,44 متر مربع
22- راى شماره 139960302008007035 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم خیاط به 
شناسه ملى 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب مغازه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 532 فرعى 

به مساحت 24,27 متر مربع 
23- راى شماره 139960302008007038 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم خیاط به 
شناسه ملى 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب مغازه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 532 فرعى 

به مساحت  23,54 مترمربع
24- راى شماره 139960302008007040 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم خیاط به 
شناسه ملى 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب مغازه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 532 فرعى 

به مساحت 23,09 متر مربع
25- راى شماره 139960302008007041 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم خیاط به 
شناسه ملى 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب مغازه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 532 فرعى 

به مساحت 21,62 متر مربع
26- راى شــماره 139960302008006968 – 1399/10/21– موقوفه حاج رضا قلى به 
شناسه ملى 14000745302 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب خانه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 945 فرعى 

به مساحت 95,49 مترمربع
 27- راى شــماره 139960302008006969 – 1399/10/21– موقوفه حاج رضا قلى به 
شناسه ملى 14000745302 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب خانه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 945 فرعى 

به مساحت 156,83متر مربع
28- راى شــماره 139960302008006970 – 1399/10/21– موقوفه حاج رضا قلى به 
شناسه ملى 14000745302 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب خانه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 945 فرعى 

به مساحت 191,44متر مربع
29- راى شــماره 139960302008006971 – 1399/10/21– موقوفه حاج رضا قلى به 
شناسه ملى 14000745302 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب خانه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 945 فرعى 

به مساحت 106,53 متر مربع
30- راى شــماره 139960302008006972 – 1399/10/21– موقوفه حاج رضا قلى به 
شناسه ملى 14000745302 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب مغازه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 945 فرعى 

به مساحت 105,67 متر مربع
31- راى شــماره 139960302008006973 – 1399/10/21– موقوفه حاج رضا قلى به 
شناسه ملى 14000745302 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب خانه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 945 فرعى 

به مساحت 57,64  متر مربع
32- راى شــماره 139960302008006974 – 1399/10/21– موقوفه حاج رضا قلى به 
شناسه ملى 14000745302 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب خانه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 945 فرعى 

به مساحت 120,16  متر مربع
33- راى شــماره 139960302008006975 – 1399/10/21– موقوفه حاج رضا قلى به 
شناسه ملى 14000745302 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب مغازه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 945 فرعى 

به مساحت 54,47  متر مربع
34- راى شــماره 139960302008006976 – 1399/10/21– موقوفه حاج رضا قلى به 
شناسه ملى 14000745302 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب مغازه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 945 فرعى 

به مساحت 35,97  متر مربع
35- راى شــماره 139960302008006977 – 1399/10/21– موقوفه حاج رضا قلى به 
شناسه ملى 14000745302 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب مغازه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 945 فرعى 

به مساحت 29,60 متر مربع
36- راى شــماره 139960302008006978 – 1399/10/21– موقوفه حاج رضا قلى به 
شناسه ملى 14000745302 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب مغازه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 945 فرعى 

به مساحت 98,09 متر مربع
37- راى شــماره 139960302008006979 – 1399/10/21– موقوفه حاج رضا قلى به 
شناسه ملى 14000745302 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب خانه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 945 فرعى 

به مساحت 103,83 متر مربع
38- راى شــماره 139960302008006980 – 1399/10/21– موقوفه حاج رضا قلى به 
شناسه ملى 14000745302 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب خانه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 945 فرعى 

به مساحت 85,01  متر مربع
39- راى شماره 139960302008007070 – 1399/10/23– موقوفه حبیبه سلطان جلى به 
شناسه ملى 14000638606 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب خانه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشــد مجزى شده از پالك 1484 

فرعى به مساحت 99,62 متر مربع
40- راى شماره 139960302008007071 – 1399/10/23– موقوفه حبیبه سلطان جلى به 
شناسه ملى 14000638606 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب خانه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشــد مجزى شده از پالك 1484 

فرعى به مساحت 153,05 متر مربع
41- راى شماره 139960302008007072 – 1399/10/23– موقوفه حبیبه سلطان جلى به 
شناسه ملى 14000638606 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب خانه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشــد مجزى شده از پالك 1484 

فرعى به مساحت 141,02 متر مربع
42- راى شماره 139960302008007066 – 1399/10/23– موقوفه مریم شکور به شناسه 
ملى 14000689194 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یک 
باب خانه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 5080 فرعى 

به مساحت 187,14 متر مربع

43- راى شماره 139960302008007067 – 1399/10/23– موقوفه مریم شکور به شناسه 
ملى 14000689194 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یک 
باب خانه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 5080 فرعى 

به مساحت 359,47 متر مربع
44- راى شماره 139960302008007013 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم خیاط به 
شناسه ملى 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب مغازه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشــد مجزى شده از پالك 5702 

فرعى به مساحت  29,52  متر مربع 
45-راى شماره 139960302008007014 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم خیاط به 
شناسه ملى 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب مغازه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشــد مجزى شده از پالك 5702 

فرعى به مساحت  21,68 مترمربع
46-راى شماره 139960302008007015 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم خیاط به 
شناسه ملى 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب مغازه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشــد مجزى شده از پالك 5702 

فرعى به مساحت  20,93 مترمربع
47-راى شماره 139960302008007016 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم خیاط به 
شناسه ملى 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب مغازه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشــد مجزى شده از پالك 5702 

فرعى به مساحت  16,28 مترمربع
48-راى شماره 139960302008007020 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم خیاط به 
شناسه ملى 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب مغازه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشــد مجزى شده از پالك 5702 

فرعى به مساحت  19,08 مترمربع
49-راى شماره 139960302008007049 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم خیاط به 
شناسه ملى 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب ساختمان که عرصه و اعیان  وقف مى باشــد مجزى شده از پالك 5702 فرعى به 

مساحت 590,66 مترمربع
50-راى شماره 139960302008007051 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم خیاط به 
شناسه ملى 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب ســاختمان  که عرصه و اعیان  وقف مى باشد مجزى شده از پالك 5702 فرعى به 

مساحت 216,45 مترمربع
51-راى شماره 139960302008007052 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم خیاط به 
شناسه ملى 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب مغازه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشــد مجزى شده از پالك 5702 

فرعى به مساحت  42,21 مترمربع
52-راى شماره 139960302008007053 – 1399/10/22– موقوفه حاج کاظم خیاط به 
شناسه ملى 14000780494 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب گاراژ که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشــد مجزى شده از پالك 5702 

فرعى به مساحت  846,23 مترمربع
چهارم : شماره هاى فرعى از 21- اصلى مزرعه رشکنه

53-راى شماره 139960302008006963 – 1399/10/21– موقوفه محمد قاسم بزاز به 
شناسه ملى 14000923279 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب خانه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 239 فرعى 

به مساحت  208,71 مترمربع
54-راى شماره 139960302008006964 – 1399/10/21– موقوفه محمد قاسم بزاز به 
شناسه ملى 14000923279 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب خانه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 239 فرعى 

به مساحت  80,07 مترمربع
55-راى شماره 139960302008006965 – 1399/10/21– موقوفه محمد قاسم بزاز به 
شناسه ملى 14000923279 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب خانه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 239 فرعى 

به مساحت  643,58  مترمربع
56-راى شماره 139960302008006966 – 1399/10/21– موقوفه محمد قاسم بزاز به 
شناسه ملى 14000923279 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب خانه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 239 فرعى 

به مساحت  168,44 مترمربع
57-راى شماره 139960302008006967 – 1399/10/21– موقوفه محمد قاسم بزاز به 
شناسه ملى 14000923279 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب خانه که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 239 فرعى 

به مساحت  101,57 مترمربع
58- راى شــماره 139960302008007068– 1399/10/23– وقــف به شناســه ملى 
14000690528 ششدانگ یک باب مسجد بیت الزهرا  به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه 

شهرستان شهرضا پالك 436 فرعى به مساحت 1156,97 متر مربع
59- راى شــماره 139960302008007085 – 1399/10/24– وقــف به شناســه ملى 
14000780494 ششدانگ یک باب مسجد حبیب ابن المظاهر  به تصدى اداره اوقاف و امور 

خیریه شهرستان شهرضا پالك 1789 فرعى به مساحت 645,02 متر مربع
پنجم : شماره هاى فرعى از 32 اصلى مزرعه دست قمشه

60-راى شماره 139960302008007096 – 1399/10/25– موقوفه حاج ابوالقاسم نواب به 
شناسه ملى 14000582761 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب دفتر و انبار متصل به آن  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده 

از پالك 263 فرعى به مساحت  314,62 مترمربع
61- راى شماره 139960302008007097 – 1399/10/25– موقوفه حاج ابوالقاسم نواب به 
شناسه ملى 14000582761 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب ساختمان  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 263 

فرعى به مساحت  1374,05 مترمربع
62- راى شماره 139960302008007099 – 1399/10/25– موقوفه حاج ابوالقاسم نواب به 
شناسه ملى 14000582761 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب خانه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 263 فرعى 

به مساحت  241,26 مترمربع
63-  راى شــماره 139960302008007059 – 1399/10/23– موقوفه حاج ابوالقاســم 
نواب به شناسه ملى 14000582761 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششدانگ یک باب خانه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 

353 فرعى به مساحت  208,80 مترمربع 
64- راى شماره 139960302008007060 – 1399/10/23– موقوفه حاج ابوالقاسم نواب به 
شناسه ملى 14000582761 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب خانه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 353 فرعى 

به مساحت  202,07 مترمربع
65- راى شماره 139960302008007061 – 1399/10/23– موقوفه حاج ابوالقاسم نواب به 
شناسه ملى 14000582761 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ 
یک باب خانه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 353 فرعى 

به مساحت  229,03مترمربع
66- راى شــماره 139960302008007062 – 1399/10/23– موقوفه حاج ابوالقاســم 
نواب به شناسه ملى 14000582761 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششدانگ یک باب خانه  که عرصه وقف واعیانى متعلق به غیر مى باشد مجزى شده از پالك 
353 فرعى به مساحت  231,36 مترمربع تاریخ انتشار نوبت یکم : روز  سه شنبه  1399/10/30 
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز   چهار شنبه    1399/11/15م الف: 1079615  سید اسداله موسوى  

-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا/10/179 
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کسانى که زیاد فکر مى کنند بیشتر در معرض ابتال به بیمارى هاى فکرى هستند 
پس براى پیشگیرى از ابتال به این نوع بیمارى ها باید عادات رفتارى و تغذیه اى 

را بشناسند و رعایت کنند.
اگر همیشه بیش از حد فکر مى کنید باید بدانید که هر فکرى فکر بعدى را تولید 
مى کند. پس به جاى فکر کردن به مشکالت و مسائل براى آن راه حلى پیدا کنید. 
بیش از حد فکر کردن و تحلیل تجارب روزانه و تعامالت خود با دیگران ســبب 
کاهش کارایى شما و ضعیف شدن حافظه و کاهش اعتماد به نفس شما خواهد شد 

و شما دچار خشم و افسردگى مى شوید.
با بیش از اندازه فکر کردن روى اتفاقات منفى ممکن است مضطرب شوید. ادامه 

یافتن این اضطراب سبب مى شود به افسردگى دچار گردید.
 اگر درباره یک مسئله بیش از حد فکر کنید، این کار شما سبب خسته شدن ذهنتان 

و کاهش کارایى ذهن شما شده و موجب ایجاد سردرد در شما مى شود.
اگر درباره یک مســئله بیش از حد فکر کنید، از انجام دادن آن مى ترسید و دیگر 
دوست ندارید آن کار را انجام دهید و دائما در حال به تاخیر انداختن کارتان هستید 

و گاهى ممکن است آن کار را آنقدر به تاخیر اندازید تا از انجام آن پشیمان شوید.
در صورتى که بیش از اندازه بر روى اتفاقات منفى فکر کنید، تمرکز روى این افکار 
سبب مى شود اعتماد به نفس شما کم شود و نسبت به توانایى هاى خود شک کنید.

اگر بیش از حد فکر کنید ، به جز عوارض روحى و روانى دچار چاقى نیز خواهید شد 
زیرا در چنین حالت هایى تمایل به خوردن غذا افزایش مى یابد و شما نمى توانید بر 

زندگى خود کنترلى داشته باشید.
افرادى که به بیمارى هاى فکرى و مالیخولیایى مبتال هستند بهتر است از برخى 
توصیه هاى غذایى پیروى کــرده و از مصرف برخى مــواد غذایى پرهیز کنند. 
افرادى که دچار بیمارى هاى فکرى مانند فکر و خیال، مالیخولیا، وسواس فکرى، 
اختالالت اضطرابى، ترس حتى و بى خوابى هستند باید از مصرف غذاهاى شور 
و تند ، سیر و پیاز خام، پیازچه، تربچه گوشــت گاو، گوشت گوساله، گوشت شتر، 
ماهى، میگو، قارچ، غذاهاى ترش، ترشیجات، شاهى،کاکائو، قهوه، نسکافه، چاى 
پررنگ،عدس، کلم، بادمجان، نوشــابه هاى کوال دار، گوجه فرنگى، رب گوجه، 
غذاهاى کنسروى حاوى مواد نگهدارنده ، خرما، برنج کته، ماکارونى، ساالد الویه، 

انواع سس، خیار، آب یخ و زیاد آب خوردن پرهیز کنند.
توصیه هاى مفید براى افرادى که دچار این بیمارى هستند به این شرح است:

انجام ورزش و فعالیت هاى بدنى مانند پیاده روى در حدى که خستگى ایجاد نکند 
و نشاط ایجاد کند. از رنگهاى تیره و قرمز براى پوشش و محیط زندگى اطرافتان 
حتى المقدور استفاده نکنید و از رنگ هاى مالیم و شاد مانند سبز کمرنگ و آبى 
آسمانى استفاده کنید. استفاده از عطرهاى مالیم، حتى بو کردن سیب آرامش و 
نشاط مى دهد. تمامى افراد بیمار باید حتماً براى درمان به پزشک مراجعه کنند زیرا 
توصیه هاى ذکر شده کلى بوده و براساس سن و مزاج فرد و محل زندگى و سایر 

عوامل نوع درمان و توصیه ها متفاوت است.
بهترین راهکارها براى درمان بیمارى هاى فکرى و روحى به این شرح است:

1. جاه طلبى خوب است اما خواستن ایده آل، غیرواقع بینانه و غیرعملى است. از 
صبور بودن براى خواستن ایده آل هر چیز خوددارى کنید. باید با تالش مثبت به 

دنبال پیشرفت مداوم باشید.
2. فکر و خیال بیهوده نکنید و برحسب واقعیات عمل کنید.

3. اجازه ندهید ترس بر توانایى هاى  
شما غلبه کند. فعال تر باشید و به جاى 
فکر کردن وارد عمل شوید. از همین 

االن براى نزدیکى به هدف هر روز حداقل 
یک کار انجام دهید حتى اگر از آن واهمه دارید.

4. مناسب ترین پرسش ها را ابتدا از خود بپرسید. پرسش هایى 
که مى تواند شما را از نظر ذهنى در وضعیتى مثبت، عملى، 
کاربردى و متمرکز بر راه حل قرار دهد. با درك مشــکل 

مى توانید راه حل را درك کنید.
5. ســعى کنید کارهایى که توان انجــام آن را ندارید را 
توجیه نکنید. تالش صادقانه تاثیر بیشــترى دارد پس 

تالش صادقانه کنید.
6. داشــتن یک مدیر، یک مربى، دوست یا یکى از 
آشــنایان و ... مى تواند بازخورد خــاص، معقول، 
مرتبط و غیراحساسى به شما بدهد. شما نمى توانید 
نسبت به خود بى طرف باشید. شخص موردنظر 
باید حرف هایى که باید بشنوید را به شما بگوید نه 

صحبت هایى که دوست دارید بشنوید.
7. براى تبدیل شدن از سطح متوســط به عالى باید برنامه ریزى 
کرده و کامًال به آن پایببند شوید. بهترین رفتارهاى خویش را پیدا 

کرده و به آنها متعهد بمانید.
8. داشــتن دفترچه براى ثبت موفقیت بســیار مفید است. ثبت 
افکار، تصمیمات، رفتارها و نتایج بدست آمده ، راهى عالى براى 
ایجاد تمرکز ، انگیزه و حفظ نگرش است. همچنین مى تواند راه 
حل بسیار خوبى براى دانستن اینکه چه چیزى براى شما موثرتر 

است باشد.
9. گاهى اوقات الزم اســت تا بعضى از افکارى کــه در ذهنتان 
مى چرخد بیرون ریخته شــوند، بعضى از آنها گیر کرده اند و مى 
ترســند بیرون بیایند. برخى از آنها مى تواند میل و انگیزه شما را با 
احساس گناه و اضطراب از بین ببرند. شناخت این افکار کارى بسیار 
ساده است، مانند ســاکنینى که خیلى وقت است اجاره خانه شان را 
نپرداخته اند و هیچ منفعتى براى شــما ندارند و براى بقیه ساکنین 
خوب آپارتمان هم ایجاد مشکل مى کنند و باید سریعًا آنها را بیرون 

بیندازید.
10. گاهى الزم اســت تا کمى از افکارتان خارج شده و در جایى آرام 
و زیبا فراى افکارتان قرار بگیریــد. جایى که آرامش، امنیت، لذت و 
آزادى وجود داشته باشد. دســت یافتن به این نیاز به تالش و تمرین 
دارد ، مى توانید تقریبًا در هر مکانى و هر زمانى اینکار را انجام دهید. 
ذهن جاى خسته کننده اى است و بعضى وقت ها الزم است که از 
آن به تعطیالت برویم و از هرج و مرج ذهنمان دور باشــیم.گوش 
دادن به موزیک مورد عالقه و غرق شــدن در آن مى تواند بسیار 

تاثیرگذار باشد.

ى  
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 حداقل 
واهمه دارید.

 خود بپرسید. پرسش هایى
ر وضعیتى مثبت، عملى، 
ر دهد. با درك مشــکل 

نجــام آن را ندارید را 
 بیشــترى دارد پس 

 دوست یا یکى از 
خــاص، معقول،
 شما نمى توانید 
خص موردنظر 
ه شما بگوید نه 

وید.
ســط به عالى باید برنامه ریزى 
هترین رفتارهاى خویش را پیدا 

فقیت بســیار مفید است. ثبت 
 بدست آمده ، راهى عالى براى 
ش است. همچنین مى تواند راه 
که چه چیزى براى شما موثرتر 

ضى از افکارى کــه در ذهنتان 
بعضى از آنها گیر کرده اند و مى 
ا مى تواند میل و انگیزه شما را با 
ند. شناخت این افکار کارى بسیار

یلى وقت است اجاره خانه شان را 
شــما ندارند و براى بقیه ساکنین 
ى کنند و باید سریعًا آنها را بیرون 

فکارتان خارج شده و در جایى آرام 
د. جایى که آرامش، امنیت، لذت و 
افتن به این نیاز به تالش و تمرین 
انجام دهید.  زمانى اینکار را ى و هر
و بعضى وقت ها الزم است که از 
مرج ذهنمان دور باشــیم.گوش 
تواند بسیار ق شــدن در آن مى

زیاد فکر مى کنید؟ شما در 
معرض خطر جدى هستید!

پیتزا به دلیل طعم شگفت انگیزى که دارد در سراسر جهان بسیار محبوب شده است. به نظر مى رسد پیتزا غذایى سالم باشد 
زیرا داراى تمام رژیم هاى غذایى مانند لبنیات، سبزیجات، گوشت و نان مى شود. عالوه بر این غذایى پختنى و سرخ کردنى 
نیز نمى باشد اما ممکن است متعجب شوید که چرا باید از خوردن آن دست بردارید زیرا افراط در مصرف آن عادتى ناسالم 

است. چنانچه مرتبا پیتزا مى خورید به معایب آن دقت کنید تا مصرف بیش از حد آن را متوقف کنید.
1. پیتزا براى اسیدیته بدن بد و سبب تحریک معده مى شود

محتویات پیتزا مانند پنیر، سس و همچنین پوسته نان براى هضم توسط معده دشوار است بخصوص اگر از اسیدیته معده 
رنج مى برید. اکثر پیتزا ها حاوى سس گوجه فرنگى هستند و به دلیل خاصیت اسیدیته، مصرف آن براى افرادى که از 

ریفالکس معده رنج مى برند توصیه نمى شود. 
2. پیتزا داراى گلیسمى باال مى باشد

اساس پیتزا آرد سفید است که داراى شاخص قندخون باالیى مى باشد بدین معنا که با مصرف پیتزا قندخون سریعا افزایش 
مى یابد. آرد سفید برخالف آرد سبوس دار داراى مواد مغذى کمترى است. اثرات مصرف آرد سفید شبیه به مصرف قند 
مى باشد و با افزایش وزن، سطح قندخون باال و سطح مواد مغذى کم را گسترش مى دهد. عالوه براین آرد سفید سرشار 

از گلوتن بوده و باعث افزایش چربى شکمى و همچنین ابتال به دیابت نوع 2، بیمارى قلبى و سرطان سینه خواهد شد.
3. پیتزا و همبرگر داراى ترکیبات نامناسبى از مواد غذایى است

تالش براى جذاب بنظر رسیدن پیتزا باعث شده است تا ترکیبات آن ناسازگار با دستگاه گوارش باشد. ترکیب گوشت، پنیر 
و آرد سفید به خودى خود مخلوط ناسالمى است و این ناسازگارى سبب تاثیرات بدى بر سالمتى خواهد شد.

4. پیتزا و همبرگرها سرشار از چربى هاى اشباع شده، نمک و کالرى هستند
امروزه بیشتر پیتزا هایى که مصرف مى شوند حاوى نمک، چربى و کالرى باالیى مى باشند. افزایش کلسترول بد خون سطح 
قندخون را نیز افزایش مى دهد و قلب را در معرض ابتال به بیمارى هاى قلبى به ویژه بیمارى عروق کرونر و ایست قلبى 
قرار مى دهد. طبق تحقیقات انجام شده مقدار نمک موجود در پیتزا دوبرابر مقدار نمک توصیه شده براى یک بزرگسال 

مى باشد و دو برش از پیتزا عالوه بر چربى زیاد داراى 600 کالرى است.
5. پیتزا و همبرگر از غذا هاى فرآورى شده ناسالم محسوب مى شود

آرد، پنیر، گوشت، قارچ و بسیارى از مواد دیگر که در پیتزا مورد استفاده قرار مى گیرند روند فرآورى شده ناسالمى دارند. مواد 
نگهدارنده موجود در پیتزا مى تواند اثرات منفى بر سالمتى بدن داشته باشد. پیتزا پپرونى که بسیار محبوب است داراى 

نیترات و مواد مضر فراوانى است که باعث سرطان و بیمارى هاى قلبى خواهد شد.
6. پیتزا باعث مى شود تا از غذاهاى سالم دورى کنید

آیا تابه حال فکر کرده اید که در صورت عدم سفارش پیتزا چه مى کردید؟ ممکن است غذاهایى چون سبزیجات تازه، میوه، 
غذاهاى دریایى یا دیگر غذاها را بخورید که چربى و کالرى کم ترى برایتان تامین مى کنند را مصرف کنید اما دوست داران 
پیتزا معموال ترجیح مى دهند لذت خوردن پیتزا را در تمام روز تجربه کنند به همین سبب به اصطالح معتاد آن خواهند شد.

7. پیتزا اعتیاد آور است
اعتیاد به پیتزا واقعا بد است زیرا سبب آزاد ســازى هورمون دوپامین در مغز شده و باعث مى شود اعتیاد به آن داشته و از 

غذاهاى سالم دیگر متنفر باشید.
8. پیتزا و همبرگر ابتال به سرطان را افزایش مى دهد

یک عدد ساندویچ چیزبرگر همراه با سیب زمینى سرخ کرده بیش از 900 واحد کالرى دارد و اگر یک لیوان نوشابه نیز همراه 
این ساندویچ بخورید 1200 کالرى دیگر وارد بدن خود کرده اید. خوردن غذاهاى پرکالرى، مانند همبرگر و پیتزا سبب 

افزایش وزن، فشارخون و دیابت نوع 2، افزایش خطر ابتال به سرطان مى شود.

وقتى همبرگر و پیتزا، بالى جانتان مى شوند

نوشیدن آب کافى و فراوان بسیار اهمیت دارد اما تشنگى 
مکرر و همیشگى ممکن است عالمتى از اشکال در سبک 

زندگى یا یک مشکل پزشکى باشد.
رژیم غذایى پرنمک: زمانى که شما نمک بیشترى از 
رژیم غذایى دریافت مى کنید، ادرار کمترى دارید و سلول 
هایتان از آب محروم مى شوند. سلول هاى محروم از آب 
پیام هاى شــیمیایى را به مغز براى درخواست آب بیشتر 
ارسال مى کنند و شما احساس تشنگى مداوم مى کنید. 
کاهش مصرف نمک از طریق رژیم غذایى و نوشیدن آب 
به اندازه کافى مى تواند این احساس تشنگى را از بین ببرد.

پیاده روى در صبح: راه رفتن بیش از حد و با ریتم تند 
در هنگام صبح منجر به تعریق بیشتر نسبت به زمان هاى 
دیگر روز مى شــود. تعریق بیش از حد نیز یعنى از دست 
دادن بیشــتر مایعات بدن. بهتر است زمان هاى دیگرى 
را براى پیــاده روى تند در طول روز انتخــاب کنید و یا 
این که مطمئن شــوید قبل از ورزش به میزان کافى آب 
نوشیده اید. میزان کافى آب نسبى است و باید در این مورد 

به زبان بدن خود گوش دهید.
ابتال به دیابت: در افراد مبتال بــه دیابت نیز افزایش 
میزان قند خون مى تواند منجر به افزایش ادرار و در نتیجه 
کم آبى شود. به همین دلیل است که ادرار مکرر و تشنگى 
بیش از حد بعالوه تارى دید از جمله عالئم بیمارى دیابت 
هستند. در صورت بروز هر سه عالمت باید با پزشک تان 

حتما مشورت کنید.
خشکى دهان: هنگامى که غدد بزاقى به اندازه کافى 
بزاق تولید نمى کنند، شما ممکن است نیاز به نوشیدن آب 
بیشتر براى رهایى از خشکى دهان داشته باشید. خشکى 
دهان مى  تواند عارضه جانبى داروهاى تجویز شده براى 
شــما و یا داروهاى بیمارى آلــرژى و داروهاى بیمارى 

سرگیجه باشد.
کم خونى: بدن شما متکى به ســلول هاى سالم براى 
حمل خون به سراســر بدن اســت. کم خونى خفیف در 
این میان معموال با احساس تشــنگى بیش از حد همراه 
مى شود. در مورد راه هاى تشخیص و درمان کم خونى با 

پزشک تان مشورت کنید.
دیابت بى مزه: اگرچه دیابت بى  مزه با آن دیابتى که ما 
مى  شناسیم مرتبط نیست، اما دیابت بى  مزه نیز برخى از 
نشانه  ها و عالئم مشابه دیابت از قبیل از دست دادن آب 
و مشغولیت مثانه را دارد. دیابت بى  مزه یک عدم تعادل 
هورمونى در بدن اســت که جذب آب را تحت تاثیر قرار 
مى  دهد. در این اختالل، از آنجا که شما مقدار زیادى آب 
از طریق ادرار از دست مى  دهید، بدن شما تالش مى  کند 

که مایعات از دست داده را جبران کند.
مصرف داروها: برخى از داروها مــى توانند منجر به 
احساس تشــنگى دائمى شــوند از جمله داروهاى آنتى 

کولینرژیک و دیورتیک ها براى درمان فشار خون.

همیشه احساس تشنگى دارید؟

کلسترول خون به دو صورت است:
اگر میزان کلسترول بد خون یا LDL (لیپوپروتئین با چگالى کم) در خون افزایش یابد، این کلسترول در دیواره رگ هاى 
خونى رسوب کرده و منجر به تنگ شدن و انسداد عروق مى شود. این وضعیت مى تواند انعطاف پذیرى رگ ها را کم کرده 

و منجر به سخت شدن دیواره سرخرگ ها، تصلب شرایین، ایجاد لخته و در نهایت حمله قلبى و سکته شود.
کلسترول خوب یا HDL (لیپوپروتئین با چگالى زیاد) بر خالف LDL مانع بروز حمله قلبى مى شود. کاهش این کلسترول 
در خون مى تواند خطر حمله قلبى و سکته را افزایش دهد. این نوع کلسترول با پیشــگیرى از رسوب LDL، از انسداد 

رگ ها جلوگیرى مى کند.
افزایش کلسترول خوب یا HDL برخالف کلسترول بد یا LDL یک مزیت محسوب مى شود. در حقیقت نکته مهم در 
مورد چربى هاى خون، نسبت HDL  بهLDL  است و  از آنجایى که افزایش  HDL  باعث بهبود این نسبت مى شود، 

خطر بیمارى هاى قلبى و سکته را کاهش مى دهد.
تحقیقات  انجام شده در ژاپن نشان داد که ورزش از جمله پیاده روى، دوچرخه سوارى یا شنا حداقل دو بار در هفته به مدت 

1ساعت یا چهار بار در هفته به مدت نیم  ساعت مى تواند باعث افزایش HDL (کلسترول خوب خون) شود. 
متخصصان معتقدند ورزش کردن حتى اگر فقط در اوقات بیکارى و فراغت افراد باشــد، مثال پیاده روى روزانه به مدت 
15 دقیقه، یا به مدت 30 دقیقه سه تا چهار بار در هفته مى تواند تاثیرات بسیار مثبتى روى سالمتى افراد داشته باشد  و از
 بیمارى هاى قلبى- عروقى پیشگیرى نماید. براى رسیدن به این هدف، عالوه بر ورزش، پیروى از یک رژیم غذایى سالم 

ز اهمیت ویژه اى برخوردار است.نیز از اهمیت ویژه اى برخوردار است.

کلسترول بد و کلسترول خوب یعنى چه؟

 ابالغ مزایده
شماره پرونده: 139704002003005277/1 شماره بایگانى پرونده: 9707410/1 شماره آگهى ابالغیه: 
139903802003000256 تاریخ صدور: 1399/10/29 آگهى ابالغ مزایده پرونده اجرایى 9707410/1- 
بدین وسیله به 1- خانم مهرى سطوت نام پدر: حسین 2- آقاى پرویز سطوت نام پدر: روح اله ورثه مرحوم 
مهدى سطوت فرزند روح اله به نشانى متن سند: اصفهان مشتاق سوم انرژى اتمى بران شمالى روستاى 
باچه که طبق گزارش مورخ 1399/7/8 مأمور محل اقامت شما به شرح متن سند ابالغ واقعى میسر نگردید 
اخطار مى گردد در خصوص پرونده اجرائى فوق له خانم منصوره ترقیان و علیه شما بدینوسیله اعالم مى 
دارد: نیم دانگ مشاع از یکدانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پالك شماره 4982 فرعى از 13900 
اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 308/2 مترمربع به آدرس: اصفهان خیابان رباط 
اول جنب داروخانه شریف کوچه داروخانه شریف کوچه داود پالك 8 بشماره چاپى 148075 سرى الف 
سال 91 به شــماره ثبت 62235 در صفحه 360 جلد 301 ثبت و صادر شده است. با حدود و مشخصات: 
شماال: درب و دیوار بطول (9/85) نه متر و هشتاد و پنج سانتیمتر به کوچه بن بست شرقا: دیوار بدیوار بطول 
(30/10) سى متر و ده سانتیمتر به خانه جزو پالك 13900 باقیمانده جنوبا: دیوار بدیوار بطول (10/85) ده 
متر و هشتاد و پنج سانتیمتر به خانه جزئ پالك باقیمانده مرقوم غربا: در پنج قسمت اول دیوار بدیوار بطول 
(1/30) یک متر و سى سانتیمتر به جزئ پالك باقیمانده دوم درب و دیوار بطول (1/00) یک متر به کوچه 
بن بست (بطور شکسته) سوم درب و دیوار بطول (2/70) دو متر و هفتاد سانتیمتر به کوچه بن بست (بطور 
شکسته) چهارم درب و دیوار بطول (0/90) نود ســانتیمتر به کوچه بن بست (بطور شکسته) پنجم دیوار 
بدیوار بطول (24/35) بیست و چهار متر و سى و پنج سانتیمتر به خانه جزئ پالك باقیمانده که طبق نظر 
کارشناس رسمى محل موردنظر منزل مسکونى دو طبقه و یک منهاى شصت در طبقه همکف و پارکینگ 
ها مى باشد و هر طبقه دو واحد و جمع کل واحدها 5 واحد که البته سند تفکیک شده ندارند. نوع استفاده 
مسکونى- قدمت حدود 15 سال ساخت- فاقد اسانسور- مساحت عرصه 308/2 مترمربع و مساحت اعیانى 
حدود 598 مترمربع شامل انبارى و پارکینگ و مسکونى مى باشد و همچنین داراى گواهى پایان ساخت 
مى باشد. داراى انشعابات آب و برق و گاز و سیستم گرمایش بخارى و سیستم خنک کننده کولر مى باشد 
ملکى آقاى مهدى سطوت که در قبال قسمتى از طلب خانم منصوره ترقیان خوابجانى بابت مهریه مندرج 
در سند نکاحیه شماره 4546 مورخ 1389/12/26 دفترخانه ازدواج شماره 105 اصفهان توقیف گردیده 
از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 99/11/1 در شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در 
اصفهان خیابان تاالر میدان هفت تیر شعبه مهریه اجراى اسناد رسمى اصفهان از طریق مزایده به فروش 
میرسد. مزایده از مبلغ 2/016/500/000 ریال (دو میلیارد و شانزده میلیون و پانصد هزار ریال) شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته میشود. الزم به ذکر است پرداخت بدهیهاى مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد 
و نیز بدهیهاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت 
هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد میگردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان مورخ 99/10/15 درج و منتشر میگردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید 
ده درصد مبلغ پایه مزایده را در صورت اطمینان از برگزارى مزایده پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى 
به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر مانده 
فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزا نه واریز خواهد 
شد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان 
مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 1080229 زهرا یعقوبى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/10/185
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پوستر سومین مسابقه نمایشنامه نویسى کودك و نوجوان 
با عنوان «بادکنک طالیى» از ســوى اداره توسعه فرهنگ 
شهروندى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 

اصفهان رونمایى شد.
رئیس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شهردارى 
اصفهان در آیین رونمایى سومین مسابقه نمایشنامه نویسى 
کودك و نوجوان «بادکنک طالیى» اظهار داشت: این مسابقه 
یکى از برنامه هاى موفق حوزه معاونت فرهنگى شهردارى 
اصفهان بوده که طى برگزارى در ادوار گذشته فرصتى فراهم 
کرده تا اتاق فکرى به وسعت ایران براى تبیین اهداف معاونت 

فرهنگى و ماموریت هاى آن شکل گیرد.
محمد عیدى افزود: مسابقات نمایشــنامه نویسى کودك 
ونوجوان با عنوان «بادکنک طالیى» مجالى براى اهل فن 
و قلم بوده تا با مشارکت افزایى به محتواهاى موثر در بخش 

کودك و نوجوان دست یابیم.
وى با اشاره به انتشار پنج جلد آثار نمایشنامه نویسى کودك 
و نوجوانان از ادوار گذشته تاکنون تصریح کرد: این مسابقه 
به جغرافیاى خاصى محدود نمى شــود و کنشگران حوزه 
کودك مى توانند با نمایش و خالقیت در بستر فرهنگى به 

رقابت بنشینند.
وى ضمن ابــراز امیدوارى از برگزارى ســومین مســابقه 
نمایشنامه نویســى کودك و نوجوان «بادکنک طالیى» با 
قدرت بیشتر گفت: خوشبختانه هرســال نمایشنامه هایى 
قوى تر، خالقانه تر و با ایده هاى نو به دبیرخانه ارسال مى 

شود که مى تواند در غناى محتواى بسیار وسیع ادبیات کودك 
و نوجوان به ویژه در عرصه تئاتر موثر واقع شود.

عیدى با اشاره به تداوم مسیر غناى ادبیات کودك و نوجوان 
در رقابت فرهنگى گفت: امیدواریم در جغرافیاى وسیع تر آثار 
حوزه کودك و نوجوان دریافت شود و متناسب با انگیزه هاى 

مخاطب اثر خلق کنیم.
وى با تاکید بر افزایش زمینه مشــارکت پذیرى در سومین 
دوره از مسابقه نمایشنامه نویسى کودك و نوجوان «بادکنک 
طالیى» اظهار داشت: مســابقه مذکور توانسته است اتاق 
فکرى به وسعت ایران و حتى فراسوى مرزها براى اندیشیدن 

به کودکان و نوجوانان پدید آورد.
معاون فرهنگى شــهردار اصفهان در ادامه با تاکید بر اینکه 
کودکان و نوجوانان جزء الینفک توسعه پایدار هستند، گفت: 
در توسعه متوازن کودکان و نوجوانان به منزله کارگزار توسعه 
پایدار هستند و باید به دنبال ساختن جهانى با کودکان و نه 

براى کودکان باشیم.
وى افزود: نمایشنامه یکى از ابزارهاى قدرتمند براى بالیدن 
قدرت تخیل کودکان و نوجوانان است. هرچه قدرت تخیل 
کودکان ونوجوانان در قالب نمایشــنامه ظهــور پیدا کند 

جامعه اى مهربان تر و خالق تر خواهیم داشت.
■■■

احمد رضایى دارافشــانى نیز در آیین رونمایى از ســومین 
مسابقه نمایشــنامه نویســى کودك و نوجوان «بادکنک 
طالیى»  اظهار داشــت: در اولین دوره این مسابقات 167 

اثر به دبیرخانه رســید و 11 اثر برگزیده در 2 جلد منتشر شد 
و در دومین دوره که سال گذشته برگزار شد با داورى 75 اثر 

دریافت شده، 14 اثر در 3 جلد آماده انتشار است.
رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندى افزود: هدف از مسابقه 
نمایشنامه نویسى کودك ونوجوان «بادکنک طالیى» تولید 
نمایشنامه هاى جدید با توجه به نیازهاى کودکان و نوجوانان، 
تولید نمایشنامه هاى متناسب با رده هاى سنى مختلف به 
لحاظ محتوایى و استفاده از استعدادها و ظرفیت هاى جدید 

در سطح کشور است.
وى به بخش هاى آزاد و شــهروندى در مسابقه نمایشنامه 
نویسى کودك و نوجوان »بادکنک طالیى» هم اشاره اى 
کرد و گفت: در بخش آزاد تمام موضوعات و مفاهیم براساس 
آموزه هاى فرهنگى، اجتماعى، دینى و تربیتى که مى تواند 
موجب رشد و تعالى کودکان و نوجوانان شود، برنامه ریزى 

شده است.
وى تصریح کرد: در بخش شهروندى به موضوعات حمل و 
نقل و هواى پاك، فضاى سبز و محیط زیست، آتش نشانى، 
حوادث و ایمنى، اخالق شهروندى، مصرف بهینه انرژى و 

تعلق به شهر پرداخته مى شود.
رضایى دارافشانى با اشاره به اینکه مهلت ارسال آثار تا نیمه 
فروردین ماه 1400 اســت، گفت: اختتامیه این جشنواره در 
اردیبهشت ماه در هفته فرهنگى اصفهان برگزار خواهد شد 
که عالقه مندان براى دریافت اطالعات بیشتر مى توانند به 

سامانه www.shahrvandi-isf.ir مراجعه کنند.

رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان
 در مراسم رونمایى از پوستر سومین مسابقه نمایشنامه نویسى کودك و نوجوان:

مسابقه «بادکنک طالیى»  فرصتى براى 
رقابت و خالقیت در بستر فرهنگى است

در آیینى با حضور فرماندار اصفهان، ســهیال اثنى عشــران به عنــوان معاون جدید
 برنامه ریزى و توسعه فرماندارى اصفهان معرفى شد.

معاون استاندار و فرماندار اصفهان در آئین تکریم و معارفه معاون برنامه ریزى و توسعه 
فرماندارى اصفهان، با اشاره به حضور پرشور مردم در تمامى صحنه هاى حمایت از نظام 
و انقالب، خاطرنشان کرد: ملت ایران در طول دوران انقالب اسالمى، علیرغم مشکالت 
بسیار، همواره هرکجا الزم بوده با صبر در برابر معضالت در صحنه حضور یافتند و باعث 

پیشبرد امورات کشور شدند.
حسین سیستانى افزود: مردم ایران در همه عرصه ها با حضور رشادت گونه خود در جنگ 
و مناسبات سیاسى و اجتماعى حماسه آفریدند که شایســته تقدیرند و ما باید همواره 

خدمتگزار آنان باشیم.
وى با اشاره به سیاســت هاى دولت تدبیر و امید مبنى بر اینکه 30 درصد از پست ها 
و مناصب ادارى در اختیار بانوان باشد، اظهار داشــت: باتوجه به برخى مالحظات و با 
تأیید استاندار محترم جناب آقاى دکتر رضایى، سرکار خانم اثنى عشران براى معاونت 

برنامه ریزى و توسعه فرماندارى اصفهان انتخاب شدند.
سیســتانى افزود: در حال حاضر و با توجه به شرایط تحریمى کشــور، باید به حوزه 

برنامه ریزى و اقتصادى نگاه جامعى داشت.
فرماندار اصفهان باتأکید بر لزوم توجه ویژه به مشکالت حوزه آب و کشاورزى شهرستان، 

تصریح کرد: باید با بهره گیرى از نظرات نخبگان به ویژه در حوزه آب و کشــاورزى 
شهرستان، گام هاى مؤثرى برداشته شود.

■■■
سهیال اثنى عشران، معاون جدید برنامه ریزى و توسعه فرماندارى اصفهان نیز در این 
آیین، با بیان اینکه در شرایط فعلى کشور نیازمند مدیریت جهادى هستیم، عنوان کرد: 
با توجه به اینکه برخى سعى دارند در زمان انتخابات، مردم را ناامید کنند، از این رو ارتباط 

مدیران با مردم باید دقیق تر و نزدیک تر باشد.
وى افزود: هیچ گونه نگرانى در زمینه برگزارى انتخابات وجود ندارد؛ زیرا با کمک مدیران 

کارآمد مى توان به صورت دقیق در عرصه پشتیبانى و برنامه ریزى انجام وظیفه کرد.
معاون جدید برنامه ریزى و توسعه فرماندارى اصفهان با بیان اینکه مجموعه مدیریتى 
شهرســتان اصفهان مانند اعضاى مختلف بدن وظایف متفاوتــى را بر عهده دارند، 
خاطرنشان کرد: انتظار مى رود دستگاه هاى اجرایى با همکارى و هماهنگى، برنامه 
ریزى مطلوبى را در سطح شهرستان انجام دهند تا بستر الزم براى برگزارى انتخاباتى 

سالم و باشکوه همچون گذشته مهیا گردد.
گفتنى است، در این آیین که با حضور فرماندار اصفهان برگزار شد، از خدمات چندساله 
صفرعلى رعایایى تجلیل و سهیال اثنى عشران به عنوان معاون جدید برنامه ریزى و 

توسعه فرماندارى اصفهان معرفى شد.

فرماندار اصفهان در آیین معارفه معاون برنامه ریزى و توسعه فرماندارى:

با توجه به شرایط تحریمى
 باید به حوزه برنامه ریزى و 
اقتصادى، نگاه جامعى داشت

آگهى تجدید مزایده نوبت دوم
 شرکت بازیافت لنجان قصد دارد نسبت به فروش یک دســتگاه خودرو نیسان وانت مدل 1384 
به قیمت کارشناســى از طریق برگزارى مزایده عمومى اقدام نماید. اشــخاص حقیقى و حقوقى 
مى توانند جهت بازدید خودرو مذکور به آدرس زرین شهر، بلوار شهید فهمیده، شرکت بازیافت لنجان 

از ساعت 8 صبح الى 14 مراجعه نمایند.
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