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قدرت انتقال 
کرونا 9 برابر 

افزایش یافته است

کنکور دکترا با دستکش و ماسک و شیلد 
3
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اقدام متفاوت محسن 
چاوشى در سالروز تولدش

محور چهارباغ، آنگونه که 
خواهد شد

هیأت ها 
تمهیدات بهداشتى را 
مد نظر داشته باشند

7

4 میلیون را 
دود کردن و به 

هوا دادن!

دکتر مسعود مردانى، فوق تخصصى 
بیمارى هاى عفونى با حضور در برنامه در 

«انتهاى الوند» شبکه 2 سیما در مورد ویروس 
کرونا اطالعات جدیدى ارائه کرد. او گفت: موارد 

جدید ابتال به بیمارى بسیار زیاد شده است...

خبرگزارى «مهر» که خبرنــگارش را به میان 
بساط سیگارفروشــى هاى تهران فرستاده بود، 
خروجى گزارش این خبرنگار درباره سیگارهاى 
الکچرى را روز پنج شــنبه منتشــر کرد. آنطور 
که این خانم خبرنگار نوشــته اســت: «در دل 
خیابان هاى پایتخت کسب وکارهایى وجود دارد 
که درآمدشــان از دود شــدن پول جیب افرادى 
است که به دنبال لذت هاى کوتاه مدت هستند؛ 
دودهایى که قیمتشان با طال و دالر باال و پایین 

مى شود.»...
6

4

داوطلبان آزمون دکترا در استان اصفهان همزمان با سراسر کشور در این رقابت شرکت کردند  

روایت على مالقلى پور از 
روزهایى که کرونا او را تا 
دم مرگ برد

بردن یا بردن
مسئله فقط این است

«بردن، بردن، بردن و باز هم بردن و بردن. فوتبال یعنى همین آقایان!» این صرفًا یک جمله نیست که بر زبان 
«لوئیز آراگونس»، سرمربى فقید سرزمین ماتادورها جارى شده باشد، بلکه یک واقعیت است در دنیاى بى رحم 
فوتبال.  امشب و در حساس ترین جدال هفته بیست و هفتم لیگ نوزدهم، بازیکنان سپاهان و استقالل در حالى 

زیر نور پروژکتورهاى ورزشگاه آزادى خالى از تماشاچى به مصاف هم مى روند که...
3
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

الکچرى بازى با سیگارهاى برگ
 و ورقه هاى طالیى

نمایشگاه بزرگ 
نقش اصفهان در 

دفاع مقدس 

ذوب آهن با  تکنولوژى مدرن، ریل تولید مى کند
3

دلبرى هاى طارمى دلبرى هاى طارمى 
هواداران ریوآوه را به هواداران ریوآوه را به 

تکاپو انداخت

6

ت رروزهایىکه کرونا او را و رو یى روز
بردم مرگ برد ر دم گ مرگبردد دم

3

اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان

7

تپوپوپ تتوو تپوو پو

داستان ادیشن داستان ادیشن 017017
چگونه گذر یک مجسمه کوچک به اروپا، چگونه گذر یک مجسمه کوچک به اروپا، 
آمریکا و کره ماه افتاد و به اصفهان رسیدآمریکا و کره ماه افتاد و به اصفهان رسید

بررسى موضوع کنکور در جلسه فرداى مجلس جهان نما
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رئیس کمیســیون آموزش مجلس یازدهم، اعالم کرد در 
روز یک شنبه جلســه فوق العاده این کمیسیون با حضور 
نمایندگان مجلس و سایر دستگاه هاى ذیربط در ارتباط با 

موضوع برگزارى کنکور برگزار مى شود.
علیرضا منادى سفیدان با بیان اینکه در حال حاضر موضوع 
برگزارى کنکور براى تعــدادى از خانواده ها و فرزندان آنها 
به یک دغدغه بزرگ تبدیل شده اســت، گفت: در همین 
راســتا آقاى قالیباف، رئیس مجلس به کمیسیون آموزش 
دســتور دادند که این موضوع را بررســى کند و ما در روز 
یک شــنبه(فردا) با حضور نمایندگان مجلس، نمایندگان 
وزارت بهداشت، علوم و سایر دستگاه هاى ذیربط در بحث 

برگزارى کنکور جلسه فوق العاده خواهیم داشت. این نماینده 
مجلس با تأکید بر اینکه نمایندگان با حساسیت پیگیر این 
دغدغه خانواده ها و فرزندان آنها هستند، ادامه داد: باید تدابیر 
مناسبى اتخاذ شود که با رعایت پروتکل هاى بهداشتى این 
امتحانات برگزار شود. منادى ســفیدان با بیان اینکه یک 
عده مى گویند کنکور برگزار نشــود و به تعویق بیافتد و در 
مقابل عده اى دیگر بر برگــزارى آن اصرار دارند، گفت: در 
جلسه روز یک شنبه تمام این مسائل بررسى مى شود و اگر 
زیرســاخت هاى الزم براى رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
وجود داشته باشد احتماًال طبق برنامه اعالم شده از سوى 
ستاد کرونا این امتحانات در موعد اعالم شده برگزار مى شود.

مراســم تعویض پــرده کعبه زیــر بــاران درحالى که 
مسجدالحرام خالى از زائران بود، انجام شد. این مراسم 
هر ســال روز نهم ذى الحجه و در آستانه عید قربان و با 
حضور برخى مقامات بلندپایه عربستان برگزار مى شود اما 
امسال با شیوع ویروس کرونا مراسم تعویض پرده کعبه 

بدون حضور آن شخصیت ها برگزار شد.
پرده کعبه از حریر طبیعى خالص اســت، 14 متر ارتفاع 
دارد و از پنج قطعه تشکیل شده است. در این پرده 670 
کیلوگرم ابریشم خام به رنگ سیاه، 120 کیلوگرم طال و 
100 عدد نقره، مصرف شده و 200 نفر در تولید آن نقش 
داشــته اند. پرده قدیمى پس از تعویض به انبار فرستاده 

مى شود و هر سال قطعاتى از آن توسط مقامات سعودى 
به سران سایر کشورها هدیه داده مى شود.

حج 1441 درحالى برگزار شده که عربستان به سفارش 
سازمان جهانى بهداشت، براى جلوگیرى از شیوع ویروس 
کرونا، تصمیم گرفت آن را به شــکلى محدود و بدون 

حضور زائران سایر کشورها برگزار کند.
تا سال هاى گذشــته جمعیتى بالغ بر 2/5میلیون نفر در 
حج شرکت مى کردند، اما امســال فقط 1000نفر اجازه 
شرکت در این مراسم را پیدا کردند. این زائران از ساکنان 
عربستان هستند که 70 درصد آنها از اتباع خارجى مقیم 

در این کشور بوده اند. /2353

بررسى موضوع کنکور در 
جلسه فرداى مجلس

پرده کعبه 
زیر باران عوض شد

طرح مجلس براى مشموالن
   برترین ها | امیرحسین قاضى زاده، نماینده 
مشــهد و نایب رئیس مجلس در توییتى نوشت:  
براى پیشگیرى از فرســودگى مدافعان سالمت، 
عالوه بر طرح هاى تشویقى، به بازآرایى تالشگران 
خط مقدم مبارزه با آن نیاز داریم. طرح «سربازان 
ســالمت» براى به کارگیرى فارغ التحصیالن 
پزشــکى و پیراپزشــکى در حوزه کرونا، با لحاظ 
امتیازات ویژه و به جایگزینى دوره خدمت سربازى، 

طرحى هوشمندانه خواهد بود./2359

کشف سالح عجیب 
   روزیاتــو | کشف سالح عجیب از مخفیگاه 
اشرار در یکى از مناطق پایتخت، یکى از خبرهاى 
مهم پلیس در روزهاى اخیر بود. چهارمرد مسلح در 
تهران در سلسله عملیات رعد، شناسایى و دستگیر 
شدند. در مخفیگاه این اشرار، سالحى کشف شده 
است که شــبیه خودکار اســت و از آن براى ترور 

شخصیت ها استفاده مى شود./2360

ابتالى 350 نفر 
از یک بیمارستان 

   تابناك | رئیس بیمارستان سینا تهران با اشاره 
به فعالیت 1200 پرسنل در این بیمارستان، گفت: 
یک سوم کادر پزشکى، پرستار و خدمات بیمارستان 
درگیر و مبتال به این بیمارى هستند به نحوى که در 
حال حاضر حدود 350 نفر از پرسنل این بیمارستان 
به ویروس کرونا مبتال شده اند که نشان دهنده موج 

شدید بیمارى است./2361

باالخره برگزار شد
   آنا | آزمون ورودى دوره دکتراى ســال جارى 
دانشگاه ها و مؤسســات آموزش عالى کشور صبح 
روز پنج شنبه برگزار شد.  این آزمون در حالى برگزار 
شد که براى اولین بار ماسک به عنوان وسایل الزامى 
داوطلبان ارائه شد. همچنین از داوطلبان مبتال به 
کرونا نیز در محیطى جداگانه از حوزه هاى امتحانى، 
آزمون گرفته شــد. آزمون دکتراى سال 99 بعد از 
تعویق پنج باره در ایام کرونا نخستین آزمون کشورى 

در ابعاد وسیع است که برگزار مى شود./2362

عصبانیت از 
احتمال بازگشت عادل 

   دیده بان ایران | خبرگزارى «آنا» وابسته به 
دانشگاه آزاد در رابطه با طرح تعدادى از نمایندگان 
مجلس براى برگرداندن عادل فردوسى پور روى 
آنتن زنده رسانه ملى ضمن انتقاد از این نمایندگان 
نوشت: «ورود بدون پشــتوانه تحقیقى و حتى  بى 
مذاکره و گفتگو با مدیران رســانه ملى بر سر این 
اتفاق خصوصًا از ســوى نهاد تصمیم گیرى مثل 
مجلس، اتفاق نادرى است که شاید براى جلب توجه 
از سوى برخى نمایندگان دوباره در فضاى رسانه اى 
چرخیده است. بنابراین اظهارنظرهاى عجوالنه و 
شاید نبش قبرهاى رسانه اى از ماجرایى که به محاق 
رفته، به نظر یا براى جلب توجه بیشتر و یا از سر عدم 

اطالعات کافى از پشت پرده ماجراست.» /2363

دریاچه ارومیه 
کوچک تر شد

   تســنیم | مدیر استانى ستاد احیاى دریاچه 
ارومیــه در آذربایجان غربى گفــت: کاهش تراز، 
وسعت و حجم دریاچه ارومیه به علت گرماى هوا 
و تبخیر آب ادامه دارد. فرهاد ســرخوش وسعت 
کنونى دریاچه ارومیه را 2974 کیلومتر مربع عنوان 
و تصریح کرد: در مرداد سال گذشته وسعت دریاچه 
3036 کیلومتر مربع بوده اســت. وى افزود: هم 
اکنون حجم دریاچــه ارومیه چهار میلیارد و هفت 
میلیون مترمکعب است در حالى که سال گذشته 
در همین مدت حجم آن چهار میلیارد و 35 میلیون 

مترمکعب بود.

شنبه هاى مقاومت 
و پنج شنبه هاى تولید

   ایســنا | حجت االســالم و المســلمین حسن 
روحانى روز پنج شــنبه در مراســم بهره بــردارى از 
طرح هاى ملى وزارت صمت تصریــح کرد: آنچه به 
تولید و اشتغال مردم مربوط مى شود باید در شنبه ها 
که ســتاد ملى مقابله با ویروس کرونا برقرار است و 
پنج شــنبه ها که به افتتاح طرح ها در سراســر کشور 
اختصاص دارد، انجام شود و تأکید کرده ایم که مرتبط 
و به صورت یک سریال برگزار شــود و هر هفته این 
شنبه ها و پنج شنبه ها خارى در چشم دشمنان باشد. 
یک خار در روز شنبه در یک چشم و خار دیگر در روز 
پنج شنبه در چشم دیگر. ما شنبه ها به دشمنان نشان 
خواهیم داد که در برابر بیمارى کرونا چگونه مقاومت 
خواهیم کرد و در پنج شــنبه ها بــا کار افتتاح و تولید 
نشانشان مى دهیم که برخالف تحریم ها ما اقتصادمان 

را زمین نگذاشته ایم./2356

بى سابقه از زمان مغول 
   روزنامــه ایــران | ســعید لیــالز، اقتصاددان 
مى گوید: ما اآلن در شرایط غیرعادى و فوق بحرانى 
هستیم به گونه اى که مى توانم بگویم اقتصاد ایران 
از زمان حملــه مغول تاکنون تحت چنین فشــارى 
نبوده است. اقتصاد ما در حال حاضر به طور همزمان 
تحت ظالمانه تریــن و بى رحمانه ترین تحریم تاریخ 
ایران و یکــى از بدترین تحریم هاى تاریخ بشــر از 
یکســو و بحران همه گیرى ویروس کرونا از سوى 
دیگر اســت که این همزمانــى در دنیا بى ســابقه 
بوده اســت. حتى عراق و کوبا نیز در شرایط سخت 
تحریمى هیچــگاه درگیر موضوعــى مانند اپیدمى

 ویروس کرونا نبودند. /2357

کرونا ربطى به 
جامعه المصطفى نداشت

   خبر گزارى حــوزه | حجت االسالم والمسلمین 
مجید خالق پور، جانشین رئیس جامعه المصطفى العالمیه 
گفت: المصطفى در برخورد با جنگ روانى که در روزهاى 
اول ورود ویروس کرونا نسبت به المصطفى و نسبت به 
برخى از ملیت هاى آن، دانسته و یا ندانسته توسط برخى 
راه انداخته شده بود، توانست به خوبى موضوع را مدیریت 
کند و درنتیجه براى همگان روشــن شد که منشأ این 
ویروس نه ربطى به شهر قم داشت و نه ربطى به عزیزان 
طالب، به ویژه اینکه ما در آن زمان و حدود یک یا دو ماه 
قبل از اسفندماه 98، به دلیل محدودیت هاى بودجه اى 

پذیرشى نداشتیم./2358

فقط تا 12 مرداد
   فارس | حجت االسالم علیرضا سلیمى، نماینده 
مردم محالت در مجلس شــوراى اســالمى گفت: 
زمان سرپرستى مدرسى خیابانى در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در روز 21 مرداد به پایان مى رســد و 
امضاها و دســتورات وى از صبح روز 22 مرداد ماه 
وجاهت قانونى ندارد. وى افــزود: رئیس جمهور هر 
چه زودتر باید وزیر خود را           براى اداره این وزارتخانه به 
منظور کسب رأى اعتماد به مجلس معرفى کند تا در 
این شرایط خاص وزارتخانه اى به این مهمى بدون 

وزیر باقى نماند.

 FATF اولین پیامد تصمیم
   روزنامه دنیاى اقتصاد | وزیر دارایى کانادا 
دســتورالعمل جدیدى را به بانک ها و مؤسسات مالى 
درباره کنترل مراودات مالى با ایــران صادر کرد. طبق 
این دســتورالعمل جدید انتظار مى رود مؤسسات مالى 
کانادا از این پس کنترل بیشترى بر انتقال پول بین کانادا 
 (FATF) و ایران اعمال کنند. گروه ویــژه اقدام مالى
در بیانه فوریه 2020 خود نگرانى بسیارى درخصوص 
عدم موفقیــت ایران در اصــالح ضعف هاى راهبردى 
این کشور در مبارزه با پولشویى و مبارزه با تأمین مالى 
تروریسم را ابراز و از کشورها خواست تا تدابیرى براى 
حفاظت از بخش هاى مالى خود در برابر چنین خطرهایى 

اتخاذ کنند.

خبرخوان

در حالى که این روزها تولد گرفتن براى هنرمندان رونق 
زیادى پیدا کرده محســن چاوشى براى  تولدش تصمیم 
متفاوتى گرفت. خواننده «شهرزاد» و «سنتورى» در شب 

تولدش که هشتم مرداد بود از هوادارانش خواست به جاى 
هدیه تولد، در گلریزان آزادى و تأمین دیه یک محکوم به 
اعدام شرکت کنند. در پنج ساعت مبلغ 165 میلیون تومان 
جمع شد تا چاوشیســت ها رکورد جدیدى را ثبت کنند و 
زن جوانى که از 18 سالگى در زندان بوده و 16 سال پشت 

میله ها مانده بود آزاد شود. 
محسن چاوشى مدت هاست بدون تبلیغات و سر و صدا در 
حال فراهم آوردن مبالغ دیه محکومان اعدام شهرهاى 
مختلف است. در یکســال و ده ماه اخیر این زن چهل و 
چهارمین نفرى است که با پیگیرى او مبلغ دیه اش فراهم 
و با پرداخت به خانواده مقتول و کســب رضایت آنها، از 

اعدام نجات داده مى شود.

صــادق آهنگران دربــاره  برگزارى مراســم عزادارى 
محرم به «انصاف نیوز» مى گوید: «باید مراســم هاى 
عزادارى محرم برگزار شــود، گفتند بــا رعایت تمام 
پروتکل هاى بهداشتى مشــکلى ندارد. در شهر روزانه 
جمعیت زیادى در پاساژها و خیابان ها هستند، به قولى 
خرما چپون (کنایه از فشــردگى) انجام مى دهند. حاال 
بعضى ها براى مراســم محرم ایراد مى گیرند، در حالى 
که قرار است یک متر و نیم فاصله گذارى باشد و ماسک 

هم بزنند.» 
او ادامه داد: «مجالس عزادارى در فرهنگ شیعه موضوع 
مهمى است زیرا ما هستى خود را از امام حسین(ع) داریم، 

نمى  توانیم آن را نادیــده بگیریم یا کمرنگ کنیم. وقتى 
مى  توان با رعایت پروتکل آن را در فضاى باز برگزار کرد، 
چرا که نه؟ در مترو ببینید چه خبر است؟ اما در عزادارى 

همه رعایت مى کنند.»
این مداح درباره  ممنوعیت برگزارى مراسم هاى عروسى 
گفت: «در مراسم عروسى هم اگر پروتکل ها را رعایت 
کنند و در فضاى بسته مراسم برگزار نشود، اشکالى ندارد، 
اما آیا در مراسم عروسى این نکات را رعایت مى کنند؟ 
چون در آنجا مى زنند و مى رقصند اما در مراسم عزادارى 
اینطور نیست. مراســم  هاى عزادارى در مناطق سفید 

کشور برگزار شد و مشکلى هم پیش نیامد.»

بعد از آنکه محمود احمدى نژاد با ارســال نامه به ولیعهد 
عربستان خود را در قامت میانجى صلح در یمن معرفى کرد، 
رسانه هاى مختلف بین المللى به این کار رئیس جمهور 
سابق ایران واکنش نشان دادند. احمدى نژاد بعد از مطرح 
کردن خود به عنوان واسطه صلح، در مقابل سئوال هاى 
ایجاد شده سکوت کرد تا چهارشنبه شب که مقابل مجرى 
تلویزیون «العربى» قطر نشست و در این باره به صحبت 
پرداخت. آنچه در ادامه مى خوانید، بخشى از این مصاحبه 
اســت که محتواى آن با تحلیل هاى متعددى که بعد از 
مطرح شدن پیشنهاد رئیس جمهور سابق در رسانه هاى 

داخلى منتشر شد قابل جمع شدن است.
برخــی می گوینــد که ایــن طرح 
شــما در چارچوب برگشت شما به 
عرصه سیاســی ایران است چون 
شــما کاندیداي جدي براي ریاست 

جمهوري آینده خواهید بود.

شما خبر دارید؟
فقط می خواهیم مطمئن شویم.

ببینید؛ ما باید بحث ها را اصولی به پیــش ببریم. آیا ما 
باید درباره نیت افراد گفتگو کنیم؟ آیا جز خدا کســی از 
نیت ها خبر دارد؟ آیا کسی از جنگ استقبال می کند؟ من 
می گویم صلح، آیا حرف من حرف بدي است؟ ضرورتی 

ندارد که بنده در روند صلح باشم.
پس اینها طرح هاي شماست و هیچ 

ارتباطی با انتخابات ندارد؟
مطمئن باشــید. هر یک نفر که کمتر کشته شود، ما در 
پیشگاه خداوند متعال روســفید خواهیم بود. مردم دارند 
کشته می شوند، زنان و کودکان کشته می شوند، ثروت 
ملت هاي منطقه دارد از بین می رود، دشمنان ملت ها و 
سلطه گران جهانی از این عرصه خوشحال هستند. ما باید 
اینها را اصالح کنیم. آیا کسی می داند تا سال دیگر زنده 
است یا خیر؟ ما امروز که زنده هستیم وظیفه مان را انجام 

می دهیم./2355

خبرگزارى «مهر» کــه خبرنگارش را به میان بســاط 
سیگارفروشى هاى تهران فرستاده بود، خروجى گزارش 
این خبرنگار درباره سیگارهاى الکچرى را روز پنج شنبه 
منتشر کرد. آنطور که این خانم خبرنگار نوشته است: «در 
دل خیابان هاى پایتخت کسب وکارهایى وجود دارد که 
درآمدشان از دود شدن پول جیب افرادى است که به دنبال 
لذت هاى کوتاه مدت هســتند؛ دودهایى که قیمتشان با 

طال و دالر باال و پایین مى شود.»
این هم بخشى از نتیجه تحقیقات میدانى خبرنگار «مهر» 
براى پى بردن به آنچه در میان بساط فروشى هاى دودى 

پایتخت مى گذرد:
به سراغ یکى از بساطى هاى وسط کوچه رفتم. سراغ یک 
سیگار الکچرى را براى هدیه دادن گرفتم. مرد فروشنده 
همانطور که سرش در گوشى بود به شانه صاحب بساط 
کنارى اش زد که تى شرتى آبى رنگ به تن داشت و گفت: 
«آقا رضا! ســیگار شــیک براى هدیه دادن بده خدمت 

خانوم.»
آقا رضا تقریبًا 34 ساله بود و لهجه ترکى داشت، پرسید: 
«براى خانوم یا آقا هدیه مى خواهیــد؟» فکر مى کردم 
خیلى غیر ملموس باشد که بگویم براى یک خانم سیگار 
مى خواهم. گفتم آقا؛ رضا بى معطلى انبوهى از جعبه هاى 
مقابلم را نشــان داد و یکى یکى شــروع به معرفى کرد 
جعبه هاى رنگارنگى که هر کدام بوى متفاوتى داشــت 
پرسید: «مى خواهى فقط جعبه اش خاص باشد یا اینکه 
بوى خوبى هم داشــته باشــد؟» من هم گفتم هر دو را 
مى خواهم. همانطور که میان جعبه هاى سیگار را مى گشت 
گفت: «از دو تا چهار میلیون سیگار دارم بستگى دارد تا چه 
اندازه بخواهى هزینه کنى؟» گفتــم: «هزینه اش مهم 
نیست، االن فقط براى قیمت گرفتن آمدم.» سیگارهاى 
مختلفى را نشانم مى دهد. یکى از جعبه ها سیاه رنگ است 
و فقط دوچشم براق گربه مانند بر رویش نقش بسته است. 
مى گوید: «این خیلى طرفدار دارد و براى آقایان مى برند. 
کشیدنش حال خوبى دارد.» مدل دیگرى را نشانم مى دهد 
که جعبه اى استوانه اى و طالیى رنگ دارد. مى گوید این 
عکس چگوارا را دارد و از این عکس به عنوان یک آپشن 

براى گران بودنش استفاده مى کند چراکه قیمتش 450 
هزار تومان بود.

تمام تصوراتم از غیرملموس بودن خرید ســیگار براى 
خانوم ها غلط بود چرا که رضا ســیگارهایى با جعبه هاى 
صورتى و دخترانه اى را نشــانم مى دهد و مى گوید اینها 

سبک تر هستند براى خانم ها مى برند.
مى گویم« اینها خیلى معمولى اســت دنبال یک سیگار 
خاص تر هستم؛ برگ هم دارى؟» رضا در جوابم مى گوید: 
«اگر برگ مرغوب مى خواهى باید به سراغ دوستم بروى». 
نشانى چند بساط آن طرف تر از خودش را مى دهد. باهم 
به طرف صاحب بســاط مى رویم. مى گوید: «محسن! 
خانوم برگ مرغوب مى خواهد از همان ها که جعبه اش 

شیک است.»
محسن جوانى 30 ساله بود. گفت: «آبجى چند لحظه اینجا 
صبر کن تا برگردم.» تقریباً نیم ساعتى گذشت که محسن 
با جعبه اى در دست برگشت؛ رو به رویم ایستاد جعبه چوبى 

با قفل آهنى طالیى رنگى را مقابلم گرفت؛ قفل را باز کرد. 
درون جعبه پارچه مخمل قرمز رنگى به شــکل زیبایى 
پهن شده بود و وسط آن یک جعبه دیگر بود، درون جعبه 
یک عدد سیگار برگ جاى گرفته بود. قیمتش را پرسیدم، 
گفت: «قیمت این مدل برگ لحظه اى اســت هر روزى 
که بخواهى بخرى باید زنگ بزنــم و قیمت جدیدش را 
بپرسم با دالر باال و پایین مى رود.» باز هم کوتاه نیامدم و 
قیمت حدودى اش را پرسیدم که در جواب گفت:  «قیمت 
امروز این مدل برگ 3/5 تا 4 میلیون در مى آید؛ بخواهى 
تخفیف هم مى دهم». به این طــرف و آن طرف نگاهى 

مى اندازد و جعبه را مى بندد.
مى گوید: «آبجى شــما معلوم است که دنبال یک جنس 
واقعًا خاص مى گردى، چرا ورقــه طالها را نمى برى؟» 
مى گویم: «مگر دارى؟» مى خندد و در جوابم مى گوید: 
«کافى است یک تلفن بزنم تا هر تعداد که بخواهى برایت 
مهیا کنم. البته چون توتــون مرغوبى دارد و روکش طال 

دارد، قیمتش با قیمت طال باال و پایین مى شــود. وزنش 
مى کنیم و یک قیمتى مى دهیم که هم شما راضى باشى، 

هم ما سود کنیم.»
کارتش را مى دهد تا هر زمان که تصمیم براى خرید قطعى 
شــد با او تماس بگیرم. مى گوید: «ورقه طالها را اینجا 
نمى آورم باید قرار بگذاریم جاى دیگرى تحویلت بدهم 
و یا اینکه زنگ بزن تا بدهم پیک هایــم برایت بیاورند، 

هزینه اش را هم کارت به کارت کن.»
از بساط محسن جدا مى شــوم، متوجه مى شوم دو جوان با 
موتور به دنبالم مى آیند، معطل نمى کنند و کمى بعد از اینکه 
از محسن و بساطش دور شدم جلویم را مى گیرند. مى گویند: 
«آبجى دنبال سیگار دانشــجویى هستى؟» جا مى خورم و 
مى گویم: «سیگار دانشــجویى؟» یکى از آنها که شلوارى 
گشاد و تى شرت ســبز رنگى به تن دارد مى گوید: «بله، از 
همان هایى که بو ندارند و فقط حال خوبى پس از کشیدنشان 

دارى، مارى جوانا هم داریم.»/2354

الکچرى بازى با سیگارهاى برگ و ورقه هاى طالیى

4 میلیون را دود کردن و به هوا دادن!

پاسخ هاى احمدى نژاد
 به سئواالت انتخاباتى تلویزیون قطر

مانى مهدوى

حجت االســالم علیرضا پناهیان در جلسه هم اندیشى و 
هماهنگى مداحان و وعاظ کشور با وزیر بهداشت با حضور 
رئیس سازمان تبلیغات اسالمى با ارائه این پیشنهاد که 
مجموعه وزارت بهداشت از مجالس عزادارى دفاع کند 
و ما هم از رعایت دستورات بهداشتى حمایت مى کنیم، 
گفت: «نباید زمینه را براى دوگانگى ها ایجاد بکنیم و باید 

مانع آن بشویم. اینکه یکى از معاونین وزیر مى گوید من 
نگران اربعین هستم، خیلى دل نشین است. هرچقدر شما 
دغدغه عزادارى ها را داشته باشید بسیار مؤثر واقع مى شود. 
ما در سبک عزادارى ها و سینه زنى ها هم باید ورود کنیم 
تا فاصله هاى اجتماعى رعایت شود. ما مى توانیم از حیاط 
مدرسه ها و محوطه دانشــگاه ها به خوبى استفاده کنیم 
که در تهران از این نوع بســیار داریــم. اگر در فضاهاى 
بــاز و بیابان ها هم عزادارى کنیم اتفاقًا بیشــتر شــبیه 
حضرت زینب (س) و اهل بیت علیهم الســالم است و 
چه بسا که جلوه هاى بیشــترى هم براى عزادارى وجود 

دارد.»
وى ادامه داد: «ســئوال ما این اســت کــه صحت این 
آمارهایى که از تلفات اعالم مى شود چگونه است؟ گاهى 
عمداً بیشتر اعالم مى شــود و گاهى مصلحت عمومى 
ایجاب مى کند. اگر آمارها با بى توجهى درمانى زیاد شده 
باشد، بى اعتمادى ایجاد مى کند و مردم حرف هاى ما را 

هم نمى پذیرند.»

پناهیان: گاهى آمار کرونا 
عمداً باال اعالم مى شود

با رعایت پروتکل ها، چرا که نه؟اقدام متفاوت محسن چاوشى در سالروز تولدش

آرمان کیانى
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کشف 25 ُتن مواد مخدر 
جانشین فرماندهى انتظامى اسـتان اصفهان گفت: 25 
ُتن انواع مواد مخدر در چهار ماهه ابتداى سال جارى در 
استان کشف و ضبط شد. سرهنگ حسین حسین زاده در 
مراسـم معارفه فرمانده انتظامى جدید شهرستان نایین 
افزود: پارسال نیز 42 ُتن انواع مواد مخدر در سطح استان 

کشف و ضبط شد که 12 ُتن آن در نایین بود.

رفع عیب تابلو برق پکیج 
تصفیه خانه 

به گزارش روابط عمومى آبفا فریدونشـهر، عیب یابى و 
نقص فنى تابلو برق پکیج تصفیه خانه فاضالب مسکن 
مهر شهرسـتان بر طرف گردید. گفتنى است با توجه به 
نقص فنى تابلـو برق و ایجاد مشـکالت در روند تصفیه 
فاضالب مسکن مهر ، این امور سریعا وارد عمل شده و 
پس از بررسى هاى به عمل آمده موفق به کشف نقص 
فنى و رفع عیب تابلو برق(فرمان وکنترل) توسط نیروى 

نگهداشت منطقه شد.

حریق در شرکت الکل سازى 
سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت 
دو نفر در حادثه حریق شـرکت الکل سـازى در شهرك 
صنعتى علویجه خبر داد. عباس عابدى اظهار کرد: این 
حادثه در ساعت 8 و 58 دقیقه صبح روز پنجشنبه به مرکز 
اورژانس اعالم شده است. وى افزود: در این حادثه یک 
مرد دچار سوختگى و یکى از پرسنل آتش نشانى به دلیل 

سقوط از ارتفاع مصدوم شدند.

تشییع شهید مدافع سالمت 
مراسـم تشـییع نمادین شـهید مدافـع سـالمت، على 
منصورى صبـح روز پنج شـنبه، به صـورت نمادین و با 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى 
و با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکى و همکاران این 
شهید واالمقام در بیمارسـتان عیسى بن مریم اصفهان 
برگزار شد. پیکر این شهید خدمت پس از برگزارى مراسم 
تشییع و وداع همکارانش، در گلستان شهداى اصفهان 

به خاك سپرده شد.

انتقال بچه ماهى هاى خاویارى
1500 قطعه بچه ماهى خاویارى به مراکز فعال پرورش 
ماهیان خاویارى اسـتان اصفهان انتقال داده شد. مدیر 
شـیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشـاورزى استان 
گفـت: با هـدف ذخیره سـازى مـزارع پـرورش ماهیان 
خاویارى اسـتان، این فیـل ماهى ها بـا هماهنگى دفتر 
بازسـازى و حفاظت از ذخایر ژنتیکى سـازمان شیالت 
ایران از استان گیالن به اصفهان منتقل شدند. محمدرضا 
عباسى گفت: پرورش ماهى خاویارى در استان اصفهان 
شـرایط ویـژه اى را مى طلبـد و نیـاز به سـرمایه گذارى 

بلندمدت و مدیریت مطلوب دارد.

ذخیره 50 تن گوشت گوساله 
بیش از 50 تن گوشت گوساله با استاندارد هاى اعالمى 
شـرکت پشـتیبانى امور دام براى تأمین ذخیره اسـتان 
اصفهان خریدارى شده است. على اکبر نجفى، مدیرکل 
پشتیبانى امور دام استان اصفهان گفت: از یک ماه گذشته 
تاکنون با همکارى اتحادیه دامداران استان و به منظور 
حمایت از دامداران و تولیدکنندگان داخلى قرارداد خرید 
200 تن از تولید دام سـنگین امضا و تاکنون یک چهارم 

آن خریدارى شده است.

برگزارى آزمون استعداد هاى 
درخشان 

آزمون مدارس استعداد هاى درخشـان و در پایه ورودى 
هفتـم بـا شـرکت 11 هـزار و 700 داوطلب در اسـتان 
اصفهان برگزار شـد. معاون آموزش متوسـطه اداره کل 
آموزش و پرورش اسـتان گفـت: این آزمـون صبح روز 
پنجشـنبه در 110 حوزه امتحانى برگزار شـد که از این 
تعـداد 441 دختر و 421 پسـر در مدارس اسـتعداد هاى 

درخشان متوسطه اول گزینش خواهند شد.

خبر

استاندار اصفهان گفت: مدیران و روساى هیأت هاى مذهبى 
براى حفظ سالمت عزاداران، مراسم ایام محرم را به نحوى 
مدیریت کنند که ســالمت مردم حفظ شود و پیش بینى 

تمهیدات بهداشتى در شرایط کرونا را در نظر داشته باشند.
عباس رضایى روز پنجشــنبه در جلســه شوراى فرهنگ 
عمومى استان اصفهان در محل استاندارى افزود: امکان 
برگزارى مراســم عزادارى با رعایت پروتکل ها و موازین 

بهداشتى وجود دارد و منافاتى با سالمت ندارد.
وى تصریح کرد: البته نقش روحانیان، رسانه ها و نهادهاى 
مذهبى و صدا و سیما در اطالع رسانى و آگاهى بخشى به 

جامعه بسیار مهم است.

اســتاندار اصفهان بــه همراهى خوب مجموعــه علما و 
روحانیان، ائمه جمعه اســتان در مدیریــت بیمارى کرونا 
اشاره کرد و تاکید کرد: امســال مراسم عزادارى محرم به 
نحوى برگزار مى شــود که در عین حفظ ســالمت مردم، 
حماسه بزرگ عاشورا که موجب حفظ و بقاى دین است نیز 
تعظیم شود. رضایى با بیان اینکه همواره وضعیت سالمت 
به صورت صادقانه به مردم اطالع رسانى شده است، افزود: 
وضعیت استان در وضعیت قرمز است برغم اینکه پیش از 
این اعالم شده بود دعاى عرفه در اصفهان برگزار مى شود، 
امکان برگزارى دعاى عرفه به صورت تجمعى نبود و از صدا 

و سیما پخش شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى و 
سخنگوى کمیسیون اقتصادى مجلس در بازدید از ذوب 
آهن اصفهان نیروى انسانى  این شرکت را یک سرمایه 
مهم براى صنعت فوالد کشــور دانســت و افزود: این 
مجتمع عظیم صنعتى برخالف تصور برخى که آن را فاقد 
تکنولوژى هاى مدرن مى دانند، در بسیارى قسمت هاى 
خود برخوردار از تکنولوژى بروز و مدرن است و نماد آن را 

مى توان در کارگاه تولید ریل دید.
مهدى طغیانى اظهار کرد: این کارگاه براى تست ریل، از 
تجهیزات مدرنى استفاده مى کند و در نهایت کیفیت ریل 
تولید شده در این شرکت مطابق استانداردهاى جهانى 

است و خوشبختانه این محصول در محورهاى مختلف 
راه آهن کشور در حال استفاده است. وى در حاشیه بازدید 
از بخش هاى کوره بلند، فوالدسازى و کارگاه تولید ریل 
ذوب آهن اصفهان افزود: در این شرکت سرمایه گذارى 
خوبى براى تولید فوالد و محصوالت مورد نیاز کشور از 
جمله ریل صورت گرفته است و این امر یک حرکت مهم 

در صنعت کشور محسوب مى شود. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى اظهار 
کرد: متأسفانه شاهد ورود معادن به فوالدسازى هستیم در 
حالى که در زنجیره صنایع معدنى هر بخش باید در حیطه 

خود توسعه پیدا کند. 

ذوب آهن با  تکنولوژى مدرن، 
ریل تولید مى کند

هیأت ها  تمهیدات بهداشتى را 
مد نظر داشته باشند

ثبت نام در دانشــگاه معارف قرآن و عترت(ع) آغاز شد. 
رئیس دانشــگاه معارف قرآن و عتــرت(ع) با بیان این 
مطلب گفت: داوطلبان تا پایان مردادماه فرصت دارند در 

این دانشگاه ثبت نام کنند.
محسن حاج کاظمیان، رئیس دانشــگاه معارف قرآن 
و عترت(ع) با اعــالم خبر پذیرش دانشــجو از طریق 
آزمون سراسرى و بدون آزمون تا پایان مرداد ماه گفت: 
دانشجویان این دانشگاه با مدرك رسمى وزارت علوم، 

تحقیقات و فناورى فارغ التحصیل مى شوند.
علوم قرآن و حدیث، روانشناسى، حقوق مشاوره، فقه و 
مبانى حقوق اســالمى، معارف اسالمى و علوم تربیتى، 
معارف اســالمى- تبلیغ و ارتباطات، معارف اسالمى و 
مدیریت، فلسفه و کالم اسالمى، زبان و ادبیات عربى از 
جمله رشته هاى کارشناسى این دانشگاه است که حاج 

کاظمیان به آن اشاره کرد.
وى همچنین رشته هاى علوم قرآن و حدیث، روانشناسى 
اسالمى، فقه و مبانى حقوق اسالمى، نهج البالغه، تفسیر 
و علوم قرآنى را از جمله رشته هاى کارشناسى ارشد این 

دانشگاه بر شمرد.

حاج کاظمیان با اشاره به ســابقه بیش از 30 ساله این 
دانشــگاه در زمینه تحصیالت عالى گفت: این دانشگاه 
که در حال حاضر نزدیک به 1000 دانشــجو دارد یکى 
از مهمترین دانشگاه هاى حوزه دینى و معارف اسالمى 
در استان اصفهان اســت. وى همچنین به مزیت هاى 
تحصیل در این دانشگاه اشاره کرد و افزود: امکان ادامه 
تحصیل در رشته هاى دلخواه و بدون در نظر گرفتن رشته 
مقطع قبلى، برگزارى کالس هاى آموزشى در ساعات 
بعد از ظهر(غیر ادارى) ویژه آقایان، فراهم ساختن امکان 
جذب و اســتخدام نفرات برتر در سازمان ها و نهادهاى 
مرتبط، پرداخت وام تحصیلى قرض الحسنه به دانشجو و 
برگزارى دوره هاى آموزشى کاربردى با محوریت آماده 
سازى براى اشتغال از جمله مزایاى تحصیل در این رشته 
دانست. حاج کاظمیان به شرایط ثبت نام در این دانشگاه 
اشاره کرد و گفت: داشتن حداقل مدرك دیپلم یا مدرك 
پیش دانشگاهى شرط ورود به این دانشگاه است و ثبت 
نام نیز به صورت قســطى و با تخصیص وام به دانشجو 
صورت مى پذیــرد و آخرین مهلت ثبت نــام نیز پایان 

مرداد ماه است.

آغاز ثبت نام در دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد گفت: 
آزمون جامع دانشــجویان دکترا نیمسال دوم سال 
تحصیلى 98 با حضور 260 نفر از دانشــجویان دوره 

دکترا در این واحد دانشگاهى برگزار شد.
امیر رضا نقش در حاشــیه برگــزارى آزمون جامع 
دانشجویان دکتراى نیم سال دوم سال تحصیلى 98 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد اظهار کرد: این 
آزمون با حضور 260 نفر از دانشجویان دوره دکترا با 

رعایت کامل دستور العمل مربوط و طرح تعاون آزمون 
و رعایت شیوه نامه بهداشتى در 40 رشته و گرایش در 

بخش کتبى برگزار شد.
وى ادامه داد: بخش شــفاهى آزمــون جامع پس از 
هماهنگى با ناظر جلسه و انجام تقسیم بندى ساعتى و 
تعیین نوبت به صورت غیرحضورى (مجازى)، از طریق 
سامانه مرکز آزمون الکترونیکى دانشگاه طبق برنامه 

زمانبندى اعالم شده برگزار مى شود.

برگزارى آزمون جامع دکترا در دانشگاه آزاد نجف آباد

معاون متوســطه آموزش و پرورش اصفهان گفت: 
تاکنون مــوردى از ابتالى به کرونــا در میان دانش 
آموزان هنرســتانى در اصفهان به واسطه حضور در 

کارگاه هاى عملى نداشته ایم.
محمدرضا ناظم زاده با اشاره به اینکه تاکنون موارد 
ابتال به بیمارى کرونا در بین دانش آموزان هنرستانى 
به واسطه گذراندن واحدهاى عملى و فرایند ثبت نام 
در استان اصفهان گزارش نشده است، اظهار کرد: ثبت 
نام دانش آموزان در مقطع متوســطه دوم به صورت 

مجازى انجام مى شــود و تنها در مقطع دهم که پایه 
ورودى اســت ثبت نام به صورت حضورى و ضمن 
نوبت بندى با رعایت دقیق فاصله گذارى اجتماعى و 

دستورالعمل هاى بهداشتى انجام مى شود.
وى افزود: برگزارى کارگاه هاى عملى دانش آموزان 
هنرستانى به صورت مجازى امکانپذیر نیست و بر این 
اساس با نظارت دقیق پروتکل هاى بهداشتى برگزار 
شد؛ هیچ گونه گزارشى از ابتالى این دانش آموزان و 

همکاران فرهنگى به بیمارى کرونا ارائه نشده است.

دانش آموزان هنرستانى اصفهان کرونا ندارند

معاون شهرسازى و معمارى شــهردار اصفهان با تاکید 
بر اینکه احیا و بازآفرینى بافت تاریخى شهر اصفهان در 
اولویت برنامه ها قرار دارد، گفت: مهمترین و اصلى ترین 
محور گردشگرى شــهر اصفهان از دروازه طوقچى آغاز 
شده و پس از رسیدن به میدان امام على (ع) و گذشتن از 
بازار بزرگ اصفهان به میدان نقش جهان رسیده و با عبور از 
میدان امام حسین (ع) و خیابان چهار باغ عباسى به باغ هاى 

هزار جریب منتهى مى شده است.
وى افزود: چهار باغ عباســى بخش عمــده اى از محور 
گردشگرى شهر اصفهان را شــامل مى شود که اهمیت 

احیاى آن را صد چندان مى کند.
معاون شهرسازى و معمارى شهردار اصفهان تصریح کرد: 
چهارباغ اصفهان یکى از خیابان هاى تاریخِى ایران است 

که باز زنده ســازى آن یکى از برنامه هاى اصلى مدیریت 
شهرى اصفهان است و بر این اساس عملیات احیاى چهار 
باغ عباسى و تبدیل آن به یک فضاى شهرى آرام که به 
خودى خود به عنوان یک پروژه محرك توسعه است، در 
دستور کار شهردارى اصفهان قرار گرفت و توسط سازمان 

نوسازى و بهسازى به مرحله اجرا درآمد.
وى خاطرنشان کرد: اجراى سنگ فرش به جاى آسفالت 
در شرق و غرب محور چهارباغ عباسى، احیاى آب نماى 
میانى و پیاده رو سازى طرفین آن از جمله اقداماتى بوده که 

در فازهاى متعدد طرح چهار باغ عباسى اجرا شده است.
حسینى نیا ساماندهى و کف ســازى گذرهاى منتهى به 
چهار باغ را یکى از پروژه هاى سال جارى شهردارى عنوان 
کرد و گفت: در ســمت غرب چهار باغ خیابان هاى شیخ 

بهایى و عباس آباد، چهار باغ را به خیابان شــمس آبادى 
متصل مى کند و در سمت شرق خیابان هاى آمادگاه و سید 
علیخان، رابط بین چهارباغ و خیابان باغ گلدسته هستند که 
با ساماندهى گذرهاى یاد شده احیاى محور تاریخى چهار 
باغ عباسى کامل تر خواهد شد که اعتبار در نظر گرفته شده 

جهت اجراى این پروژه ها بالغ بر 40 میلیارد ریال است.
وى با اشاره به ســاماندهى میدان امام حسین (ع)، اظهار 
کرد: با توجه به پیاده راه شــدن چهار باغ عباســى و نیز 
قسمتى از خیابان سپاه در سال گذشته، ساماندهى میدان 
امام حسین (ع) که نقش ارتباطى این دو پروژه را داشته، در 
حال اجراست و با اجراى این پروژه گردشگران مى توانند از 
میدان نقش جهان تا سى و سه پل را در مسیرى مطمئن و 

به دور از ترافیک آزار دهنده طى کنند.

محور چهارباغ، آنگونه که خواهد شد

ســرانجام اولین آزمون سراســرى در دوران اوج شیوع 
کرونا روز پنج شنبه برگزار شــد. آزمون کنکور دکتراى 
تخصصى در اصفهان نیز به موازات ســایر نقاط کشور 
با رعایت پروتکل هاى بهداشــتى برگزار شد. تا قبل از 
نشستن داوطلبان این آزمون روى صندلى هایشان، کش 
و قوس فراوانى بین موافقان و مخالفان برگزارى آزمون 
دکترا برقرار بــود اما به هر حــال زور موافقان برگزارى 
کنکور دکترا به اســتدالل هاى مخالفــان چربید و این 

آزمون برگزار شد.
 از بیــن داوطلبان کنکور دکترا در اســتان اصفهان، 51 
درصد مــرد و 49 درصــد زن بودند؛ ایــن داوطلبان در 
شهرهاى اصفهان و کاشــان به رقابت پرداختند که سه 
حوزه امتحانى کالنشــهر اصفهان شامل دانشگاه هاى 
اصفهان، صنعتى اصفهان و غیرانتفاعى شــهید اشرفى 

اصفهانى بود.
روز پنج شــنبه خبرگزارى «ایســنا» وابســته به جهاد 
دانشگاهى، گزارشى از برگزارى این آزمون در دانشگاه 
اصفهان منتشر کرد و نوشــت که این دانشگاه هم مانند 
143 حــوزه امتحانى دیگر در کشــور، میزبان جمعى از 
داوطلبانى بود که براى تصاحب صندلى هاى دکترا با هم 
به رقابت پرداختند، اما براى نخســتین بار این امتحان با 

سبک و سیاقى متفاوت و در شرایط کرونایى برگزار شد.
 به نوشته «ایســنا»، جداى از پروتکل هاى بهداشتى و 
تأکید بر رعایت آن، استرس حضور این ویروس مزاحم 
در جلسه امتحان ســایه افکنده بود و داوطلبان و رابطان 
امتحان، آزمون دکترا را همراه با ترس کووید- 19 پشت 

سر گذاشتند.
داوطلبان کنکور که به حوزه هاى امتحانى وارد شدند، تا 
پیش از این تجربه حضور در جلســه امتحان با این همه 

تمهیدات بهداشتى را نداشتند، اما امسال به واسطه شیوع 
ویروس کرونا و نگرانى از ابتال به آن، همه با ماســک و 
دستکش بر سر جلسه امتحان حضور یافتند؛ پیش از این 
سازمان سنجش کشور اعالم کرده بود که داوطلبان بدون 
ماسک اجازه حضور در جلسه امتحان را ندارند و ترس از 
کرونا همه را به ماسک زدن واداشته بود، عده اى حتى پا 
را از این هم فراتر گذاشته بودند و شیلد بر صورت داشتند. 
امسال جداى از مداد و پاك کن که ابزار کلیدى کنکور و 
هر امتحانى است، یک شیشه مواد ضدعفونى کننده نیز 
همراه داوطلبان بود. لحظه ورود داوطلبان به دانشگاه هم 
صحنه متفاوتى داشت، سال هاى قبل داوطلبان از لحاظ 
وسایلى که همراهشان بود بررسى مى شدند، اما امسال در 
ورودى ها داوطلبان تب ســنجى مى شدند که اگر دماى 
بدن داوطلبى باال و عالیم مشکوك به کرونا داشت، آن 
شخص بالفاصله از دیگر داوطلبان جدا و به مکانى مجزا 

هدایت شود.
یکى از داوطلبان کنکور دکتراى تخصصى 99 در حوزه 
امتحانى دانشگاه اصفهان که با تمهیدات شدید بهداشتى 
به جلســه امتحان آمده بود، دراین باره گفت: از ابتداى 
شــیوع ویروس کرونا در خانه قرنطینه بودم و همه جوره 
پروتکل هاى بهداشتى را رعایت مى کردم، اما کنکور را 
نمى توانستم کنسل کنم و تمام نگرانى ام مواجه شدن با 
دیگران بود و ترس از اینکه کرونا بگیرم. این روزها فقط 
نگران این بودم که چگونه مى توانم از خودم در برابر کرونا 
مراقبت کنم و حاال با حضورم در میان این جمعیت زیاد، 

خیلى نگرانم.
او ادامه داد: تمام تالشم این بود که در جلسه امتحان موارد 
بهداشتى را رعایت کنم، حتماً پس از امتحان هم مواردى 
که براى جلوگیرى از ویروس باید انجــام دهم را از یاد 
نمى برم و البته یک قول به خودم داده ام؛ به دلیل ترس از 

اینکه امروز به ویروس مبتال شوم، حتمًا تا دو هفته خودم 
را قرنطینه مى کنم که این بیمارى را به شخص دیگرى 

منتقل نکنم.
داوطلب دیگرى از استرســى که داشت گفت و اینکه به 
عقیده او کنکور و امتحان کًال اســترس زا هستند و حاال 
که ترس کرونا به آن اضافه شده این استرس بیشتر هم 
مى شود. به عقیده این داوطلب امروز با استرس به توان دو 

بر سر جلسه کنکور دکتراى 99 حاضر شده بودند.
او اما ادامــه داد: براى امتحان آماده بــودم و درس ها را 
به خوبى مرور کرده بودم، اما اضطراب کنکور امســال با 
کنکورى که ســال ها قبل داده ام فرق داشت و تمرکزم 
در جلسه امتحان کمتر از قبل بود. در هر صورت امتحان 
امروز تجربه اى متفاوت بود که امیدوارم مسئوالن این 

نگرانى و اضطراب ما را در نظر بگیرند.
محمدرضا ایروانى، رئیس ســتاد برگزارى آزمون هاى 
دانشــگاه اصفهان هم درخصوص برگزارى آزمون روز 
پنج شنبه دکتراى تخصصى 99 در حوزه امتحانى دانشگاه 
اصفهان، به لزوم رعایت دســتورالعمل هاى بهداشتى و 
فاصله گذارى اجتماعى در برگزارى آزمون تأکید و اظهار 
کرد: شــش نفر از داوطلبان کنکور دکتراى 99 اصفهان 
مبتال به کرونا هســتند که خوشــبختانه هیــچ کدام از 
مبتالیان به این بیمارى در اصفهان در بیمارستان بسترى 
نیستند و تنها دو نفر از مجموع مبتالیان به کرونا در کشور 
بسترى هستند که هیچیک مربوط به اصفهان نیست. بر 
اساس هماهنگى وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان مکانى در بیمارستان الزهرا(س) براى امتحان 

این شش نفر اختصاص داده شد.
وى همچنین اظهار کرد: در هر آزمون معموًال 10 تا 15 
درصد داوطلبان غایب هستند اما امسال در حوزه امتحانى 

دانشگاه اصفهان 25 درصد غایبى ثبت شد.

داوطلبان آزمون دکترا در استان اصفهان همزمان با سراسر کشور در این رقابت شرکت کردند 

کنکور دکترا با دستکش و 
ماسک و شیلد

چند روز پیش بود که خبر بخشش یک قاتل در کاشان 
آن هم پاى چوبه دار در رأس خبرهاى اســتان اصفهان 
قرار گرفت. گفته شد این قاتل هشت سال و نیم در زندان 
بوده و به علت بخشش اولیاى دم به زودى آزاد مى شود.

 به دنبال انتشــار این خبر، حاال جزئیات بیشترى از این 
پرونده منتشر شده است. دادســتان کاشان در این باره 
گفت: علت این حادثه اختالفات خانوادگى و مالى بوده 
اســت. روح ا... دهقانى با اشــاره به بازپرسى، بازسازى 
صحنه قتل، صدور کیفرخواست، تأیید پرونده در دیوان 
عالى کشور و دیگر مراحل پرونده قتل گفت: مقتول در 
سال 79 یعنى قریب به 20 سال قبل به قتل رسیده و قاتل 
نیز متوارى شــده و علت این قتل نیز اختالفات مالى و 

خانوادگى بوده است.
وى با بیان اینکه یــک عصبانیت و یا هیجان لحظه اى 
مى تواند نتیجه اى جبران ناپذیرى به دنبال داشته باشد، 

ابراز کرد: یک اختالف خانوادگى موجب شده تا فردى با 
ضربات چاقو به قتل برســد و قاتل نیز 12 سال متوارى 
بوده و نهایتًا دستگیر و 8/5 سال در زندان تحمل حبس 

کند.
وى با بیان اینکه زندانى به دلیل متنبه شدن استحقاق 
عفو و بخشش را داشت، گفت: از آنجا که قاتل و مقتول 
پسر دایى و پسر عمه بودند با قلم عفو و بخشش اولیاى دم 
بر اساس آیات قرآن اصطالح ذات البین صورت گرفت و 
این موضوع اتفاق مهمى بود چراکه اختالف بین این دو 

خانواده نیز از بین رفت.
دهقانى با بیان اینکه اصــالح ذات البین یکى از وظایف 
قوه قضاییه است، تصریح کرد: قوه قضاییه همانطور که 
در اجراى قانون و احکام مصمم و جدى است، تمام تالش 
خود را به عنوان یک وظیفه براى اصالح ذات البین میان 

افراد مختلف به ویژه بستگان و اقوام به کار گرفته است.

ماجراى قتل 20 سال پیش در کاشان چه بود؟ 

سهیل سنایى

امســال چهلمین ســالروز آغاز دفاع مقدس است. 
سردار مجتبى شــیروانیان، مدیرکل حفظ آثار و نشر 

ارزش هاى دفاع مقدس استان در این باره مى گوید: 
یک جدول 43 هفته اى از سوم خرداد شروع کردیم 
که تا اسفند ماه ســال 99  ادامه دارد و برنامه هایى را 

پیش بینى کردیم.
وى گفت: از برنامه هاى عمده دفاع هفته دفاع مقدس 
برقرارى نمایشگاه نقش استان اصفهان در هشت سال 
دفاع مقدس است؛ این نمایشگاه در محل موزه دفاع 
مقدس اصفهان پیش بینى شده است. این نمایشگاه 
از ابتداى هفته دفاع مقدس تا 25 آبان سالروز حماسه 

مردم اصفهان برپا مى شود.

نمایشگاه بزرگ نقش اصفهان در دفاع مقدس 
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  چگونه گذر یک مجسمه کوچک به اروپا، آمریکا و کره ماه افتاد و به اصفهان رسید 

  داستان ادیشن017  

یکى از روزهاى سال 1954 میالدى که «ژرژ پروسپه 
رمى» ملقب به «هرژه»، هفدهمین کتاب از مجموعه 
کتاب هاى «تن تن و میلو» به نام «کاشفان روى ماه» 
(یا آنطور که به فارســى ترجمه شده «روى ماه قدم 
گذاشتیم») را در بروکســل منتشر کرد، 50 کیلومتر 
آن سوتر در شــهر آنتورپ، «پاول فون هویدونک» 
مجسمه ساز در حال کار روى آثار انتزاعى - هندسى 

خودش بود.
کسى نمى داند آیا این جوان 29 ســاله که تازه سه 
سال از فارغ التحصیل شدنش در رشته تاریخ هنر و 
باستان شناسى مى گذشت، کتاب «هرژه» را مطالعه 
کرد و با قهرمانان خلق شــده توسط هم وطنش به 
کره ماه رفت یا نه اما یک چیز را همه مى دانســتند؛ 
اینکه فون هویدونک به دلیل توجه همیشگى اش به 
فضاهاى بیرونى (که تا امروز هم در آثارش به چشم 
مى خورد) از دوران جوانى به فضا و فضانوردى و شاید 
هم از همه بیشــتر به کره ماه عالقه داشت. همین 
عالقه هم بود که سبب شد تا از اوایل دهه 60 میالدى 
و همزمان با اوج گرفتن شــهرت او، به تدریج «هنر 

فضایى» در آثارش بیشتر به چشم بخورد.
جو غالب جهان در دهه 60، فتح فضا توسط بشر بود. 
تب فضا در همه آن ســال ها آنقدر تند بود که حتى 
جنگ سرد میان دو ابرقدرت وقت نیز بیشتر در قالب 
زورآزمایى هاى فضایى بروز مى یافت. در سایه چنین 
دورنمایى بود که حرکت مستمر فون هویدونک در 
خلق انتزاعــى ترین آثار هنرى فضایــى، به روز20 
ژوئیه 1969 رسید؛ روزى که انسان موفق شد براى 
نخســتین بار در تاریخ حیاتش، قدم روى خاك کره 

ماه بگذارد. 
در آن روز، بــى گمان فــون هویدونک نیــز مانند 
میلیون ها انسان دیگر تحت تأثیر این رخداد تاریخى 
قرار گرفت اما این هنرمند بلژیکى باید دو سال دیگر 
هم صبر مى کرد تا فرصتى به او بخشیده شود که تا 

امروز نظیر آن براى کسى تکرار نشده است. 

   رونمایى از «ارزشمندترین هدیه»
12 تیر ماه امســال، مراســم افتتاحیه آغــاز به کار 
نمایشگاه «تا هنر معاصر» به مناسبت بیست وپنجمین 
سال تأسیس موزه هنرهاى معاصر اصفهان برگزار 
شد.  در این نمایشگاه، منتخبى از آثار گنجینه موزه و 
142 اثر سنتى و کالسیک، هنر نوگرا، عکس و آثار 
هنرمندان خارجى که طى سال هاى مختلف به موزه 
هنرهاى معاصر اهدا شده به نمایش در آمده است. در 
میان این آثار شاخص، اثرى هم وجود دارد که مدیر 
موزه از آن به عنوان «ارزشــمندترین اثر اهدایى به 
موزه هنرهاى معاصر اصفهان» یاد کرده است؛ یک 
مجسمه کوچک که قریب یکسال و نیم پیش به این 
موزه اهدا شــد اما رونمایى از آن به 12 تیر ماه سال 

جارى موکول گردید.  

  مجسمه از کجا آمد؟
سوم اسفند 1397، در جریان پروژه اى به نام «انسان، 
هنر، کهکشان» و با ابتکار مدیران یک شرکت هنرى 
فرهنگى بین المللى، یک ادیشن(شــماره 017) از 
مجسمه اى 85 میلیمترى از جنس آلومینیوم به موزه 
هنرهاى معاصر اصفهان اهدا شــد. نام این مجسمه 
کوچک که از طراحى بسیار ساده اى برخوردار است،  
«فضانورد افتاده» اســت و از میــان همه هدایایى 
که به این مــوزه اهدا شــده، داســتان جالب ترى

 دارد.   
اگر چه مبدأ سفر «فضانورد افتاده» براى رسیدن به 
موزه هنرهاى معاصر در خیابان استاندارى، بلژیک، 
کشــورى کوچک در غرب اروپــا و در فاصله حدود 

6000 کیلومترى از اصفهان است اما اصل ماجراى 
این مجســمه به 384 هزار و 400 کیلومتر باالتر از 
آسمان شــهر اصفهان مربوط مى شود؛ به جایى در 
عمق سیاهى هاى فضا که داســتان ادیشن 017 را 

خواندنى کرده است. 

  ایده اى از نیویورك
سال 1969 همه جا صحبت از پروژه بلندپروازانه ناسا 
براى تسخیر کره ماه بود. قرار بود این اتفاق، تابستان 
همان سال رقم بخورد وسرنشینان فضاپیماى «آپولو 
11» براى نخستین بار آرزوى هزاران ساله بشر براى 

قدم زدن روى سطح ماه را به واقعیت تبدیل کنند.
در مارس همان سال، ســه چهار ماه پیش از زمان 
اعالم شــده براى حرکت فضانوردان به سمت کره 
ماه، پاول فون هویدونــک، هنرمند نوگراى بلژیکى 
سرى به گالرى «وادل» در منهتن نیویورك زد. آنجا 
هم صحبت بر سر تسخیر قریب الوقوع فضا توسط 
انســان بود. هویدونک هنگام حضور در این گالرى، 
با «لوئیس دویچمن»، یکــى از کارمندان گالرى و 
«ریچارد ود دل» مدیر آنجا بــه گفتگو پرداخت. او 
متوجه شد که آنها ایده جالبى برایش دارند: «باید یکى 

از آثارت توسط فضانوردان به کره ماه برده شود.» 
هویدونک اگرچه 20 ســال با مضامین فضایى کار 
کرده بود اما این ایده را غیرممکن مى دانست در حالى 
که دویچمن امیدوارتر از او به ماجرا مى نگریســت: 
«من نمى دانــم چطور اما راهى بــراى این کار پیدا 

مى کنم.» 
البته این کارمند گالرى و مدیــر نیویورکى اش، جز 
به هنر مجسمه ســاز بلژیکى، به اســتفاده تجارى 
بزرگى که گالرى مى توانســت از این کار ببرد هم 
مى اندیشیدند. آنها مى دانســتند اگر چنین اتفاقى 
بیافتد این گالرى با فروش انحصارى نمونه هایى از 
مجسمه فضایى، درآمد هنگفتى به جیب خواهد زد و 
همین انگیزه باعث شــد تا ود دل و دویچمن بیشتر 

روى این موضوع متمرکز شوند. 

   شرط و شروط گذاشته مى شود
آنچه در مارس 1969 درگالــرى «وادل»  به عنوان 
یک ایده ناممکن مطرح گردید، ســرانجام منجر به 
مالقاتى در ژوئن 1971 بین پاول فون هویدونک و 

خدمه آپولو 15 شد. 
حاال دو سال از محقق شــدن پروژه ناسا براى فتح 
ماه مى گذشــت و فضانوردان آپولو 11 براى اولین 
بار این آرزوى همیشــگى بشر را در 20 ژوئیه 1969 
جامه عمل پوشــانده بودند. اما قرار نبود پیاده روى 
روى ماه تنها منحصــر به «نیل آرمســترانگ» و 
«باز آلدرین» شود بلکه ناســا از همان روز تاریخى، 
برنامه هاى بلند پروازانه تــرى هم براى آینده چیده

 بود.
مجموعًا آنچه تحت عنوان برنامه «آپولوى ناســا» 
مطرح بود، در فاصله سال هاى 1969 تا 1972 دوازده 
فضانورد را در قالب شــش مأموریت فضایى به ماه 
فرســتاد که آخرین مأموریت مربوط به آپولو 17 در 
سال 1972 بود. برنامه آپولو 15 در میانه این سه سال، 
قرار بود براى نخستین بار حرکت خودروى ماه نورد را 
روى سطح کره ماه آزمایش کند. کسى هم که براى 
فرماندهى این مأموریت انتخاب شــده بود، «دیوید 
اسکات»، خلبان نیروى هوایى ایاالت متحده بود که 
مى بایست به همراه «جیمز ایروین» و «آلفرد وردن» 
ضمن گشت و گذار با ماه نورد و انجام چند آزمایش 
علمى روى سطح تنها قمر سیاره زمین، سنگ هایى را 

هم براى مطالعه به کره خاکى منتقل کنند.
پاول فون هویدونک، کمتــر از دو ماه مانده به فرود 
آپولو 15 بر سطح کره ماه، با این سه فضانورد مالقات 

کرد. حاال ژوئن ســال 1971 بــود و جهان بى تاب 
مشاهده دوباره راهپیمایى فضانوردان بر سطح ماه.

در یک مهمانى شــام در فلوریدا، فرمانده اســکات 
با درخواســت فون هویدونک براى قرار دادن یک 
مجسمه از ســاخته هاى او بر روى کره ماه موافقت 
کرد اما ناسا شــرایط دشــوارى را براى تحقق این 
خواسته پیش پاى هنرمند بلژیکى قرار داد. اداره کل 
ملى هوانوردى و فضانــوردى ایاالت متحده اعالم 
کرد که این مجســمه باید کوچک، محکم و سبک 
باشد، نمى تواند لبه هاى تیز داشته باشد و نمى تواند 
مغناطیسى باشد، باید در مقابل نور مستقیم خورشید 
و دماى ماه هم ایستادگى کند. دیوید اسکات نیز از 
فون هویدونک خواست مجسمه اش را به صورتى 
بســازد که بدون تمایز قرار دادن جنســى و نژادى، 
سمبل تمام بشریت باشــد. این مجسمه نه باید زن 
باشد، نه مرد. نه باید سفید باشــد، نه سیاه و به هیچ 
قومیتى هم ربط پیدا نکند. تداعى انسان پیر و جوان 

را هم نکند. اینها، خواسته ناسا هم بود.
اما شــاید هیچ کدام از این شــرط ها به اندازه یکى 
مهم نبود: اینکه سازنده مجسمه باید ناشناس بماند 

تا اســتفاده تجارى از برنامه فضایى ایاالت متحده 
صورت نگیرد.

فــون هویدونــک ضمن پذیــرش این شــروط، 
به دنبال خلق مجســمه اى انتزاعــى از آلومینیوم 
برآمد. او تصمیم داشــت این مجســمه را به شکل 
یک انسان ایســتاده داخل محفظه اى شیشه اى از 
جنس اکریلیک قرار دهد امــا اندکى پیش از پرتاب 
آپولــو 15 در 26 ژوئیــه 1971، اســکات بــه 
فون هویدونک خبر داد که چون پوشــش اکریلیک 
احتمال خطر آتش ســوزى را افزایش مى دهد، ناسا 
با قرار دادن مجســمه در این پوشش مخالفت کرده 
و بنابراین اثر ســاخته او باید بدون هرگونه پوشش 

اضافى به کره ماه برده شود.

   تاریخ سازى یک مجسمه 
دوم اوت 1971 اگر براى هر کســى در این جهان 
یک روز معمولى بود، اما براى پاول فون هویدونک، 
هنرمند نوگراى بلژیکى، خــاص ترین روز عمرش 

محسوب مى شد. 
ســاعت 12 و 18 دقیقه آن روز به وقــت گرینویچ، 

فرمانده دیوید اســکات از ســفینه فضایى آپولو 15 
خارج شد و مجســمه آلومینیومى 8/5 سانتیمترى 
هویدونک را به صورت افتاده در کنار «هادلى ریل»، 
دره اى طوالنى روى سطح کره ماه، درست در مقابل 
پالکى قرار داد که روى آن اسامى 14 نفر (6 روس و 8 
آمریکایى) حک شده بود که در راه اکتشافات فضایى 

جان خود را از دست داده بودند. 
آنچه در کره ماه اتفاق افتاد تا زمانى که سه فضانورد 
آپولو 15 به زمین بازنگشتند رســانه اى نشد و مردم 
جهان تنها زمانى از این ماجرا مطلع شدند که کنفرانس 
خبرى فرمانده دیوید اســکات تشــکیل شده بود. او 
در این کنفرانــس گفت که ما یک یــادواره کوچک 
را به عنوان اداى احتــرام به فضانــوردان قهرمانى 
که جــان خــود را در راه پیشــرفت هــاى فضایى 
از دســت داده اند، به شــکل افتاده بر روى کره ماه 
قرار دادیم. اســکات البته از ســه نفر دیگر(دو روس 
و یــک آمریکایى) هم یاد کــرد که آنها نیــز در راه 
شناســاندن اســرار فضا جان باخته بودند اما نامشان 
براى حک شدن روى پالك مخصوص از قلم افتاده

 بود.
از همین کنفرانس خبرى به بعد، مجسمه پاول فون 
هویدونک که حاال به کره ماه رسیده بود، «فضانورد 
افتاده» لقب گرفت. از آن طرف، هویدونک از اینکه 
هنر وى راه رسیدن به سرنوشت انسانى فراتر از زمین 
را نشان مى دهد هیجان زده بود. او انتظار داشت که 
حتى «بزرگ تر از پیکاسو» شود غافل از اینکه قرار 
نبود همه چیز بر وفق مراد هنرمند بلژیکى پیش برود.

به زودى اختالفات بر ســر این مجســمه ســر باز 
کرد.

   کشمکش بلژیکى-آمریکایى
هنرمند بلژیکى از اینکه فضانوردان آپولو 15 مجسمه 
ساخت دست او را که قرار بود نمادى از کل بشریت در 
کره ماه باشد، تنها منحصر به 14 نفر انسان درگذشته 
کرده بودند دلخور بود. هویدونک همچنین از اینکه 
مجسمه اش را به شــکل افتاده روى سطح ماه رها 

کردند هم ناخرسند بود.
او در گفتگــو بــا یــک روزنامــه بلژیکــى، 
دلخورى هایش را صریحًا بیان کرد. هویدونک گفت 
که این مجسمه قرار بود نمادى از تمام بشریت باشد و 
نه فقط 14 فضانورد. وى در این مصاحبه ادعا کرد که 
نمى دانسته این مجسمه به عنوان یک یادبود براى 
این افراد در فضا استفاده خواهد شد و نامى که به این 
اثر داده مى شود (فضانورد افتاده) از طرف وى انتخاب 
و تأیید نشده است. مجســمه ساز بلژیکى تأکید کرد 
که مجسمه باید به شکل ایســتاده در کره ماه باقى 
مى ماند. هویدونک همچنین انــکار کرد که توافق 
شــده بود نامى از او به عنوان خالــق این اثر هنرى 
برده نشود و تا پایان پروژه آپولو ناشناس بماند. فون 
هویدونک ادعا کرد درك متفاوتــى از توافق انجام 
شده با فضانوردان داشته و بنابراین قصد فروش 950 

نسخه از این هنر دست سازش را دارد. 
در ماه ِمى ســال 1972 اســکات از تصمیم هنرمند 
بلژیکى مطلع شــد. او معتقد بود کــه این امر نقض 
روح توافق آنها و سیاست ناســا در قبال ممنوعیت 
بهره بردارى تجارى از برنامه هاى فضایى اســت. 
واضح بود که هویدونک چنین اعتقادى نداشــت. او 
در ژوئیه 1972 یک آگهى تمام صفحه اى در یکى 
از مهمترین نشــریات هنرى آن روزگار سفارش داد 
و اعالم کرد که گالــرى «وادل» در نیویورك، 950 
ماکت از مجســمه فضانورد افتاده که توسط خود او 
امضا شده را به قیمت 750 دالر به فروش مى رساند. 
البته هنرمند بلژیکى سرانجام ناچار شد تحت فشار 
ناسا که سیاست ســختگیرانه اى علیه سوء استفاده 

تجارى از برنامه فضایى دولت ایاالت متحده دارد، از 
خواسته خود کوتاه بیاید. اما به هر حال تعدادى از آن 
مجسمه ها به فروش رفت که امروز از ارزش باالیى 
برخوردارند. یکى از آنها به شماره 200/950 را یک 
بانکدار و ســرمایه گذار به نام «مورگان اســتنلى» 
که به جمع آورى مصنوعات فضایــى و آثار هنرى 
عالقه مند بــود خریدارى کرد. همین مجســمه در 
سال 2015 توسط سایت eBay به یک مجموعه دار 
مشهور ساکن در انگلستان رسید. هویدونک اصالت 

این مجسمه را تأیید کرد.
در 11 سپتامبر 2007، «ژان استالمنز»، روزنامه نگار 
هنرى در گفتگویى مکتوب بــا فون هویدونک از او 
سئوال کرد که چه تعداد ماکت از فضانورد افتاده در 
روى کره زمین وجود دارد و فون هویدونک پاسخ داد 
که 50 نسخه از آن ساخته شده که بیشتر آنها هم در 

اختیار او نیستند. 
اما این مجسمه هاى مشــهور کجا هستند؟ ما فقط 
مى دانیم که بعضى از آنها به موزه هاى کشــورهاى 
مختلف اهدا شده و بعضى دیگر در سایت هاى خرید و 
فروش جهانى قابل عرضه هستند. قیمت هر مجسمه 
هم بسته به ابعاد آن متفاوت اســت. به عنوان مثال 
پاول فون هویدونک نسخه متوسط  فضانورد افتاده را 
به عنوان یک تندیس بلند 40 سانتیمترى هم طراحى 
کرده اســت که یک ماکت از آن به قیمت 12هزار 
و 800 یورو (حــدود 300 میلیون تومــان) فروخته 
مى شود. نسخه اى از همان نمونه کوچک اصلى هم 
در یک استوانه اکریلیکى به قیمت 590 یورو(حدود 

14 میلیون تومان) به فروش مى رود. 

   به دیدن فضانورد افتاده بروید
اصفهان تنها شهر در قاره آسیا محسوب مى شود که 
نسخه اى از ماکت مجسمه فضانورد افتاده که توسط 
خود پاول فون هویدونک به این شــهر اهدا شده را 
در یکى از مهمترین موزه هایــش میزبانى مى کند. 
ادیشن 017 در یک محفظه آبى رنگ شیشه اى به 
شکل ایستاده (یعنى همانطور که خود هنرمند بلژیکى 
آن را مى پسندید) قرار گرفته و این روزها که مقارن 
با سفر این مجســمه به کره ماه است، در سالن تک 
اثر موزه هنرهاى معاصر اصفهان به نمایش گذاشته 

شده است.
از 11 مرداد 1350 شمسى که این مجسمه کوچک 
در مأموریت ویژه آپولو 15 روى کره ماه قرار گرفت 
تا امروز 49 ســال مى گذرد. نیم قرن پیش در چنین 
روزهایى، چشــم جهانیان به صفحات تلویزیون ها 
دوخته شده بود تا توسط این اختراع جدید از مأموریت 
سه فضانورد آپولو آگاه شــوند. اما حاال سال هاست 
که از آن تابستان داغ مى گذرد و هیجان ماه نوردى 
درجهان خوابیده اســت. درباره مأموریت آپولو 15 و 
سه فضانوردش نیز همه چیز به خاطره ها پیوسته  هر 
چند آن فضانورد افتاده همچنان در سکوت کره ماه 

روزگار مى گذراند.
اما اینجا در اصفهــان اگر تا 17 مــرداد گذارتان به 
سالن تک اثر موزه هنرهاى معاصر افتاد و مجسمه 
هویدونک 95 ســاله را زیر نور کمرنگ این ســالن 
نظاره کردید، فراموش نکنید که یک ســر داستان 
پرماجراى ادیشــن017 نه در این سالن تزیین شده 
همچون ســطح ماه که درســت 384 هزار و 400 
کیلومتر باالتــر از آن، جایى روى ماســه هاى خود 
کره ماه مى گذرد. به یاد بیاورید داستانى را که با یک 
رؤیا آغاز شــد اما خاتمه اش دیگر رؤیا نبود. داستان 
«فضانورد افتاده» اى که قرار نبود «افتاده» باشــد 
اما به هرحال در آفرینش برهه اى مهم از تاریخ بشر 

نقشى حیاتى ایفا کرد.

مهران موسوى خوانسارى
5ســکات از ســفینه فضایى آپولو 15
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این تصویر نسخه شماره 200/950 مجسمه 
فضانورد افتاده است که ابتدا در سال 1972 توسط 

گالرى «وادل» در شهر نیویورك براى فروش در 
دسترس قرار گرفت. این مجسمه داراى گواهى 

امضا شده از خود «پاول فون هویدونک»، سازنده 
آن است که اصالت آن را تأیید مى کند. نسخه 

شماره200/950 مجسمه  فضانورد افتاده همان 
نسخه اى است که در سال 2015 به شکل آنالین 

به یک مجموعه دار ساکن انگلستان رسید

15 ســال پیش از آنکه «نیل آرمســترانگ» به عنوان نخستین انسان 
در 20 ژوئیه 1969 روى کره ماه قدم بگذارد و 17 ســال پیش از آنکه 
«دیوید اسکات» اولین انسانى باشد که با ماه نورد روى خاك تنها قمر کره 
زمین حرکت کند، «هرژه»، هنرمنــد بلژیکى و خالق مجموعه کتاب هاى 
«ماجراهاى تن تن و میلو»، شخصیت هاى آفریده ذهن خالقش را در قالب 
جلد هفدهم این مجموعه کتاب ها  به کره ماه فرستاد تا هم در آنجا قدم 

بزنند و هم توسط یک تانک ماه نورد(!) تا مى توانند ماشین سوارى کنند 

مأ موریت این فضاپیما و سرنشینان آن پرداختندبه طور روزانه به ارائه آخرین اخبار و اطالعات درباره قرار داد. نشریات ایران در آن زمان طى چند شماره اسکات» مجسمه فضانورد افتاده را روى سطح کره ماه آپولو 15 در 11 مرداد 1350. این روزى است که «دیوید گزارش روزنامه «اطالعات» از ماه نوردى سرنشینان 

این تصویر مجسمه خلق شده توسط «پاول فون هویدونک»، 

هنرمند نوگراى بلژیکى است که توسط «دیوید اسکات»، فرمانده 

فضاپیماى آپولو 15 در دوم اوت 1971 به شکل افتاده روى سطح 

کره ماه قرار داده شد. این مجسم ه از آن روز به نام «فضانورد افتاده» 

معروف شد. پشت مجسمه فضانورد افتاده پالکى قرار داده شده 

که روى آن نام 14 فضانورد روس و آمریکایى حک شده است که 
جانشان را بر سر اکتشافات فضایى از دست داده اند

تصویرى از آگهى یک صفحه اى که توسط 
«پاول فون هویدونک»، خالق مجســمه 
فضانورد افتاده در ژوئیه ســال 1972 در 
یک نشریه معتبر منتشر شد. در این آگهى 
گفته شده که نمونه هایى از این مجسمه 
که چند ماه قبل تر روى کره ماه قرار داده 
شــده اســت در گالرى «وادل»  فروخته 
مى شــود. این آگهى اختالفــات میان 
هویدونک و ناسا را شعله ورتر کرد. ناسا 
معتقد بود مجسمه ساز بلژیکى نباید برنامه 
فضاى آمریکا را تحت الشــعاع مسائل 
اقتصادى قرار دهد در حالى که هویدونک 

بر خالف این ایده مى اندیشید

این لباس فضایى است که 
«دیوید اسکات» در حین 

مأموریت آپولو15 در سفر به 
کره ماه پوشیده بود و امروز در 
موزه ملى هوا و فضا واشنگتن 

 در معرض نمایش 
گذاشته شده است

خدمه سه نفره آپولو 15 که دوم 

اوت 1971 روى کره ماه فرود 
آمد.  از چپ به راست: 

«دیوید آر اسکات»، فرمانده 
«آلفرد ام وردن»، خلبان و 
«جیمز بى ایروین» ، خلبان

امروز 11 مرداد 1399 است. درست 49 سال پیش در چنین روزى بود که مجسمه کوچکى 
که «پاول فون هویدونک»، هنرمند مجسمه ساز بلژیکى ساخته بود توسط فضاپیماى آپولو 
15 به کره ماه رفت. 11 مرداد 1350 اوج هیجان در جهان بود. حاال نیم قرن است که تندیس 
انتزاعى انسانى که هویدونک آن را ساخت روى خاك کره ماه روزگار مى گذراند. از «فضانورد 
افتاده» ماکت هاى زیادى وجود ندارد. یکى از این معدود ادیشن ها  تا 17 مرداد امسال در 
موزه هنرهاى معاصر اصفهان به نمایش گذاشته شده  و این تصویرى است از همین ادیشن. 
سعى کرده اند اتاقى که مجسمه را در آن گذاشته اند بیش از هر جا به فضاى وهم آلود کره ماه 
نزدیک باشد. اما اصل، خود مجسمه است، گیرم این بار نه افتاده که به صورت ایستاده به 

مستقبلینش خوش آمد مى گوید

ماه نوردى که حرکت دادن آن 
روى کره ماه اصلى ترین مأموریت 

آپولو15 محسوب مى شد. این براى 
نخستین بار بود که یک اتومبیل از 

کره زمین به فضا رسیده بود و   بر روى 
سطح کره ماه حرکت مى کرد.

«پاول فون هویدونک» جوان و مدیر 
گالرى «وادل» در مقابل پوسترى از 
 «فضانورد افتاده» در سطح کره ماه
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء هیاتهاى موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانها 
فاقد سند رسمى در واحد ثبتى منطقه شــمال اصفهان 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 15 روز آگهى میشــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند  از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با اداره ثبت اسناد و امالك محل 
تسلیم  و پس از اخذ رسید.ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مرجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى اســت در صورت  انقضاى مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1 - راى شــماره   139960302026002576   مورخ  1399/02/23   آقاي محمد 
صالحی رزوه ء به شناسنامه شماره 163 کدملی 5759805096 صادره چادگان فرزند 
بهرام نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 111 مترمربع پالك شماره 61 فرعی 
از15179 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى میرزامسعودخان شیروانى
2 - راى شــماره   139960302026006886   مــورخ  1399/04/14   آقــاي 
سیدعبدالحمید موسی کاظمی محمدي به شناسنامه شماره 61 کدملی 1249801427 
صادره نائین فرزند ســیدمحمدعلی نسبت به سه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 139,50 مترمربع پالك شماره 111 فرعی از14915 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
3 - راى شــماره   139960302026006887   مــورخ  1399/04/14  خانم اعظم 
السادات قریشی محمدي به شناسنامه شماره 28 کدملی 1249499917 صادره نائین 
فرزند سید احمد نسبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
139,50 مترمربع پالك شماره 111 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
4 - راى شــماره   139960302026003067   مورخ  1399/02/31  آقاي ســعید 
زیبافراز به شناسنامه شماره 1369 کدملی 5649502935 صادره جرقویه فرزند قاسم 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 145,50 مترمربع پالك شماره 135 
فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
5 - راى شــماره   139960302026002651   مورخ  1399/02/24   آقاي علیرضا 
نساج پور اصفهانی به شناسنامه شماره 1270725858 کدملی 1270725858 صادره 
اصفهان فرزند حسن بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 123,17 مترمربع 
پالك 13799 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رســمى حسن احد از وراث نصراله 

ناعم اصفهانى
6 - راى شماره   139860302026022170   مورخ  1398/12/17  آقاي علی افشاري 
به شناسنامه شماره 1509 کدملی 5759317326 صادره چادگان فرزند عباس بصورت 
ششدانگ یکباب خانه در حال ساخت به مســاحت 170,15مترمربع از پالك شماره 
13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5  اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمود صرامى
7 - راى شــماره   139860302026013223   مورخ  1398/08/23  آقاي حسین 
جمشیدي به شناسنامه شماره 53 کدملی 2411307233 صادره آباده فرزند باباخان 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 162 مترمربع پالك شماره 102 فرعی 
از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رضا زارعى
8 - راى شماره   139960302026006884   مورخ  1399/04/14  خانم لیال زارعان 
به شناسنامه شماره 2896 کدملی 1288236281 صادره اصفهان فرزند امین اله نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 102,38 مترمربع پالك شماره 14959 اصلی واقع 

در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 
رسمى میباشد

9 - راى شــماره   139960302026010219   مورخ  1399/04/31  آقاي مسعود 
حســین پناه اصفهانی به شناسنامه شــماره 55899 کدملی 1280984759 صادره 
اصفهان فرزند فضل اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
105,20 مترمربع پالك شماره 14017 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد 
و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى اقاى 

حبیب اله شیران
10 - راى شــماره   139960302026010220   مــورخ  1399/04/31  خانم اکرم 
پورغدیري اصفهانی به شناسنامه شماره 261 کدملی 1284912681 صادره اصفهان 
فرزند اکبر نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 105,20 
مترمربع پالك شماره 14017 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى اقاى حبیب 

اله شیران
11 - راى شماره   139960302026002792   مورخ  1399/02/27  خانم مهناز پنجه 
پور به شناسنامه شــماره 56 کدملی 4898909574 صادره ساوجبالغ فرزند مرتضی 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 139,10 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى اقاى حاج تقى ناقه
12 - راى شــماره   139860302026002581   مورخ  1398/02/15   خانم مریم 
قندي چالشتري به شناسنامه شماره 49815 کدملی 1280387459 صادره اصفهان 
فرزند حسین نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
182,40 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد 

و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
13 - راى شــماره   139860302026002582   مورخ  1398/02/15   آقاي فرهاد 
رستمیان به شناسنامه شماره 410 کدملی 1285788461 صادره اصفهان فرزند محمد 
علی نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 182,40 
مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
14 - راى شماره   139860302026022257   مورخ  1398/12/20   اقاى کرم اله 
هزاریان به شناسنامه شماره 621 کدملی 1970973201 صادره مسجدسلیمان فرزند 
شامحمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 246,58  مترمربع از پالك شماره 
13900  اصلی واقــع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شــمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
15 - راى شــماره   139860302026018855   مورخ  1398/11/06  آقاي مهران 
حسین پور به شناسنامه و کدملی 1272089241 صادره اصفهان فرزند بهمن بصورت 
ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مساحت 277,73 مترمربع از پالك شماره 8 
فرعی از 452 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مصطفى حسین پور
16 - راى شــماره   139960302026002397   مورخ  1399/02/21  خانم نجمه 
مومنی به شناسنامه شماره 2839 کدملی 1286121558 صادره اصفهان فرزند رحیم 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 171,25 مترمربع از پالك شماره 
453 فرعی از 14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
17 - راى شــماره   139960302026002921   مورخ  1399/02/29  آقاي رسول 
رئیسی فیل آبادي به شناسنامه شــماره 306 کدملی 4679964707 صادره فارسان 
فرزند محمد نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
230 مترمربع پالك شــماره 309 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى 

اکبرفرقانى تیرانى
18 - راى شــماره   139960302026002922   مــورخ  1399/02/29  آقاي علی 

مظاهري به شناسنامه شماره 904 کدملی 1283557908 صادره اصفهان فرزند رضا 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 230 مترمربع پالك 
شماره 309 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى اکبرفرقانى
19 - راى شــماره   139860302026016957   مورخ  1398/10/23  خانم شهین 
امیدان خوابجانى به شناسنامه شماره 65781 کدملی 1281755907 صادره اصفهان 
فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 288,37 مترمربع از 
پالك شماره 309 اصلی واقع در اصفهان بخش 16  حوزه ثبت ملک شمال  اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى مصطفى نریمانى
20 - راى شــماره   139960302026002653   مورخ  1399/02/24  آقاي ســتار 
کریمی علویجه به شناسنامه شماره 56068 کدملی 1281657719 صادره اصفهان 
فرزند حیدرعلی ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى به مســاحت 230 مترمربع از 
پالك 309 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى سعید افشارى
21 - راى شــماره   139860302026020176   مورخ  1398/11/17  آقاي اسداهللا 
نصرالهی دزکی به شناسنامه شماره 10 کدملی 6339842917 صادره شهرکرد فرزند 
حبیب اهللا بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 168,80 مترمربع از پالك 
شــماره 61 و 115 فرعی از 14874 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم 

طاهره مهاجر طادى
22 - راى شماره   139960302026002191   مورخ  1399/02/17  آقاي محسن 
قاسمی به شناسنامه شماره 834 کدملی 1286895081 صادره اصفهان فرزند نادعلی 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 113,95 مترمربع پالك شماره 79 فرعی 
از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
23 - راى شماره   139960302026001887   مورخ  1399/02/13  آقاي رسول علی 
اکبري به شناسنامه شماره 5 کدملی 6229966956 صادره میمه فرزند حسن نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 184,06 مترمربع پالك شماره 15182 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى 
مالک رسمى میباشدبدیهى است در صورت  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشــار نوبت اول :1399/05/11تاریخ 
انتشــار نوبت دوم:1399/05/26 -م  الف :926689-26021747   شــماره ثبت در 

دبیرخانه  -ایروانى -رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان/5/135
تحدید حدود اختصاصى

نظر با اینکه تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه و باغچه پالك شماره 1061 واقع در 
کوى محال اردستان یک اصلى دهستان گرمســیر بخش17 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتى به نام خانم عطیه مومن زاده اردستانى فرزند على اکبر و غیره در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك 
مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1399/6/5 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین طبق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار:  1399/5/11 م الف: 923903 رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان- 
ذبیح اهللا فدایى اردستانى/5/111

تحدید حدود عمومى سال 1399
پیرو آگهى نوبتى  هاى ســه ماهه چهارم 1398 ســال اینک تحدید حدود قسمتى از 
امالك شهرهاى علویجه 1 اصلى و روستاى هسنیجه 2 اصلى واقع در بخش 15 ثبت 

اصفهان به موجب ماده14 قانون ثبت به شرح زیر آگهى مى شود. 
بخش 15 ثبت اصفهان

علویجه یک اصلى و شماره هاى فرعى زیر

پالك 5183- آقاى صادق زمانى علویجه فرزند حسن و خانم پروانه شفیعى علویجه 
فرزند خسرو بالسویه ششدانگ یکبابخانه به مساحت 390/30 مترمربع.

پالك 5189- آقاى ستار زمانى علویجه فرزند حسن ششدانگ قسمتى از یکبابخانه 
به مساحت 29/58 مترمربع که با ششدانگ پالك 807 فرعى توأم و تشکیل یکبابخانه 

را مى دهد.
روستاى هسنیجه 2 اصلى و شماره هاى فرعى زیر

پالك 1106- على صادقى فرزند محمدعلى ششــدانگ یکدرب باغ به مســاحت 
1468/85 مترمربع

تاریخ تحدید حدود پنج شنبه 1399/06/06
تحدید حدود پالکهاى مذکور در تاریخ 1399/06/06 به ترتیب از ساعت 8 صبح به بعد 
در محل شروع و انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و 
مجاورین اعالم مى شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند چنانچه 
که هر یک از صاحبان امالك و یا نماینده قانونى آنهــا در موقع تحدید حدود حاضر 
نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور، ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدید خواهد شــد اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك کــه در موعد مقرر حاضر 
نبودند مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود فقط تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده هاى 
معترضى ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره باید با تقدیم دادخواست به 
مرجع ذى صالح قضایى گواهى تقدیم را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. تاریخ انتشار: 
شنبه 1399/05/11 م الف: 925948 محمدعلى ناظمى- سرپرست اداره ثبت اسناد 

وامالك مهردشت/5/121
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139904002127000048/1 شــماره بایگانى پرونده: 9900051 
شــماره آگهى ابالغیه: 139903802127000016 تاریخ صــدور: 1399/05/06 
بدینوســیله به آقاى ابراهیم آقالر فرزند چراغعلى متولد 1317/01/07 به شــماره 
ملــى 5129702700 ش.ش 1 و خانم ها گلنــاز ذوالفقارى فرزنــد امیرقلى متولد 
1319/11/14 به شــماره ملى 5129712196 ش.ش 16 و رؤیا آقالر فرزند علیرضا 
متولد 1374/04/20 به شــماره ملى 5120047165 و محبوبه آقالر فرزند علیرضا 
متولد 1380/07/03 به شــماره ملى 5410216601 همگى وراث مرحوم علیرضا 
آقالر که برابر گزارش مأمور اداره پست شهرضا به علت عدم حضور شما در آدرس قید 
شده (آدرس متن سند ازدواج)، امکان ابالغ واقعى به شــما میسر نبوده است، ابالغ 
میگردد که بموجب سند ازدواج شماره 3542 مورخ 1397/09/04 تنظیمى در دفتر 
ازدواج شماره 21 شهرضا مرحوم علیرضا آقالر فرزند ابراهیم متولد 1350/06/05 به 
شماره ملى 5129874307 ش.ش 14 (مورث شما)، هدیه یک جلد کالم اله مجید و 
مهرالسنه حضرت زهرا سالم اله علیها جمعًا  مبلغ یک میلیون ریال وجه رایج جمهورى 
اسالمى ایران به انضمام تعداد چهارده عدد سکه تمام بهار آزادى طال طرح جدید و به 
ضمیمه مبلغ ششصد میلیون ریال وجه رایج بابت دو دانگ مشاع از کل ششدانگ یک 
باب منزل مسکونى موجود زوج کًال بر ذمه زوج مزبور ثابت است که عندالمطالبه به 
زوجه بپردازد، صداق خانم منصوره تیموریان نموده است که بعلت عدم پرداخت، زوجه 
توسط دفترخانه تنظیم کننده ســند ازدواج، تقاضاى صدور اجرائیه على وراث زوج را 
نموده است که اجرائیه توسط دفترخانه تنظیم کننده سند صادر و به واحد اجراى اسناد 
رسمى شهرضا واقع در اداره ثبت اسناد   و امالك شهرضا ارسال و پرونده تحت شماره 
بایگانى 9900051 تشکیل و در جریان میباشد. باستناد ماده 2 آئین نامه اجرائى الحاق 
یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنى مصوب 77/02/13 وجه نقد مندرج در مهریه 
(مبلغ ششصد و یک میلیون ریال) با توجه به درخواست زوجه و شاخص تورم به مبلغ 
هشتصد و چهل و هشت میلیون و هشــتصد هزار و چهارصد و بیست ریال محاسبه 
شده است. لذا باستناد ماده 19 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى مصوب سال 1387 
مراتب یکنوبت جهت ابالغ به شما در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار چاپ اصفهان 
درج و منتشر مى گردد و ظرف مدت بیســت روز پس از انتشار آگهى عملیات اجرائى 
جریان خواهد یافت. م الف: 926627 زهرا جهانى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى 

شهرضا/5/128

محققان استرالیایى با مقایسه ماسک هاى مختلف در بازار، 
بهترین ماســک محافظ در برابر ویروس کرونا را معرفى 

کردند.
محققان مى گویند ماسک N95 باالترین ایمنى را در مقابل 
ویروس کرونا دارد. با این حال، این ماسک ها گرانقیمت و 
داراى محدودیت در تولید هســتند. همچنین این ماسک 
براى استفاده در بلندمدت نامناسب است. حتى در کشور هایى 
که دولت ها مردم را به استفاده از ماسک تشویق مى کنند، 
استفاده از ماسک N95را تنها به کادر درمانى و کسانى که 

در خطر باالى ابتال قرار دارند پیشنهاد مى کنند.
درباره ماسک هاى دیگر موجود در بازار نظرات متفاوتى وجود 

دارد، اما مرکز کنترل بیمارى هاى واگیردار آمریکا مى گوید 
حتى استفاده از تکه اى پارچه براى پوشاندن دهان و بینى 
بهتر از استفاده نکردن از ماســک است. محققان پیشنهاد 
کرده اند مردم مى توانند از ماسک هاى خانگى که در منزل 
تهیه مى شود در جامعه استفاده کنند و پس از هر بار مصرف، 
آن را بشــویند. یک تیم تحقیقاتى اســترالیایى با مقایسه 
ماسک هاى یک الیه، دو الیه و سه الیه جراحى به این نتیجه 
رسیدند ماسک هاى سه الیه بیشترین مقاومت را در برابر 
ویروس کرونا ایجاد مى کند. ماسک هاى سه الیه جراحى 
قابلیت باالیى براى حفظ ذرات حاوى ویروس و جلوگیرى از 

انتشار آنها در محیط نسبت به دو ماسک دیگر دارند.

دکتر مســعود مردانى، فوق تخصصــى بیمارى هاى 
عفونى با حضور در برنامه در «انتهاى الوند» شــبکه 2 
سیما در مورد ویروس کرونا اطالعات جدیدى ارائه کرد.

او گفت: موارد جدید ابتال به بیمارى بســیار زیاد شده 
اســت، از اواســط ماه ِمى در ویــروس کرونا جهش 
کروموزمى اتفاق افتاد بــه این صورت که قدرت انتقال 
بیمارى در افراد بیــن 3 تا 9 برابر افزایــش پیدا کرده 
است؛ به همین علت بود که ماسک در مجمع عمومى 

اجبارى شد.
وى ادامه داد: فــردى که به بیمارى مبتال شــده  و در 
قرنطینه خانگى به سر مى برد به افرادى که با او ارتباط 

نزدیکى دارند قطعًا ویروس را انتقال مى دهد.
به گفته مردانى هر هفت دقیقه یک ایرانى بر اثر کرونا 
جان خود را از دست مى دهد، آمار فوتى ها بسیار باالست 

و روزانه به بیش از 200 نفر مى رسد.
وى با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت ایران از اسفند 
و فروردین بسیار بدتر است افزود: تمام بیمارستان ها از 
بیماران کرونایى پر شده اســت و پزشکان و پرستاران 

خسته اند.
مردانى گفت: در صورتى که افراد براى بار دوم به کرونا 
مبتال شوند این بیمارى در بدن آنها بسیار ضعیف عمل 

مى کند.

بهترین ماسک در مقابل 
ویروس کرونا کدام است؟

قدرت انتقال کرونا 9 برابر 
افزایش یافته است

پرستار 26 ساله جان باخت 
  رکنا | اولین شهید مدافع سالمت در جیرفت یک زن 
جوان است. «کیانا نخعى»، پرستار 26 ساله کرمانى و از 
مدافعان سالمت در شهرستان جیرفت بامداد پنج شنبه 
با شهادت در راه سـالمت و دفاع از سـالمتى مردم مزد 
خدماتش را گرفت. این پرستار اورژانس ده روز بود که با 
به دنیا آمدن نوزادش مادر شده بوده اما نوزادش هیچ وقت 

لذت آغوش مادر و نوازش او را نچشید./2364

تهران تعطیل نمى شود
  ایسنا | فرماندار تهران خبر احتمال تعطیلى تهران 
از شنبه یا دوشـنبه به دلیل کرونا را تکذیب کرد. عیسى 
فرهادى گفت: متأسفانه کانالى در فضاى مجازى خبرى 
منتشر کرده که این تصمیم در نشست فرماندارى گرفته 
شده و قبل از محرم یعنى شنبه یا دوشنبه کلید مى خورد 
که باید اعالم کنم  فرماندارى اصًال نشستى نداشته که 

چنین تصمیمى بگیرد./2365

آمار مرگبار
  انتخاب | معـاون کل وزارت بهداشـت که در یک 
برنامه تلویزیونى صحبت مى کرد، گفت: در استان تهران 
7/5 درصد مبتالیان به کرونا که در بیمارسـتان بسترى 
مى شوند، فوت مى کنند. یعنى از هر 14 نفر، یک نفر فوت 
مى کند. فوت در سنین باالى 90 سال، بسیار زیاد است 

و در سنین بین 60 تا 69 سال، 10 درصد است. /2366

روى موج کووید-19

آرامش نسبى حاصل از قرنطینه کرونا به دانشمندان 
این امکان را مى دهد تا به نشانه هاى زمین لرزه هاى 
پنهانى گوش دهند و مى توانند به وضوح بیشترى از 
گذشته بین نویز لرزه انســانى و طبیعى تمایز قائل 

شوند.
یک مطالعه جدید نشان داد که لرزه هاى زمین ناشى 
از ترافیک و کارهاى صنعتــى در خالل تعطیلى و 
قرنطینه هاى جهانى ناشى از همه گیرى کووید-19 

در جهان به نصف کاهش یافته  است.
واگرایى و رعایت  فاصله گذارى هــاى اجتماعى و 
کاهش تعداد اتومبیل ها در جاده ها و محدود شدن 
گردشگرى و مسافرت، منجر به یک دوره طوالنى 
از آرامش شده و به وضوح به کاهش نویز لرزه هاى 

ثبت شده منجر شده که در نوع خود بى سابقه است.
نویز لرزه اى به ارتعاشات موجود در زمین اشاره دارد 
که بر اثر ترافیک یا ماشین آالت سنگین و پدیده هاى 

طبیعى مانند زلزله و آب و هواى بد ایجاد مى شود.
سر و صداى لرزه اى جهان بر اثر فعالیت هاى انسانى 
از مارس تا ماه ِمى 50 درصد کاهش یافته  اســت، 
زیرا بسیارى از شــهرهاى جهان براى جلوگیرى از 

گسترش ویروس کرونا بسته و تعطیل شدند.
بیشــترین کاهش نویز لرزه اى در پرجمعیت ترین 
مناطق جهان مانند سنگاپور و شهر نیویورك ثبت 
شده است؛ با این حال، کاهش نویز لرزه اى در مناطق 
دور افتاده مانند جنگل سیاه آلمان و روندو در کشور 

آفریقایى نامیبیا نیز ثبت شد.
قرنطینه کرونا به زمین شناسان فرصتى براى نظارت 

بر وقایع طبیعى داد که ممکن است کشف نشده باقى 
مانده باشــند به ویژه در روز که سر و صداى انسان 
بیشتر از شب هاست. این آرامش نسبى به دانشمندان 
این امکان را مى دهد تا به نشانه هاى زمین لرزه هاى 
پنهانى گوش دهند و مى توانند به وضوح بیشترى از 
گذشته  بین نویز لرزه انســانى و طبیعى تمایز قائل 

شوند.
این مطالعه، که شامل کمک هاى کارشناسان امپریال 

کالج لندن است اولین شواهدى را ارائه مى دهد که 
ســیگنال هاى لرزه اى که قبًال پنهان بودند در لرزه 
نگارهاى شهرى در حین قرنطینه شهرها مشهودتر 
شــدند. این مى  تواند به متخصصان محیط زیست 
کمک کند تا راه هایى براى پیش بینى حوادث طبیعى 

آینده پیدا کنند.
دکتر «توماس الکوك»، نویسنده اصلى از رصدخانه 
رویال بلژیک گفت: با افزایش شهرنشینى و افزایش 

جمعیت جهان تعداد بیشــترى از مردم در مناطق 
خطرنــاك جغرافیایى زندگى مى کننــد. بنابراین 
تمایز میان نویز طبیعى و ســر و صدایى که انسان 
ایجاد مى کند، بیش از پیش اهمیت پیدا مى کند. به 
گونه اى که بتوانیم به زمین گوش دهیم و حرکات 
زمینى که زیر پاهایمان قرار دارد را بهتر بررســى 
کنیم. این مطالعه مى تواند به شروع این زمینه جدید 

کمک کند.

تأثیر شگفت انگیز کرونا بر لرزه هاى زمین!
على مالقلى پور، کارگردان ســینما و 
تلویزیون که از چندى پیش مبتال به 
بیمارى کرونا شده بود با توضیح دادن 
روند بهبودى اش از مردم خواست که 

حتماً از ماسک استفاده کنند.
مالقلى پور در این بــاره توضیح داد: 
کرونا هر آنچه الزم است براى زیستن 
مى گیرد ، اشــتها و میل به خوردن از 
بین مى رود، کم کم تنفس سخت مى 

شود و شاید افرادى مثل من کارشان به دستگاه اکسیژن برسد، حتى خواب را هم 
مى گیرد، من کارم به بیمارستان کشید و سه شب نتوانستم بخوابم تازه متوجه 
شــدم بخشــى از تنفس ارادى اســت و وقتى مجبورى بخوابى تنفس کامًال 
غیر ارادى مى شــود و از آنجایى که ریه هاى من درگیر این ویروس بود وقتى 
به حالت خواب فرو مى رفتم ریه ام توان بازدم و باز شــدن نداشت و کامًال ترمز 
مى کرد و مى ایستاد و از شدت خفگى در لحظه فرورفتن به خواب بلند مى شدم. به 
دکتر مى گفتم، مى گفت طبیعت این بیمارى است، از شدت بى خوابى زیاد گاهى 
تصمیم مى گرفتم بخوابم و تا قبل از لحظه خفگى حداقل آن یک ثانیه خواب را 
احساس کنم، واقعاً فاجعه بود و بازى با مرگ بود. بعد از سه روز که حالم وخیم تر 
شد دکتر کورتن زد و یواش یواش بهتر شدم و توان خواب و خوراك برگشت، بعد 
از چند روز مرخص شدم و نزدیک دو هفته است در خانه ماندم و دیگر بهبودى پیدا 

کردم، اما تا نزدیکى هاى مرگ را چشیدم. 
چگونگى دچار شدن: من در اتاقى بودم با چند دوست و همکار که یکى از آنها 
نمى دانست دچار بیمارى شده و فکر مى کرد سرما خورده، متأسفانه من ماسکم 
را درآورده بودم، چند عطسه دوستم باعث شد اتاق را ترك کنم اما من به همین 
راحتى گرفتم، دوست دیگر که در اتاق بود ماسک زده بود و نگرفت، واقعاً استفاده 
از ماسک اینقدر تفاوت دارد، حتى یک لحظه ام دیگر ماسک را بر نمى دارم، این 
اشتباه است فکر کنیم از دوستان و نزدیکان و در جاى خلوت بیمارى نمى گیریم.

روایت على مالقلى پور از روزهایى که 
کرونا او را تا دم مرگ برد
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ابالغ اجرائیه
شماره پرونده: 139604002004000929/1 شــماره بایگانى پرونده: 9603689/2 
شــماره ابالغیه: 139905102004000769 تاریخ صدور: 1399/04/14 آگهى ابالغ 
اجرائیه پرونده کالسه: 9603689- بدینوسیله آقاى سید جالل صفاریان قصر منشى 
فرزند مهدى بدهکار پرونده که برابر گزارش مامور ابالغ مربوطه نشانى شما: اصفهان، 
خیابان جى، شهرك فاضل بهار 2 کدپستى شماره 8154753681 ابالغ به شما به علت 
عدم شناسایى آدرس میسور نگردیده و بستانکار نیز آدرس دیگرى معرفى ننموده ابالغ 
مى گردد که برابر سند رهنى شماره 59035 تنظیمى در دفترخانه شماره 107 اصفهان، 
بستانکار بانک ملى مبادرت به صدور اجرائیه کالسه هاى فوق بابت پرونده 9603689 
را به مبلغ 312/547/793 ریال بابت اصل و مبلغ 55/085/721 ریال بابت خسارت تاخیر 
تا تاریخ تقاضاى صدور اجراییه و بانضمام جریمه تاخیر روزانه مبلغ 2/63 ریال به ازاء هر 
سه هزار ریال از تا تاریخ 96/10/20 طلب را نموده بدهکار مى باشید لذا طبق ماده طبق 
18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رســمى مراتب فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان 
چاپ اصفهان جهت اطالع شما درج و منتشر و پس از انتشار آگهى در روزنامه اجرائیه 
ابالغ شده محسوب مى گردد چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر در قانون اصالح ماده 34 
اصالحى قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 86/11/29 نسبت 
به پرداخت بدهى خود اقدام ننمائید بنا به تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى تمامى مورد 
وثیقه عبارت است از ششدانگ پالك ثبتى شماره 868 فرعى از 15202 اصلى واقع در 

طبقه اول به مساحت 140/14 مترمربع بانضمام 9/72 متر تراس با قدرالسهم از عرصه 
مشاعى 8 فرعى از 252 فرعى و حیاط مشــاعى 864 فرعى و پارکینگ مشاعى 865 
فرعى و راه پله مشاعى 866 فرعى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان و قطعیت آن حداکثر 
ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابى و با برگزارى مزایده نسبت به وصول مطالبات 
مرتهن و حقوق دولتى اقدام خواهد شد و جز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد 

شد. م الف: 926300 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/5/131
ابالغ اخطاریه ماده 101

شماره پرونده: 139704002003003479/1 شــماره بایگانى پرونده: 9704797/1 
شماره آگهى ابالغیه: 139903802003000174 تاریخ صدور: 1399/05/05 آگهى 
ابالغ اخطاریه ماده 101- بدین وســیله به آقاى احمدرضا مســاحى ده مجنون فرزند 
رضا به نشــانى اصفهان خ کاوه ك. روزبهانى منزل حاج على ساعدى ابالغ مى گردد 
در خصوص پرونده اجرایى کالســه فــوق له خانم اعظم توکلى طبــق گزارش مورخ 
98/11/20 کارشناس رسمى دادگسترى، خودرو سوارى لوگان ال 90 به شماره انتظامى 
378 و 77- ایران 53 به مبلغ 1150000000 ریال (یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون 
ریال) ارزیابى گردیده اســت، لذا چنانچه به مبلغ ارزیابى خودروى مذکور معترض مى 
باشید، اعتراض کتبى خود را ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه که روز انتشار 
محسوب مى گردد به ضمیمه فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدید نظر (سه نفره) به 
مبلغ 3000000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضى که خارج از موعد 

یا فاقد فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشــد ترتیب اثر داده نخواهد شد و 
اقدام بعدى مزایده خواهد بود. م الف: 926591 زهرا یعقوبى- رئیس اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان/5/132
اخطاریه

شماره پرونده: 139904002003000611/1 شــماره بایگانى پرونده: 9900835/1 
شماره آگهى  ابالغیه: 139903802003000121 تاریخ صدور: 1399/04/09 آگهى 
اخطاریه ممنوعیت خروج از کشور پرونده 9900835- بدین وسیله به آقاى بهادر ملکانى 
نژاد اصفهانى، نام پدر: محمد متولد: 1348/02/01 شماره ملى: 6209512615 شماره 
شناسنامه: 573 ســاکن اصفهان که طبق گزارش مامور مربوطه آدرس شما شناسائى 
نگردیده، و پیرو اجرائیه ارســالى بدینوســیله اخطار مى گردد که مورخ 1399/04/09 
بابت بدهى مهریه به خانم طیبه محمدى خشــوئى ممنوع الخروج از کشور گردیده اید 
لذا مراتب بدین وسیله به شما ابالغ مى گردد و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان 
چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد. م الف: 926064 زهرا یعقوبى- رییس اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان/5/133
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139904002003000578/1 شماره بایگانى پرونده: 9900786/1 
شــماره آگهى ابالغیه: 139903802003000177 تاریخ صــدور: 1399/05/05 
آگهى ابالغ اجرائیه پرونده شماره 9900786- بدین وســیله به محمدرضا صباغى 

خوراســگانى نام پدر: عباس تاریخ تولد: 1339/01/04 شماره ملى: 1291326782 
شماره شناسنامه: 144 به نشانى متن سند: اصفهان خوراسگان که برابر گزارش مأمور 
آدرس مربوطه شناسائى نگردیده است، و در آدرس اعالمى به شرح خیابان جى خیابان 
مهر بعد از پارك مهر پالك 59 نیز ابالغ میســر نگردید ابالغ مى گردد که برابر سند 
ازدواج شماره 1961 مورخ 1361/08/01 دفترخانه ازدواج شماره 185 اصفهان بابت 
مهریه به شرح ((:هدیه کالم ا... مجید یکصدهزار ریال مهرالسنه دویست و شصت و 
دو ریال و نیم شیربهاء چهارصد هزار ریال بهاى ملک هشتصد هزار ریال بهاى بیست 
و پنج مثقال طال سیصد هزار ریال بهاى پنج دســت لباس پنجاه هزار ریال که مبلغ 
پانصد هزار ریال بابت طال و شیربهاء و لباس بزوجه رسیده باقرارها و اقرار ابیها و بقیه 
بر ذمه زوج باقى است)) به خانم صدیقه دانشمند نام پدر: عباس بدهکار مى باشید که 
بر اثر عدم پرداخت دین، (زوجه) درخواست صدور اجرائیه علیه شما را نموده است که 
پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اداره مطرح مى باشد. لذا 
طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ 
انتشــار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه 
نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق 
مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 926387 زهرا یعقوبى- رییس اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان/5/134

«بردن، بردن، بردن و باز هم بردن و بردن. فوتبال یعنى 
همین آقایان!» این صرفًا یک جمله نیســت که بر زبان 
«لوئیز آراگونس»، ســرمربى فقید ســرزمین ماتادورها 
جارى شده باشد، بلکه یک واقعیت اســت در دنیاى بى 

رحم فوتبال. 
امشب و در حساس ترین جدال هفته بیست و هفتم لیگ 
نوزدهم، بازیکنان سپاهان و اســتقالل در حالى زیر نور 
پروژکتورهاى ورزشگاه آزادى خالى از تماشاچى به مصاف 
هم مى روند که هر دو تیم محکوم به بردن هستند. دوئل 

مرگ و زندگى. جنگ بر سر کسب سهمیه. 
هر دو تیم در امتیاز 45 برابر هستند اما آبى هاى تهران به 
لطف تفاضل گل بیشتر در رده دوم قرار دارند و سپاهانى 
ها که یکى از جدى ترین مدعیان کســب مقام قهرمانى 
این فصل بودند حاال که در عین ناباورى این عنوان را به 
سرخ هاى پایتخت تقدیم کردند نمى خواهند به هیچ قیمتى 
نایب قهرمانى را هم از دست رفته ببینند. هر چند استقالل 
هم تیمى نیست که به این راحتى ها جا بزند و همه اینها 
دست به دست هم مى دهد که میلیون ها هوادار فوتبال 
در ایران امشب چشم به جعبه جادو بدوزند تا شاهد جدالى 

سخت و نفسگیر بین این دو رقیب دیرینه باشند. 
«بردن، بردن، بردن و باز هم بردن و بردن.» امشب فوتبال 
براى طالیى پوشان اصفهان و آبى پوشان تهران معنایى 
جز این نخواهد داشت، چه اینکه آنها مى دانند در صورت 
کسب نتیجه اى غیر از پیروزى، حتى تساوى، میدان را به 
نفع دیگر حریفان خالى مى کنند و این یعنى مرگ تدریجى 

رؤیاى حضور در آسیا.
اما کسب عنوان دومى رقابت هاى لیگ و کسب سهمیه 
آسیایى تنها دلیلى نیست که نبرد امشب سپاهان و استقالل 
را حساس کرده، بلکه این دیدار اولین تقابل قلعه نویى با 
تجربه و فرهاد مجیدى جوان در کســوت سرمربیان این 
دو تیم است. دو سرمربى که هر دو پرورش یافته مکتب 
استقالل هستند و هر دو این روزها جایگاه خود را در خطر 
مى بینند. هم ژنرال محبوبیتش را بین هواداران اصفهانى 
از دست داده و مى توان گفت در انتهاى فصل راه خروج از 
باشگاه طالیى ها را خواسته یا ناخواسته در پیش مى گیرد، 
هم هفت مقدس آبى ها مثل گذشــته در دل طرفداران 

اســتقالل حکمرانى نمى کند و موقعیتش روى نیمکت 
این تیم متزلزل شده اســت. عالوه بر این، ژنرال و فرهاد 
از قدیم رابطه خوبى با یکدیگر نداشــته اند و همین هم 
مزید بر علت مى شود که هیچیک حاضر نباشد در مصاف 
امشب شــاگردانش قافیه را به دیگرى ببازد. فرقى هم 
نمى کند که از روى نیمکت و یا از صفحه تلویزیون نظاره 
گر نبرد نیروهاى تحت فرماندهى خود باشند. براى همین 
پر بیراه نیســت اگر بگوییم هماورد این دو تیم در هفته 
بیست و هفتم لیگ نوزدهم نه تنها حساس ترین مسابقه 
این هفته که حیاتى ترین نبرد آنها در تاریخ رقابت هایشان 

با یکدیگر است.
استقاللى ها براى این بازى نه محروم دارند و نه مصدوم؛ 
آنها با تمام قوا براى جدال بــا رقیب به میدان مى آیند اما 
در نقطه مقابل، طالیى پوشان براى صف آرایى برابر این 
حریف چغر، ضمن اینکه ممکن است امیرخان را به علت 
شوك عصبى که به تازگى پشت سر گذاشته روى نیمکت 
نداشته باشد، سه ســرباز خود را در خدمت ندارد؛ سروش 
رفیعى و رضا میرزایى که جزو محرومان این هفته هستند 
به عالوه یکى از بازیکنان این تیم که نتیجه تست کروناى 
او مثبت اعالم شده است. از بین این سه نفر، غیبت سروش 
رفیعى، هافبک طراح و بازى ســاز این روزهاى سپاهان 
مى تواند کار را براى آنها در میانه میدان سخت کند و تنها 
امید طالیى پوشان این اســت که امید نورافکن آمادگى 
کامل خود را به دست آورده باشــد و بتواند به نوعى جاى 
خالى سروش را در این نقطه از زمین کنار بازیکنانى چون 
مهدى کیانى و محمد کریمى پر کند. هیچ بعید نیســت 
نورافکن باز هم مهره نجات بخش ســپاهانى ها باشد، 
همانطور که در مســابقه رفت این دو تیم با گل تساوى 
بخشــى که در دقیقه 95 وارد دروازه تیم سابق خود کرد 

شادى را به نقش جهان آورد.
طالیى پوشــان به غیر از این جوان 21 ساله، ستاره هاى 
زیادى دارند که مى توانند براى نتیجه گرفتن در این هماورد 
به درخشش آنها در میدان امیدوار باشند. این تیم در خط 
حمله از مهاجمانى چون کى روش استنلى آقاى گل فصل 
گذشته، محمدرضا حسینى، ســجاد شهباز زاده، محسن 
الغســانى و محمد محبى بهره مى برد که هر کدام از آنها 
خصوصاً حسینى به تنهایى هم مى توانند براى خط دفاعى 

هر تیمى دردسرساز باشند حتى براى مدافعان تیم استقالل 
که در فصل جارى با 26 گل خورده نشان داده اند در برابر 
حمالت رقبا چندان هم سد مستحکمى نیستند. درست 
برعکس مدافعان ســپاهان که با 18 گل خورده عنوان 
برترین خط دفاع این دوره از رقابت ها را پس از پرسپولیس 

به خود اختصاص داده اند.
دست ژنرال براى چینش مهره هایش در دفاع باز است. 
او در این پست بازیکنانى چون شایان مصلح، محمدرضا 
مهدى زاده، مهدى ترکمان، ســعید آقایى، محمد ایران 
پوریان، مرتضــى منصورى و محمد طیبــى را در اختیار 
دارد که مى تواند بنا به شــناختى که از مهاجمان حریف 
دارد  هر کدام از این بازیکنان را که بیشتر براى این بازى 
کارایى دارند به میدان بفرستد. بدون شک او براى آرایش 
این مهره ها در مستطیل سبز از مدافعانى استفاده خواهد 
کرد که بتوانند هم در مقابل شــیخ دیاباتــه بلندباالى
 استقاللى ها و هم در برابر قائدى، مهاجم ریزنقش این تیم 

از سنگر طالیى ها به خوبى حراست کنند.
از همه اینها که بگذریم در نبرد امشب فوتبالدوستان ایرانى 
همانطور که به ساق هاى بازیکنان خیره شده اند، به دستان 
دو دروازه بان سپاهان و استقالل هم چشم دوخته اند. دو 
گلرى که در تمام 26 هفتــه رقابت هاى لیگ برتر جارى 
به تنهایى وظیفه ســنگربانى از تیم هایشان را بر عهده 
داشته اند، با این تفاوت که پیام نیازمند با بسته نگهداشتن 
دروازه اش در 17 مسابقه توانسته هم رکورددار کلین شیت 
لیگ نوزدهم شود و هم کارى کند که خیال سپاهانى ها 
تا حدودى بابت دروازه تیمشــان راحت شود. گلر جوان 
طالیى پوشــان این روزها نقطه ثقل تیم سپاهان است 
طورى که فتح سنگر این تیم کار هر کسى نیست؛ با وجود 
این، چه نیازمند و چه مدافعان سرسخت سپاهان نباید از 
این موضوع غافل شوند که امشــب کار دشوارى در برابر 
مهاجمان استقالل به خصوص شیخ آبى ها دارند چرا که 
او با 11 گل زده در رتبه دوم جدول گلزنان قرار دارد و آنطور 
که اخیراً گفته، مى خواهد آقاى گل ایران شود و بدون شک 
براى رسیدن به این هدف که فقط یک گل با آن فاصله دارد 
برایش فرقى نمى کند خوانى که باید از آن عبور کند خط 
دفاع سپاهان باشد و یا درون دروازه اى که باید آن را بگشاید 

سنگربان قرصى چون پیام نیازمند ایستاده باشد.

دوئل امشب استقالل- سپاهان براى کسب سهمیه

بردن یا بردن؛ مسئله فقط این است

مدافع اسبق تیم ملى فوتبال ایران، استقالل و پرسپولیس 
به تیمى دسته دومى در فوتبال قطر پیوست.

به گزارش روزنامه «الرایه» چاپ دوحه، مهرداد پوالدى 
بازیکن جدید تیم المعیذر است.

این باشــگاه مراحل الزم را براى جذب مدافع 34 ساله 

دنبال کرد. باشگاه قطرى کوشــید براى اولیویرا، مدافع 
برزیلى اش جایگزینى مناسب بیابد.

به همین دلیل سراغ مدافع اســبق تیم هاى ملى ایران، 
استقالل و پرسپولیس رفت. پوالدى در سال هاى اخیر در 

فوتبال این کشور حوزه خلیج فارس فعالیت کرده است.

او بعد از آنکه در ســال 2014 به همکارى با پرسپولیس 
خاتمه داد، به مدت سه سال براى تیم الشحانیه بازى کرد.

سپس به مدت یکســال راهى تایلند شد و با پیراهن تیم 
بانکوك یونایتد به میدان رفت.

در فصل گذشته نیز بازیکن الخریطیات در قطر بود.

 بازى هاى لیگ یک اگر از بازى هاى لیگ برتر پرحاشیه تر 
نباشد کم حاشیه تر نیست. فقط چون توجه رسانه اى به 
این بازى هــا در قیاس با لیگ برتر کمتر اســت، زیاد از 
اتفاقات عجیبش باخبر نمى شویم. فقط باید اتفاقى مثل 
درگیرى هاى بازى بادران و گل ریحان رخ بدهد تا توجه 
رسانه ها و اهالى فوتبال را جلب کند. ظاهراً در جریان این 
بازى اتفاقاتى رخ داده که باعث درگیرى هاى لفظى بین 
مربیان دو تیم شده است و کار به جایى رسیده که هاشم 
بیک زاده مربى بادران گفتــه: «من فکر مى کنم کمیته 
اخالق باید یک بازنگرى در ســرمربى شدن بازیکنان 
داشته باشد. متأسفانه مى بینیم کسانى که معلوم الحال 
هستند، سرمربى مى شــوند و فقط بلدند فحش ناموس 

بدهند. اصًال این فحش دادن براى چه زمانى بوده 
است؟ االن هم مگر کسى کنار زمین فحش 

مى دهد؟ آقاى کرمانى مقدم اندازه سن میثم 
منیعى فوتبال بازى کرده است. آقاى منیعى 
باید بداند که فوتبال تمام مى شود و باید به 
بزرگ تر از خودش احتــرام بگذارد. اصًال 
میثم دوســت و همبازى خودم بوده. نباید 

فحش ناموس بدهد. اصًال این فوتبال ارزش 
اینکه فحش نامــوس بدهیم 

را نــدارد. مــن خجالت 
مى کشــم بگویم که 
چــه حرف هایــى 
مــى زد.» مطابق 
معمــول این نوع 
 ، گـــیرى ها ر د
میثم منیعى هم 
ساکت ننشسته. 

البته او فحاشــى هایش را تکذیب نکــرده اما ادعاهاى 
دیگرى مطرح کرده که زیاد ربطى بــه این بازى ندارد. 
او به زمان حضور خودش و بیک زاده در استقالل اشاره 
کرده و گفتــه: «معلوم الحال آنهایى هســتند که وقتى 
فوتبالیست بودند با ما درباره سرمربى صحبت مى کردند 
تا ما هم پشت ســرمربى صحبت کنیم و صحبت ها را 
انتقال بدهند تا بتوانند فیکس بــازى کنند. معلوم الحال 
کســانى هســتند که بخاطر یک بازى کردن، ســاك 
بزرگ تر تیم را جابه جا مى کردنــد. معلوم الحال آنهایى 
هستند که وقتى فوتبالیست بودند به خبرنگاران سیستم  
بازى ها را لو مى دادند. کــه به علت اینکه داخل یک تیم 
باشــند و روى نیمکت بنشــینند، مربى را مى خنداندند 
و باعث خرســندى بازیکنان تیم مى شدند.» قصد 
نداریم درباره ادعاهاى منیعى قضاوت کنیم اما 
با شناختى که از بیک زاده داریم، باور کردن 
اینکه او چنین کارهایى را کرده سخت است. 
فکرش را بکنید. بیک زاده با آن چهره بامزه 
و رفتار ســاده و دوست داشتنى، جاسوسى 
بکند و ترکیب تیم را به رسانه ها لو بدهد و از 
رفتار و حرف هاى همبازیانش به سرمربى تیم 
خبرچینى کند! انصافًا کسى باورش 
مى شود بیک زاده چنین 
کارهایــى کــرده 
باشــد؟ ولى اگر 
ایــن ادعاهــا 
صحت داشــته 
باشد چه؟ دیگر 
باید به چه کسى 

اعتماد کنیم؟

هاشم و جاسوسى؟ باورش کمى سخته

 االن همه در حال جوك ساختن با بازگشت اوساگوآنا به ایران هستند؛ مهاجمى که باالخره بعد از مسجل شدن قهرمانى 
پرسپولیس وارد کشــور شــد. بعضى ها مى گویند براى کمک به جالل براى باال بردن کاپ آمده و برخى عقیده دارند 
مى خواهد ته  دیگ قهرمانى را بخورد. از اینها که بگذریم، باید گفت باز دم اوســاگوآنا گرم که برگشت؛ آن یکى خرید 
خارجى پرسپولیس یعنى استوکس که اصًال در مدار نیست. تنها اخبارى که در چند  ماه گذشته در مورد او منتشر شده، 
مربوط به احضارش به دادگاه هاى مختلف بابت جرائم گوناگون بوده. البته از حق نگذریم طرف چند بارى هم به باشگاه 
نامه داده که بقیه پول قراردادش را به حسابش واریز کنند. یعنى آنقدرها هم بى معرفت نبود! استوکس را که مى بینیم، به 

شرف اوساگوآنا درود مى فرستیم. یادتان باشد همیشه وضعیت بدترى هم مى تواند وجود داشته باشد!

آمد براى خوردن ته دیگ قهرمانى!

جــام قهرمانى لیــگ نوزدهم روز 17 مــرداد به 
پرسپولیس اهدا مى شود.

به گزارش روابط عمومى ســازمان لیگ فوتبال 
ایران، مراســم اهداى جام قهرمانى پرسپولیس 
در لیگ برتر نوزدهم (فصــل 99-98) روز جمعه 
17 مرداد 1399 در ورزشگاه آزادى و پس از پایان 
مسابقه دو تیم پرســپولیس و ذوب آهن در هفته 
بیست و هشتم و در شب عید غدیرخم برگزار خواهد 
شد. جلســه هماهنگى برگزارى این مراسم پنج 
شنبه هفته گذشته در سازمان لیگ فوتبال ایران و 
با حضور محمدرضا کشورى فرد دبیر سازمان لیگ 
فوتبال، سهیل مهدى سرپرست مسابقات، حسین 
خبیرى معاون ورزشى باشگاه پرسپولیس و حجت 
ا... بهمنى مدیر روابط عمومــى و امور فرهنگى 
ســازمان لیگ برگزار شــد. در این نشست نحوه 
برگزارى مراسم و توزیع جام و مدال هاى قهرمانى 

و کلیات برنامه مورد بررسى قرار گرفت.

مهدى طارمى در حالــى که تکلیف تیــم آینده اش را 
مشخص نکرده به بوشهر بازگشته و این روزها در کنار 

خانواده مشغول استراحت است. 
او یک فصل دیگر با ریوآوه قرارداد دارد اما این باشگاه به 
دنبال فروش مهدى طارمى است تا با این کار به سود قابل 
توجهى دســت پیدا کند؛ مهدى طارمى در زمان برنامه 
ریزى براى بازگشت به ایران متوجه این موضوع شد که 

هنوز مذاکرات باشگاه ریوآوه با تیم هاى خواهان او 
به پایان نرسیده و براى انتخاب تیم جدید خود 

باید کمى صبر کند. 
جالب اینکه با پر رنگ شدن اخبار حضور 
مهدى طارمى در یکــى از دو تیم بنفیکا و 
پورتو تماشاگران ریوآوه در فضاى مجازى 

با مراجعه به صفحه مدیران باشگاه خواستار 
حفظ مهاجم ایرانى تیم خود شــدند. به 

خصوص که ریوآوه باید فصل 
آینده حضور در لیگ اروپا 
را تجربه کند. تماشاگران 
تیم ریوآوه به درســتى 
مى گویند این تیم براى 
تداوم درخشش خود در 
لیگ پرتغال و همچنین 
لیگ اروپا نیازمند مهدى 

طارمى است. مهاجمى که 
با به ثمر رساندن 18 گل به 
طور مشترك با یکى دیگر 

از مهاجمان لیگ برتر پرتغال 
آقاى گل این فصل بازى ها شد. 

ریــوآوه ابتداى فصل جــارى با 

قرارداد 1/4 میلیون یورویى به مــدت دو فصل مهدى 
طارمى را در اختیار گرفت و در صورتى که تصمیم بگیرد 
مهدى طارمى را حفظ کند باید قید درآمد نزدیک به 15 
میلیون یورویى را بزند. باشگاه المپیک مارسى براى خرید 
مهدى طارمى 14 میلیون یورو پیشنهاد داده است. البته 
باشگاه ریوآوه مى تواند در سایه حفظ مهدى طارمى براى 
تمدید قرارداد این بازیکن تالش کند تا در آینده با فروش 

او به سود قابل توجهى دست پیدا کند. 
حفظ مهــدى طارمى یک ریســک بزرگ براى 
ریوآوه اســت چرا که بعید است مهدى طارمى 
تصمیم به تمدید قرارداد خود با ریوآوه بگیرد؛ 
پاسخ به درخواست تماشاگران از سوى باشگاه 
یک تصمیم احساسى است و به نظر مى رسد 
باشگاه در نهایت با به پایان بردن مذاکرات خود 
با یکى از تیم هــاى خواهان مهدى 
قرارداد جدید ایــن بازیکن را 

امضا کند. 
در صورتــى کــه توافق 
نهایى باشــگاه ریوآوه 
با یکــى از تیــم هاى 
خواهان مهدى طارمى 
حاصل شود مهدى در 
ســفر دوباره به پرتغال 
قرارداد جدیــد را امضا 
خواهد کــرد. البته مدیر 
برنامــه هاى مهــدى در 
پرتغال به ســر مى برد تا بر 
روند مذاکرات و تنظیم قرارداد 

نهایى نظارت کند.

دلبرى هاى طارمى هواداران ریوآوه را به تکاپو انداخت

پوالدى حاال در المعیذر

کرات باشگاه ریوآوه با تیم هاى خواهان او 
رسیده و براى انتخاب تیم جدید خود 

 صبر کند. 
که با پر رنگ شدن اخبار حضور 
رمى در یکــى از دو تیم بنفیکا و 
شاگران ریوآوه در فضاى مجازى 

 به صفحه مدیران باشگاه خواستار 
جم ایرانى تیم خود شــدند. به

 که ریوآوه باید فصل
ضور در لیگ اروپا
کند. تماشاگران 
ه به درســتى 
 این تیم براى 
خشش خود در 
ال و همچنین 
 نیازمند مهدى 

ست. مهاجمى که 
8ساندن 18 گل به 
با یکى دیگر رك

ن لیگ برتر پرتغال 
ین فصل بازى ها شد. 

بتداى فصل جــارى با 

او به سود قابل توجهى دست پیدا کند. 
حفظ مهــدى طارمى یک ریســک بزرگ
ریوآوه اســت چرا که بعید است مهدى ط
ب تصمیم به تمدید قرارداد خود با ریوآوه
پاسخ به درخواست تماشاگران از سوىب
یک تصمیم احساسى است و به نظر مى
باشگاه در نهایت با به پایان بردن مذاکرات
با یکى از تیم هــاى خواهان م
قرارداد جدید ایــن بازی

امضا کند. 
در صورتــى کــه
نهایى باشــگاه ر
با یکــى از تیــم
خواهان مهدى ط
حاصل شود مهد
پ ســفر دوباره به
قرارداد جدیــد ر
خواهد کــرد. البته
برنامــه هاى مهــد
پرتغال به ســر مى بر
روند مذاکرات و تنظیم ق

نهایى نظارت کند.

وس ش ب و و ى ى
نفحشدادن براى چه زمانى بوده

م مگر کسى کنار زمین فحش 
 کرمانىمقدم اندازهسن میثم 
ازى کرده است. آقاى منیعى 
وتبال تمام مى شود و باید به 
دش احتــرام بگذارد. اصًال 
همبازى خودم بوده. نباید   و

 بدهد. اصًال این فوتبال ارزش 
امــوس بدهیم 

ن خجالت 
ویم که 
یــى 
ابق
نوع
، ها
م
ه.

ربىر ی ب ی روى و ب
و باعث خرســندى بازیکنان تیم مى ش
نداریم درباره ادعاهاى منیعى قضاو
با شناختى که از بیک زاده داریم
اینکه او چنین کارهایى را کردهس
فکرش را بکنید. بیک زاده با آن
و رفتار ســاده و دوست داشتنى
بکند و ترکیب تیم را به رسانه ها
رفتار و حرف هاى همبازیانش بهس
خبرچینى کند! انصافًا ک
مى شود بیک
کارهایـ
باشــ
ایــن
صح
باشد
باید
اعتم

17 مرداد 
جامتونو بگیرید

در روزهاى پایانى لیگ نوزدهم، با اینکه پرسپولیس 
قهرمان شده و پرونده قهرمانى لیگ را بسته است 
اما رقابت بر سر کسب سهمیه هاى آسیا در باالى 
جدول و رقابت فرار از ســقوط در پایین جدول با 
شدت زیادى دنبال مى شود. تیم هاى لیگ برترى 
در تالش هستند تا در چهار هفته پایانى به اهداف 

خود برسند.
 با فشردگى رقابت در هفته هاى پایانى، هر یک از 
تیم هاى لیگ برترى در پى راهکارى براى دستیابى 
به اهداف خود هستند. برخى تیم ها با استخدام روان 
شناس و مشاور سعى در تقویت خود دارند، برخى 
دیگر نیز تمرینات اضافى را در دستور کار قرار دادند. 
تعدادى از مربیان روى شرایط بدنى بازیکنان خود 
کار مى کنند. همچنین برگزارى اردوى شــبانه 
روزى هم تدبیر تعدادى دیگر از تیم ها بوده است 
تا تیم در کنترل شان باشد و بتوانند نتیجه بگیرند. 
اما اخبارى نگران کننده از یک تیم لیگ برترى به 

گوش مى رسد.
گویا یکى از تیم هاى لیــگ برترى راه عجیبى را 
براى رسیدن به موفقیت انتخاب کرده است. گفته 
مى شود این تیم داروهایى را تحت عنوان مکمل 
ورزشى به بازیکنانش داده است. دستور استفاده از 
این مکمل ها، اعتراض چند بازیکن تیم را در پى 
داشته اســت. یکى از بازیکنان این تیم به شکل 

خصوصى گفته است:
 ما نمى دانیم این داروهایى که مربى به ما مى دهد 
و مى گوید پزشک تیم این دارو را تایید کرده، واقعا 
مواد نیرو زا است یا خیر. حتى خودشان هم نگران 
هستند. شایعاتى به گوش مى رسد که احتمال دارد 
انجام چنین کارى به منزله دوپینگ دسته جمعى 
باشــد، به همین دلیل از سازمان لیگ، فدراسیون 
فوتبال و از همه مهم تر ســتاد مبارزه با دوپینگ 
انتظار مى رود که در هفته هاى پایانى لیگ برتر، 
نظارت خیلى شدیدترى روى بازى ها داشته باشند، 
ماموران کنترل دوپینگ را به ورزشگاه ها و حتى 
ســرزده به اردوى تیم ها بفرستند تا جلوى چنین 
اتفاق شــومى را بگیرند و نگذارند سرنوشت لیگ 
برتر چه در باالى جدول و چــه در پایین جدول، 
خارج از میدان ورزشى رقم بخورد و با روش هاى 

ناجوانمردانه یک تیم نتیجه بگیرد.

مکمل هایى که بوى 
دردسر مى دهد

مرضیه غفاریان



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

و بدانیــد اى بندگان خدا! که خداوند شــما را بیهــوده نیافرید و 
بى سرپرســت رها نکرد. از میزان نعمتش بر شــما آگاه است و 
انــدازه نیکى هاى خود بر شــما را مــى داند. از خدا درخواســت 
پیــروزى و رســتگارى کنیــد، از او بخواهیــد و عطــاى او را 
درخواســت کنید که میان او و شــما پرده و مانعى نیســت و درى 
به روى شما بســته نمى شــود. خدا در همه جا و در هر لحظه و 

موال على (ع)هر زمان، با انسان ها و پریان است. 
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آگهى مناقصه: فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى پروژه 1- تکمیل خانه جوان فالورجان 2- تعمیر، تجهیز و 
تکمیل ورزشگاه مادر، درچه،  مجموعه قدس و اماکن ورزشى شهرستان خمینى شهر 3- تهیه و نصب چمن مصنوعى ورزشگاه 
ملت (شاهین شهر) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 
دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه 99/05/11 

مى باشد.
شایان ذکر است هرگونه اطالع رسانى یا اصالح از طریق سامانه انجام مى گیرد و متقاضیان شرکت در مناقصه موظف مى باشند 
تا آخرین روز مهلت به ســامانه مراجعه و از آخرین اطالعات و اصالحات آگاه گردند. بدیهى است عواقب عدم اطالع از آخرین 

تغییرات به عهده ایشان مى باشد.
* مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز شنبه 99/05/11 الى یکشنبه 99/05/19 ساعت 12:00

* مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 12/00 روز سه شنبه 99/05/28
* زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10/00 روز چهارشنبه تاریخ 99/05/29

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف: 
آدرس: اصفهان- خیابان آبشار- بعد از پل غدیر- اداره کل ورزش و جوانان اصفهان- تلفن 03136308212

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل تأمین کننده/ مناقصه گزار 
م الف: 926389 

چاپ دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید  را مطابق جدول زیر از 
فروشندگان  ذیصالح انجام دهد

آگهى مناقصه عمومى 

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید 1,000 دستگاه کنتور آب مولتی جت خشک یا نیمه خشک 99-2-31/3
DN25  به قطر یک اینچ Q3/Q1 =160 با نسبت C420,000,000جارىمعادل کالس

خرید 15,000دستگاه  کنتور آب مولتی جت خشک یا نیمه خشک 99-2-75
DN15 به قطر 1/2 اینچ  Q3/Q1=160 با نسبت C1,485,000,000جارىمعادل کالس

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292 : تاساعت 15:00روزشنبه به تاریخ 99/5/25
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 99/5/26

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

شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031
(داخلی 388  )

نام نشریه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار:1399/05/11

نوبت دوم

نخستین نشســت هم اندیشــى روابط عمومى و آموزش همگانى 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با چهره هاى شاخص فرهنگى 

شهرستان سمیرم به میزبانى آبفا منطقه سمیرم برگزار شد.
مدیر روابط عمومى و آموزش همگانى شــرکت آبفا استان اصفهان 
هدف از برگزارى این جلسه را استفاده از پتانسیل فرهنگى شهرستان 
سمیرم براى نهادینه کردن فرهنگ مدیریت مصرف آب عنوان کرد 
و گفت: چهره هاى شناخته شده زیادى در حوزه فرهنگ و ادبیات این 
شهرستان فعال هستند که استفاده از توانمندى و تجربیات گرانبهاى 
آنها مى تواند در راستاى رسیدن به اهداف فرهنگ سازى شرکت آبفا 

استان اصفهان راهگشا باشد.  
سید اکبر بنى طبا به حضور شاعران و نویســندگان حوزه کودك و 
نوجوان، انجمن هنرهاى نمایشى، برگزارکننده تئاترهاى بین المللى 

خیابانى، آموزگاران فعال مدارس شهرى و روستایى، کانون پرورش 
فکرى کودك و نوجوان، حوزه هنرى، سازمان هاى مردم نهاد فعال در 
حوزه آب و اصحاب رسانه در این نشست اشاره کرد و اظهار داشت: هم 
اندیشى با چهره هاى ارزشمند و تاثیرگذار شهرستان سمیرم، رویکرد 
و نگاه جدیدى را براى انجام برنامه ریزى هاى فرهنگى و آموزشى 
این شرکت  ایجاد کرد و تصمیم هاى اتخاذ شده با جدیت پیگیرى و 

عملیاتى مى شود. 
■■■

رئیس آموزش همگانى شرکت آبفا استان اصفهان، برگزارى جشنواره 
کشــورى تئاتر خیابانى با موضوع آب، تشکیل کارگروه تخصصى 
فرهنگى مدیریت مصرف آب با عضویت مسئوالن و فعاالن فرهنگى 
شهرستان و برگزارى جشــنواره تخصصى ابداعات و اختراعات در 

حوزه مدیریت مصرف آب را شاخص ترین پیشنهادات ارائه شده در 
این نشست برشمرد و افزود: شهرستان سمیرم با توجه به دارا بودن 
ظرفیت ها و امکانات قابل توجه مى تواند به عنوان منطقه پایلوت براى 
اجرایى کردن این پیشنهادها در سطح استانى مطرح باشد و در آینده نیز 

این برنامه ها به تمام نقاط کشور تسرى داده شود.
محســن شــفیعا گفت باید با همکارى ادارات شهرستان، تبلیغات 
محیطى گسترده اى در مناطق شهرى و روستایى انجام شود و با توجه 
به فعال بودن سمیرم در حوزه بوم گردى و وجود اقامتگاه هاى متعدد، 

در این خصوص نیز تمهیدات ویژه اى اندیشیده شود.
■■■

فعالتر شدن مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب براى ارائه توصیه هاى 
الزم به اماکن تجارى، برگزارى برنامه آموزشى مدیریت مصرف آب 

ویژه بانوان و استفاده بیشتر از ظرفیت فضاى مجازى شهرستان براى 
اطالع رسانى شــرایط آبى به مردم از دیگر تصمیمات اتخاذ شده در 

این نشست بوده است.
نجفى، از حوزه هنرى با اعالم آمادگــى براى همکارى در برگزارى 
پویش بانوى آب در شهر سمیرم بیان داشت: در شرایط حاضر استفاده 
از فضاى مجازى براى اطالع رسانى باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، 
وى همچنین تبلیغات محیطى در بوم گردى هاى شهر سمیرم را در 

فرهنگ سازى مدیریت مصرف آب، مثمرثمر دانست. 
امینى، بازنشســته کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان گفت: 
کتاب هاى درسى باید مورد بررســى قرار گیرند و در تمامى مقاطع 
ارزش آب را براى دانش آمــوزان تبیین کنند و دانش آموزان به طور 

مستمر آموزش ببینند.

منصور زاده، مسئول انجمن هنرهاى نمایشى سمیرم و مدیر کانون 
فرهنگى بهار اندیشه هم پیشنهاد برگزارى مسابقات خاطره گویى به 
صورت مجازى را داد و گفت: با توجه به اینکه سمیرم پایگاه خوبى 
براى تئاتر خیابانى اســت، مى توان دبیرخانه دائمــى این تئاترها با 

موضوع آب در انجمن هنرهاى نمایشى سمیرم باشد. 
الزم به ذکر است که مجید صابرى، مدیر آبفا سمیرم، به عنوان برگزار 
کننده این جلسه، ضمن ارائه توضیحاتى در خصوص تامین آب شرب 
و بهداشت، آمادگى کامل خود را براى برنامه هاى آموزش همگانى 
مدیریت مصرف آب در این شهرستان اعالم کرد و گفت، با توجه به 
یکپارچه سازى آبفا شهرى و روستایى، برنامه سال جارى این است 
که بخش هاى روســتایى در برنامه هاى فرهنگى و آموزشى بیشتر 

مورد توجه قرار گیرند. 

با عضویت فعاالن فرهنگى سمیرم و کارشناسان شرکت آبفا؛

کارگروه تخصصى فرهنگى مدیریت مصرف آب 
در شهرستان سمیرم تشکیل مى شود


