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پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت هاى زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز شنبه مورخ 1398/10/28 به نشانى: جاده اصفهان- زیار- روستاى دشتى- امور برق منطقه 9 اصفهان- 

دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى
http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى

http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى
جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34121611- 031 اداره مالى امور برق منطقه 9 و جهت آگاهى بیشتر 
در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 34121633- 031 اداره مهندسى و نظارت امور 

برق منطقه 9 تماس حاصل فرمائید.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

* ارایــه تاییدیه بــرون ســپارى شــرکت توزیع بــرق شهرســتان اصفهــان و ثبــت نام در ســایت
 https://www.eepdc.ir جهت به روز رسانى مدارك ثبتى الزامى است. (در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 

32241153 آقاى امیرانى تماس حاصل فرمایید)
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا 
تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخ رین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت عدم 

رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

     

آیا گریه طوالنى نوزاد خطرناك است؟700 بیمار اصفهانى در لیست انتظار پیوند کلیهتغییر ساعت پخش «دورهمى» و جاى خالى «خندوانه»خرده فرمایش هاى برخى  درباره وعده هاى دولت منطقى نیست یک معاوضه جذاب در پیش است سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

اثر ماسک 
ناچیز است 

اما استفاده کنید

اصفهان در انتظار «بهمن» چینى ها
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برداشت 12 میلیارد متر 
مکعب آب هاى زیرزمینى 

اصفهـــان

ضرب االجل استانــدار 
به بانک هاى متخلف 

مدیران مدارس 
عقب ماندگى هاى درسى 

را جبران کنند

در روزهاى به شدت آلوده اکثر افراد با ماسک وارد کوچه و 
خیابان مى شوند. برخى از ماسک ها معمولى هستند و برخى 
دیگر فیلتردار. اما آیا این ماسک ها واقعاً در برابر هواى شدیداً 

آلوده از ریه و قلب افراد مراقبت مى کنند؟ برخى استفاده از 
ماسک ها را بى فایده مى دانند اما برخى دیگر خیر. 

4

زاینده رود خشک زاینده رود خشک 50005000 پرنده را بى خانمان کرد پرنده را بى خانمان کرد
معاون اداره کل محیط زیست: پرندگانى که قرار بود زمستان را در زاینده رود سپرى کنند در وسط فصل مهاجرت بى خانمان شده اندمعاون اداره کل محیط زیست: پرندگانى که قرار بود زمستان را در زاینده رود سپرى کنند در وسط فصل مهاجرت بى خانمان شده اند

3

برنامه ریزى گسترده براى جذب جهانگردان چشم بادامى همزمان با سال نو چینى 

ناگفته هاى 
آقاى بازیگر 

از نقش 
متفاوتش

 در «وارش»

سپاهان در اندیشه 
پاتک به خاطرخواهان پاتوسى

هافبک اهل آفریقاى جنوبى فصل گذشته استقالل به شکلى جالب مورد توجه 
تیم هاى زیادى در فوتبال ایران قرار گرفته است.

 آیاندا پاتوسى در نیم فصل دوم گذشته با استقالل قرارداد امضا کرد و با توجه به 
تبحر ویژه اش در ضربات ایستگاهى در این مدت توانست روند خوبى، هم در 

ثبت گل و هم ارسال پاس گل داشته باشد.
3

7

در صفحه 5 بخوانید

اصفهانى ها 
حماسه 9 دى را 
تکرار کردند

دیروز طى مراسم باشکوهى؛

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهانروابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شماره 
تاریخ توزیع موضوع مناقصهمناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزارى 
مبلغ تضمینمناقصه

9813018

احداث شبکه فشار 
متوسط و فشار ضعیف 
هوایى شهرك فجر 
(شهر حسن آباد 

جرقویه)

1398/10/111398/10/171398/10/281398/10/30
400/000/000ساعت 10:00

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالى مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون 
برگزارى مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى دو مرحله اى به پیمانکاران واجدین 

شرایط واگذار نماید.
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مدیرکل دفتر آموزش متوســطه نظرى وزارت آموزش 
و پرورش با تأکید بر اینکه تعطیلــى  مدارس به دالیل 
مختلف از جمله آلودگى هوا نباید بــه فرایند یاددهى و 
یادگیرى لطمه بزند گفت: اگر به دلیل شرایط اضطرارى، 
مدرســه تعطیل و باعث تغییر تقویم ساالنه بشود، مدیر 

مدرسه باید نسبت به جبران عقب افتادگى اقدام کند.
عباس سلطانیان درباره راهکارهاى جبران عقب ماندگى 
درسى دانش آموزان دبیرستانى در کالنشهرهایى که به 
علت آلودگى هوا تعطیل بودند اظهار کرد: این تعطیلى ها 
نباید به فراینــد یاددهى و یادگیرى لطمــه بزند. زمان 
آموزش با توجه به محتواى کتاب درسى، پیش بینى شده 

و در اختیار معلمان قرار گرفته است تا بتوانند به اهداف 
کتاب درسى دست پیدا کنند.

سلطانیان ادامه داد: تعداد روزهاى تعطیلى در شهرهاى 
مختلف، متفاوت است. شرایط مدارس را نیز باید مدنظر 
قرار بدهیم، برخى دو نوبته و برخى یک نوبته هســتد. 
مدارس مى توانند به اشکال مختلف از امکاناتى که دارند 
استفاده کنند، به عنوان مثال با اطالع اولیا، کالس فوق 
برنامه برگزار کنند و یا با اطالع اداره آموزش و پرورش 

کالس هایى در روزهاى پنج شنبه تشکیل دهند.
وى اضافه کرد: مدیران مدارس تا پایان سال تحصیلى 

فرصت دارند عقب ماندگى هاى درسى را جبران کنند.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى روز دوشنبه در 
مراسم روز ملى صنایع پتروشیمى با بیان اینکه شرایط 
عادى با شرایط جنگ متفاوت اســت گفت: بعضى ها 
به دولت دوازدهم خطاب مى کننــد و مى گویند که آن 
قول هایى که اول دولت دادید چــرا عین آن قول ها را 
نمى توانید عمــل کنید. ما در شــرایط صلح آن قول ها 
را داده بودیــم. بعــد وارد یک جنگ شــدیم. جنگ را 
هم ما انتخــاب نکردیم. ما هم شــروع نکردیم و حتى 
بهانه هم به آنها ندادیم. آنها آغاز کردند در یک جنگى 
که این قامت اســتوار این ملت بــزرگ و فرهیخته را 

بشکنند.

رئیس دولت دوازدهم اضافه کــرد: بنابراین این حرف 
یک حرف منطقى نیست که برخى ها که با دولت خرده 
فرمایش دارند، بگویند در سال 95 در فروردین 96 اینها 
را گفتید و فروردین 98 لحن فرق کرده است. آن شرایط، 
شرایط صلح بود و االن شرایط جنگ است. در همه دنیا 

شرایط جنگ شرایط ویژه خود را دارد.
رئیس جمهورى ادامه داد: از سال 97 جنگى را علیه ما 
آغاز کردند که یک جنگ شــدید همه جانبه اقتصادى 
است. مى خواستند این جنگ، جنگ سیاسى شود و همه 
دنیا را وادار کنند روبه روى ما و پشت سر آنها قرار بگیرند 

که ناموفق بودند.

مدیران مدارس عقب ماندگى هاى 
درسى را جبران کنند

خرده فرمایش هاى برخى  درباره 
وعده هاى دولت منطقى نیست

کاروان هاى حج 
جوان تر شده اند

حجت االسالم على پروانه، مدیر    ایکنا |
جذب و سازماندهى معاونت فرهنگى بعثـــه   
مقام معظم رهبرى با اشــاره به افزایش تعداد 
زائران ایرانى در حج آینــده به حدود صد هزار 
نفر، به کاهش ســنى زائران حج تمتع اشاره و 
اعالم کرد: در گذشــته تعداد زائران مســن ما 
زیادتر بود اما در سال هاى اخیر با توجه به اینکه 
افرادى کــه مدت ها در نوبت تشــرف به حج 
بوده اند یا فوت کرده اند و یا استطاعت جسمانى 
خود را براى حضور در حج از دســت داده اند و 
فیش حج خود را فروخته اند، افراد میانســال و 
جوان تر بیشــترى در حج حضور دارند. در حال 
حاضر زائران ایرانى حج تمتع جوان تر شــده و 
درصد جوان ترهاى کاروان هــا افزایش یافته

 است.

برخورد قطار با 
جوان 24ساله 

یک جوان 24 ساله بر اثر برخورد    ایرنا |
با قطار مســافربرى در شهر شــریفیه (شریف 
آباد)  البرز جان خود را از دســت داد. براساس 
اعالم مرکز اطالع رسانى پلیس قزوین، ورود 
غیرمجاز به محدوده ریل قطار باعث وقوع این 
حادثه مرگبار بوده اســت. قطار مسافربرى که 
با ایــن عابر نگون بخت برخورد کرده اســت، 
قطار مسیر قزوین-مشهد بوده است. هرساله 
چندین مورد حادثه فوتى بر اثر برخورد با قطار 
در شهرهاى استان قزوین که ریل قطار از داخل 
آنها عبور مى کند گزارش مى شود. شریفیه از 
شهرهاى همجوار با قزوین است که به لحاظ 
تقسیمات کشورى در توابع شهرستان البرز قرار 

گرفته است.

یارانه معیشتى امشب
واریز مى شود

  باشگاه خبرنگاران جوان | دومین 
مرحله از یارانه معیشتى 60 میلیون نفر، رأس 
ساعت 24 امشب به حساب سرپرستان خانوار ها 
واریز مى شــود. این یارانه بــراى خانوارهاى 
تک نفره 55 هزار تومــان، دو نفره 103 هزار 
تومان، ســه نفره 138 هزار تومان، چهار نفره 
172 هزار تومان و پنج نفره و بیشتر 205 هزار 

تومان است.

کاهش سن روسپیگرى 
کذب است

  ایلنا | معاون امور اجتماعى ســازمان 
بهزیستى در واکنش به اظهارات یک مددکار 
اجتماعى مبنى براینکه بهزیستى اعالم کرده 
است سن روســپیگرى به زیر 15 سال رسیده 
است، گفت: چنین چیزى صحت ندارد و ما این 
خبر را تکذیب مى کنیم. حبیب ا... مسعودى فرید 
ادامه داد: ما چنین آمارهایى نداریم و نمى دانیم 
این مددکار اجتماعى به چه آمارهایى اســتناد 

کرده است.

چند درصد عروس ها 
بزرگ تر از داماد ها هستند؟

  مهر | آمارهاى ســازمان ثبت احوال 
نشــان مى دهد که در 11 درصــد ازدواج هاى 
ثبت شده، سن زنان بیشتر از مردان بوده است. 
در 12 درصد از ازدواج هاى ثبت شــده در سال 
97 هم مرد و زن همسن بودند. همچنین سهم 
مردان سالمند 60 ساله و بیشتر از ازدواج هاى به 
ثبت رسیده در سال گذشته، 1/8 درصد معادل 
9789 ازدواج بوده است که این سهم براى زنان 
سالمند همین گروه سنى 0/24 معادل 1308 
مورد ازدواج ثبت شده است. از سوى دیگر، در 
1222 مورد ازدواج ها، مرد و زن هر دو سالمند 

60 ساله و بیشتر بوده اند.

برادرِصادق!
صادق زیبا کالم، برادر سعید زیبا     24 آنالین |
کالم در واکنش به رد صالحیت برادرش گفته اســت: 
«با سعید از نظر دیدگاه سیاسى 180 درجه تفاوت دارم اما 
اگر یک نفر را بخواهم انتخاب کنم که پشت سرش نماز 
بخوانم قطعًا انتخاب من سعید خواهد بود. به اعتقادات 
دینى او عمیقاً باور دارم و ســعید را انسان پاك و منزه و 
درستى مى دانم. از نظر سیر و ســلوك و از نظر مسائل 
فردى، سعید فوق العاده متدین و درست کردار و با اخالق 

است.»

جلسات شبانه شوراى نگهبان
ســخنگوى شــوراى نگهبان     آفتاب  نیوز |
وظیفه این روزهاى هیئت نظارت بر انتخابات را تشریح 
کرد. عباسعلى کدخدایى در حساب کاربرى خود در توییتر 
نوشته است: «مدتى اســت که جلسات هیئت مرکزى 
نظارت بر انتخابات در طول هفته برگزار مى شــود که 
تا حدود نیمه شب ادامه دارد. تعداد زیاد پرونده ها باعث 
شده تا همه بخش هاى شورا براى آماده سازى آنها بسیج 
شوند. آغاز کار حدود 7 صبح و پایان حدود 12 نیمه شب.»

نماینده اى که آباژور شد! 
نحوه سانسور چهره نماینده مجلس     ایران آرت |
در شبکه هاى خبرى حاشیه ساز شد. پخش مصاحبه یک 
نماینده مجلس در برنامه «هرکى شما بگین» شبکه اول 
سیما که اجراى آن را مهران رجبى بر عهده دارد، خبرساز 
شده است. در این برنامه آنطور که زیرنویس شده چهره و 
صداى نماینده دعوت شده به دلیل عدم احتمال تبلیغات 
براى نماینده مــورد نظر در انتخابــات مجلس، با مدل 
معروف به استفاده از آباژور در صدا و سیما محو شده است!

به اینها رأى ندهید
حجت االسالم مرتضى آقاتهرانى در مراسم    ایلنا |
سالروز 9 دى که از سوى جبهه پایدارى برگزار شد گفت: 
سال 78 التهاب راه مى اندازند و سال 88 همینطور و نه غزه 
نه لبنان مى گویند و سوءظن ایجاد مى کنند اما به یکباره 9 
دى پیش مى آید و همه این نکبت ها را جمع مى کند. شما را 
به ابوالفضل به اینها رأى ندهید و نگذارید اینها جلو بیایند. 
آقاتهرانى افزود: مجلس اگر قوى باشد باید رئیس جمهور 
و وزیر را سرخط کند. چندســال ما را براى همین برجام 

معطل کردند؟

99، سال سخت ترى خواهد بود
وزیر بهداشــت گفت: چنانچه شرایط     انتخاب |
اقتصادى کشــور با این آهنگ پیش رود، سال 99 سال 
ســخت ترى خواهد بود و بنده نیز به عنوان مدیر ارشد 
مجموعه، به گونه اى عمل خواهم کــرد که منطبق با 
جیب مملکت باشد و مطمئنم که مردم چنانچه بى عدالتى 

مشاهده نکنند، صبورى خواهند کرد.

تهران نباید تعطیل شود
علیرضا محجــوب، نماینده     اعتمادآنالین |
تهران با اشاره به آلودگى شــهر تهران و چرایى تعطیل 
نشدن شــهر  گفت: تهران پایتخت ایران و کانون انواع 
عملیات  اقتصادى، سیاســى و اجتماعى است. بنابراین 
تعطیلى تهران عمًال تعطیلى ایران را به همراه دارد. شاید 
بتوان کارخانه ها و مدارس را تعطیل کرد، اما نمى توانیم 
ادارات را تعطیل کنیم. تعطیلى ادارات به معناى تعطیلى 

کشور است.

با دروغ نمى شود...
سعید حجاریان، تئوریسین جریان     خبر آنالین |
اصالحات در گفتگو با روزنامه «همشهرى» مى گوید: 
ژاپن در جنگ دوم جهانى آه در بساط نداشت اما سرمایه 
اجتماعى داشــت. پس به   نظرم این جمله منســوب به 
داریوش که مى گوید «خداوند این ســرزمین را از دروغ 
و خشکســالى دور نگه دارد» همچنان راهگشاســت. 
بدون نفت و فساد مى شود کشور را اداره کرد اما با دروغ 

نمى شود.

خبرخوان

جــواد جاویدنیا، سرپرســت معاونت فضــاى مجازى 
دادستانى کل کشور روز یک شنبه به اصفهان سفر کرد. 
او شامگاه این روز در مسجد مصالى قدس اصفهان به 
سخنرانى پرداخت. محور ســخنرانى جاویدنیا، فضاى 
مجازى بود و اظهارات او نشــان مى دهد که بر خالف 
قوه مجریه که همواره بر آزادى اطالع رسانى از طریق 
شبکه هاى مجازى تأکید دارد، قوه قضاییه با این موضوع 
به شکل فعلى اش موافق نیست. تا امروز مقامات زیادى 
در قوه قضاییه به مســائلى که از نگاه آنها مشــکالت 
شــبکه هاى مجازى اســت پرداخته اند اما بى گمان 
سخنان سرپرست معاونت فضاى مجازى دادستانى کل 
کشور یکى از صریح ترین و جامع ترین دیدگاه هایى بود 
که یک مقام قضایى در ماه هاى اخیــر درباره خطرات 
شبکه هاى اجتماعى از نظر قوه قضاییه و علیه فعالیت آن 

مطرح کرده است.  
■ در حال حاضر در شبکه هاى اجتماعى، این بیگانگان 
هســتند که به ما دســتور مى دهند که چه کار بکنیم و 
چه کار نکنیــم، نمونه آن تحریم هایى اســت که براى 
تلفن هاى همراه اپل در ایران به وجود آمد و بســیارى 
از امکانات براى اســتفاده کنندگان از این برند در داخل 

ایران مختل شد.
■ امروزه جوانان 15 تا 23 ســاله براى به دست آوردن 
اخبار تنها از شــبکه هاى اجتماعى استفاده مى کنند که 
این شبکه ها در دستان بیگانه است و ذهن این جوانان را 
در افکار و ایده هاى خود غرق مى کنند. در اوایل انقالب 
برخى از جوانان با تشکیل خانه هاى تیمى سعى در به هم 
ریختن نظم عمومى جامعه داشتند، اتفاقى که مشابه آن 
را در فضاى مجازى شاهد هســتیم. اگر مردم اعترافات 
جوانان دستگیرشده پس از اغتشاشــات اخیر را شنیده 
باشند، متوجه نقش شبکه هاى اجتماعى در پیدایش این 

حوادث مى شوند.
■ ملت ایــران بارها هزینه اخراج معاندان از کشــور را 
پرداخت کردند، نمونه بارز آن عملیــات مرصاد بود که 
به دستور بنیانگذار کبیر انقالب اسالمى صورت گرفت و 
نتیجه آن خروج بسیارى از منافقان از کشور بود. امروزه 
در فضاى مجازى شاهد آن هستیم که همان منافقین با 
ظاهرى جدید در شــبکه هاى اجتماعى مشغول نفوذ به 
کشور هستند، ضمن اینکه عالوه بر منافقان، عربستان و 
سلطنت طلبان با مشارکت یکدیگر مشغول نفوذ به افکار 

مردم هستند.
■6000 حساب کاربرى در توییتر که مستقیمًا زیر نظر 
عربستان و شخص «بن سلمان» اداره مى شد، شناسایى 

و حذف شد.
■ اکنون فضاى مجازى فرصتى طالیى براى ضدانقالب 
است تا با به کارگیرى افکار مردم، امنیت کشور را به خطر 

بیاندازند. اگر بگوییم همان کاپیتوالسیونى که در زمان 
طاغوت در کشور وجود داشت امروز نیز به لطف مدیریت 

غیرانقالبى برخى مدیران جریان دارد، گزافه نگفته ایم.
■ جامعه شناسان غربى مى گویند اگر هر فرد ده مطلب را 
در شبکه هاى اجتماعى بازدید کند، صاحبان آن شبکه ها 
فرد را مانند نزدیک ترین دوست مى شناسند و اگر 150 
مطلب را بازدید کند، مانند پدر و مادر فرد او را مى شناسند 
و اگر 300 مطلب را بازدید کند، مانند همســر وى او را 

مى شناسند.
■ اینســتاگرام و گوگل هر کدام حــدود 350 میلیارد 
تومان از سرمایه هاى کشورمان را خرج تبلیغات مى کنند 
بدون آنکه مالیاتى پرداخــت کنند، ضمن اینکه جوانان 
تحصیلکرده در زمینه فناورى اطالعات در کشور بى کار 

خواهند ماند.
■ منشــأ اغتشاشــات اخیر که بر اقتصاد کشور ضربه 
سختى وارد کرد نیز همین فضاى مجازى است، عالوه 
بر آن جوانانى بودند که جذب اغتشاشگران شدند و جان 
خود را از دست دادند. وضعیت اقصادى حال حاضر کشور 
نیز نامربوط به شبکه هاى مجازى نیست . نشریه «فارین 
پالیسى» صراحتاً اعالم کرده که فعالیت هاى چندین گروه 

ســازمان یافته در فضاى مجازى سبب باال رفتن قیمت 
دالر و سقوط ارزش ریال بوده است.

■ تا کى مى خواهیم بــا اســتدالل هاى بى اعتبار و با 
گروگان گرفتن مردم در شــبکه هاى مجــازى خود را 
بازیچه دست دشمنان کنیم؟ اکنون در فضاى مجازى 
به یــک 9 دى دیگر نیازمندیم و در این راه بســیارى از 
نهادها و مســئوالن مربوطه کوتاهى کردند تا جایى که 
امروز مى بینیم جزئیات زندگى هر فرد در اختیار دشمنان 

قرار گرفته است.
■ همان افرادى که گریبان چاك مى کنند که چرا در تلفن 
هر جوان و پیرى فیلترشکن دیده مى شود که با استفاده 
از آن به هر محتوایى دسترسى پیدا کند، مى توانند با این 
پدیده مقابله کنند اما مقابله نمى کنند. آنها بهانه مى آورند 
عده اى هســتند که به این نرم افزارها نیاز دارند. طرحى 
به مرجع مربوطه ارائه شــده که این افراد شناســایى و 
ساماندهى شوند اما هر روز به بهانه هاى مختلف بررسى 

این طرح به تعویق مى افتد.
■عده اى مى گویند «نمى توانیم این ساماندهى را انجام 
بدهیم». در زمینه فناورى اطالعات ما شناخت و تخصص 
الزم را داریم بنابراین مى توانیم این ساماندهى را انجام 

بدهیم، اما متأسفانه برخى از مسئوالن مربوطه با مردم 
شفاف نیستند و اعالم نمى کنند که «ما نمى خواهیم این 

نرم افزارها را ببندیم».
■ اگر کنترل ها انجام مى شــد، نرم افزارهــاى ایرانى 
به همراه خدمــات الکترونیکى به مردم ارائه شــده بود 
و فیلترشکن ها محدود مى شــد، اصًال نیازى به بستن 
اینترنت در دوران آشــوب نداشــتیم. تا زمانى که این 
کنترل ها صورت نگیرد، در چنین مواقع حساسى همواره 
به دوراهى بستن یا عدم بستن اینترنت برمى خوریم. اگر 
اینترنت بسته شــود مردم مى گویند «حکومت مخالف 
فناورى اطالعات اســت» و اگر بســته نشود آشوب ها 

بیشتر مى شود. 
■ بارها دولت اعالم کرده که قصد فیلترینگ هوشمند 
یا راه اندازى اینترنت ملــى را دارد اما در عمل هیچ کدام 
اتفاق نمى افتد، به عوض اعالم مى کنند که 5000 صفحه 
اینستاگرامى شناسایى شــده که در آن اقدام به خرید و 
فروش ســالح و مشروبات الکلى مى شــود اما دستگاه 
قضایى و پلیس اقدامى علیــه آن نکردند، باید گفت که  
آیا قوه قضاییه و پلیس امکان شناسایى این صفحات را 

داشتند و انجام ندادند؟

انتقاد تند یک مقام ارشد قضایى در اصفهان از حامیان شبکه هاى اجتماعى

در فضاى مجازى به یک 9 دى دیگر نیازمندیم

«الیو ساینس» به مناســبت نزدیک شدن به پایان سال 
2019، فهرستى از ده اکتشاف برتر حوزه باستان شناسى 
سال 2019 منتشر کرده اســت. در این گزارش، دیوارى 
عظیم در غرب ایران، یکى از اکتشافات  حیرت آور حوزه 
باستان شناسى در ســال 2019 خوانده شده است. «الیو 

ساینس» درباره این دیوار مى نویسد:
باستان شناسان با استفاده از تصاویر ماهواره اى بقایاى یک 

دیوار سنگى را در غرب ایران به طول 115 کیلومتر (71 
مایل) شناسایى کردند. بقایاى این دیوار در منطقه سر پل 
ذهاب در غرب ایران شناسایى شده و شامل یک میلیون متر 
مکعب سنگ است که ساخت آن نیازمند نیروى کار، زمان 
و مصالح قابل توجهى بوده است. بقایاى این دیوار سنگى 
کهن از کوهستان بمو در شمال آغاز مى شود و تا نزدیکى 
روستاى ژاومرگ در جنوب امتداد مى یابد. باستان شناسان 

هنوز نمى دانند این دیوار توســط چه کسى و با چه هدفى 
ساخته شــده اســت و به دلیل حفظ نامناسب بقایاى آن 
محققان حتى از طول، عرض و ارتفاع این دیوار نیز مطمئن 
نیستند و بر اســاس تخمین هاى کنونى این دیوار 4 متر 

عرض و حدود 3 متر ارتفاع داشته است.
دیوار از مصالح بومى و طبیعى منطقه مانند تخته سنگ ها 
ســاخته شــده و در محل هایى نیز مالط گچ هنوز قابل 

مشاهده اســت. در حالى که باستان شناسان از وجود این 
دیوار خبرى نداشتند اما ســاکنان نزدیک به این دیوار از 

دیرباز آن را با نام گاورى (Gawri wall) مى شناختند.
 این دیوار اخیراً  کشف شده تنها دیوار کهن در ایران نیست 
و باستان شناسان پیش از این ساختارهاى مشابهى را در 
بخش هایى از شمال و شمال شــرق ایران نیز پیدا کرده 

بودند که احتماًال براى اهداف دفاعى بنا شده بودند.

آیت ا... مصباح یزدى، رئیس مؤسسه آموزشى پژوهشى 
امام خمینى(ره) روز گذشــته در تجمع مردم قم که به 
مناسبت 9 دى در مدرسه فیضیه برگزار شد به ایراد سخن 

پرداخت. گزیده اى از سخنان او را مى خوانید.
■ خداونــد وعده داده کــه همواره ما شــما را امتحان 
مى کنیم و قطعاً حوادثى در آینده رقم خواهد خورد، اولین 
نکته این اســت که نباید در این امتحانات رفوزه باشیم. 
این گرانى ها و بیکارى ها یــک امتحان الهى بوده و ما 
باید ببینیم چه وظیفه اى در قبال آن داریم، سختى هایى

 پیش روى مــا وجود خواهد داشــت که بایــد در این 
سختى ها از امتحان الهى پیروز بیرون بیاییم.

■ اگر در امتحانات بر خداوند توکل کنیم، بال رفع خواهد 
شد و بر دشــمنان نیز پیروز مى شــویم، ما نباید در این 
شرایط به کمک دشمنان چشم  بدوزیم، چرا که آنها تمام 
قدرت خود را صرف این مى کنند که مــا را نابود کنند، 
امید به این دشمنان و پیشــنهاد مذاکره به آنان در خفا 

احمقانه است.

■ جامعه ایرانى ما در طول این 1400 ســال اخیر تا به 
حال موفق نشده دولتى تشکیل دهد که بر اساس دین 
و اطاعت از خدا و ارزش هاى اسالم حکومت کند، البته 

دولت هایى بودند اما اســاس آن دین نبوده است، امروز 
بعد از 40 سال خداوند متعال حکومتى اسالمى به ما داده 
به هیچ قومى در طول 1400 سال نداده است. این نعمت 

بزرگ ترین نعمتى است که خداوند به جامعه ایرانى داده 
و هیچ کشورى سراغ نداریم که کسى که مورد قبول امام 
زمان(عج) باشد در آن حکومت کند، هیچ نعمتى باالتر 
از این نیست و شیطان در صدد است که این نعمت را از 

یاد ما ببرد.
■ والیــت فقیــه یک نعمــت الهى اســت کــه در 
فضاى مجازى این هدف دنبال مى شــود کــه ما را از 
آن غافل کنند، برخى هــا همواره بیان مــى کنند که 
برخى از ضعف ها مربوط به دســتگاه رهبرى اســت، 
ایــن درحالى اســت کــه وقتى رســول خــدا (ص) 
نیز هدایــت جامعه اســالمى را بــر عهــده گرفتند، 
مشــکالت مــادى فراوانــى بــراى مردم بــه وجود 

آمد.
■ در حوادثى مانند عاشــورا نیز بدترین اتفاقات براى 
مسلمانان رخ داد، آیا مقصر این اتفاقات رهبرى جامعه 
بود، خداوند متعال همه این سختى ها را زمینه اى براى 

ظهور امام زمان(عج) قرار داده است.

دیوار چین ایرانى در میان برترین  اکتشافات سال

آیت ا... مصباح یزدى: گرانى و بیکارى امتحان الهى است
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کمک کمیته امداد 
به اجاره نشین ها

بیش از سه میلیارد و 109 میلیون تومان در 9 ماهه 
اخیر براى حمایت از 14 هزار و 662 خانوار نیازمند 
اجاره نشــین در قالب کمک هزینه اجــاره و ودیعه 
مسکن توسط کمیته امداد امام خمینى(ره) اصفهان 
پرداخت شد. هادى بنایى، معاون حمایت و سالمت 
خانواده کمیته امداد اصفهان گفت: کمک به تأمین 
مسکن و سرپناه مناسب براى نیازمندان، کمک به 

توانمندى و عزتمندى آنهاست.

پایان خاموشى 
محور آزادراه معلم

با تعمیر 11 کیلومتر از شبکه روشنایى آزادراه معلم 
مشکل خاموشى چندســاله این محور برطرف شد. 
رئیس اداره ایمنى و حریم اداره کل راهدارى وحمل 
ونقل جاده اى استان اصفهان گفت: این طرح براى 
ارتقاى ایمنى و کاهش تصادفات این محور در مدت 
چهار ماه اجرا شده اســت. حمیدرضا بنى نجاریان با 
بیان اینکه هزینه اجراى این طرح بیش از پنج میلیارد 
ریال اســت گفت: این طرح با تحویــل کابل مورد 
نیاز و همچنین نصب ترانســفورماتورهاي سرقت 
شده به همت شــرکت توزیع برق استان اصفهان 

به پایان رسید.

افزایش 15 درصدى استفاده 
از اتوبوس 

اســتفاده شــهروندان درکالنشــهراصفهان از 
اتوبوس هاى شهرى، 15 درصد افزایش یافته است. 
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه 
گفت: هم اکنون آمار جابه جایى مسافران به وسیله 
اتوبوس هاى شهر ، روزانه به بیش از 600 هزار نفر 
رسیده است. قدرت افتخارى افزود: 115 هزار نفر از 
این تعداد از سامانه هاي خط 1 و BRT 2 استفاده 

مى کنند. 

خبر خوش براى متقاضیان 
ساخت و ساز

مدیــر کل درآمــد شــهردارى اصفهــان از ابالغ 
دستورالعمل بسته تشویقى در تراکم هاى مسکونى 
براى مناطق 15 گانه شهر اصفهان خبر داد و گفت: 
شــهردارى با ارائه بسته تشــویقى در تراکم هاى 
مسکونى از متقاضیان ساخت و ساز حمایت مى کند. 
نادر آخوندى افزود: بر اساس مصوبه جدید شوراى 
اســالمى شــهر، تخفیف پرداخت نقدى تا سقف 
30 درصد براســاس مبلغ، نقد و اقساط تا سقف 20 
درصد و امکان قسطى کردن تراکم مسکونى براى 

شهروندان تعیین شده است.

شارژ در ازاى پسماند خشک
سرپرســت ســازمان مدیریت پسماندشــهردارى 
اصفهان گفت: 74 ایستگاه بازیافت شهر به دستگاه 
شــارژ اصفهان کارت مجهز شــدند و شهروندان 
مى توانند به جاى دریافت اقالم هدیه، کارت خود را 
براى کاربردهاى مختلف، شارژ کنند. محمد صادقى 
افزود: شهروندان در ازاى تحویل هرکیلوگرم پسماند 
خشــک مى توانند 350 تومان کارت خود را شارژ 

کنند.

چالش اجراى 
طرح هاى آب و خاك

مدیر مدیریت آب و خاك سازمان جهاد کشاورزى 
اصفهــان گفت: بــزرگ تریــن چالــش اجراى 
طرح هاى مرتبط با آب و خاك در این اســتان، نبود 
ثبات قیمت  تجهیزات و وســایل مورد نیاز اســت. 
حمیدرضا باقرصاد اظهار کرد: مشــخص نبودن و 
عدم پایدارى قیمت  تجهیزاتى مانند لوله و اتصاالت 
و ماشین آالت سبب مغایرت قیمت هزینه طرح ها با 
هزینه تمام شده مى شود و همین امر مشکالتى را به 

خصوص با پیمانکاران به  وجود مى آورد.

خبر

مدیر دفتر بهره بردارى و نگهدارى تأسیسات آبى شرکت 
آب منطقه اصفهان، آخرین وضعیت ســدهاى استان 
اصفهان را از ابتداى سال آبى جارى تا پایان پاییز اعالم 
کرد.احسان امینى اظهارکرد: ذخیره سد زاینده رود در این 
مدت 310 میلیون مترمکعب بوده که نسبت به متوسط 
درازمدت 50 درصد کاهش داشته است. وى با اشاره به 
ذخیره مخزن 16/2میلیون مترمکعبى ســد گلپایگان، 
افزود: ذخیره کنونى این سد نسبت به متوسط بلندمدت 

131 درصد افزایش داشته است. 
امینى اظهار کرد: ذخیره ســد قره قاچ سمیرم نسبت به 
سال گذشته 244 درصد و نســبت به متوسط بلندمدت 

45 درصد افزایش یافته است. وى در خصوص وضعیت 
سد حنا ســمیرم تا پایان پاییز، گفت: ذخیره مخزن این 
سد نسبت به سال گذشته 83 درصد افزایش و نسبت به 

متوسط بلندمدت 44 درصد کاهش داشته است.
امینى با بیان اینکه ظرفیت ســد خمیران تیران و کرون 
7 میلیون مترمکعب است، اظهار کرد: ذخیره مخزن این 
سد  نسبت به سال گذشته 18 درصد و نسبت به متوسط 
درازمدت 76 درصد افزایش داشته است.  وى با اشاره به 
وضعیت سد باغکل با حجم 5/8 میلیون مترمکعب، گفت: 
ذخیره آن نسبت به سال گذشته 255 درصد و نسبت به 

متوسط درازمدت 196 درصد افزایش داشته است.

10 هزار واحد مسکن قدیمى و فرسوده روستایى استان 
اصفهان بهسازى شــد.مدیر کل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمى اســتان اصفهان با بیان اینکه در برنامه امسال 
بنیاد مسکن تعهد بهسازى حدود 6000 واحد مسکونى 
روستایى را بر عهده دارد، گفت: با توجه به افزایش سقف 
تسهیالت بانکى و توزیع آن در استان، بیش از 4000 واحد 
مسکن بیش از تعهد فعالیت، بهسازى شد.غالمحسین 
خانى افزود: در حال حاضر 400 میلیون ریال تسهیالت 
بانکى براى بهسازى مسکن به روستاییان استان اصفهان 
اختصاص مى یابد که کارمزد آن 5 درصد اســت. وى با 
بیان اینکه از سال 1384 تاکنون بیش از 57 هزار واحد 

مسکن روستایى و شهرى کمتر از 25 هزار نفر جمعیت 
استان اصفهان از تسهیالت مقاوم ســازى و بهسازى 
اســتفاده کرده اند، افزود: این آمار فقــط 25 درصد از 

مسکن هاى فرسوده استان را پوشش مى دهد.
مدیر کل بنیاد مســکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
تحمیل هزینــه هاى زیاد به مردم به علت فرســودگى 
منازل هنگام حوادث طبیعى را هشدارى جدى دانست 
و تأکید کــرد: پیش از تحمیل چنیــن هزینه هایى باید 
مردم پیشگیرى کنند و مســئوالن نیز تمهیدات الزم را 
بیاندیشند.حدود 600 هزار نفر در بیش از 1700  روستاى 

استان اصفهان سکونت دارند.

بهسازى 10 هزار مسکن 
روستایى فرسوده اصفهان

اعالم آخرین وضعیت
 سدهاى استان اصفهان

معاون سرمایه گذارى و گردشگرى اداره کل میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دســتى اســتان اصفهان از تشکیل 
چهارمین نشست کمیته جذب گردشگران چینى به اصفهان 

خبر داد.
سیدعلى صالح درخشان گفت: با توجه به مصوبات شوراى 
سیاستگذارى توسعه گردشــگرى استان در راستاى جذب 
گردشگر از کشورهاى جدید هدف گردشگرى، کمیته جذب 
گردشگران چینى به اصفهان، از تابستان امسال فعالیت خود را 

آغاز کرد. او افزود: با توجه به اینکه در بهمن ماه امسال، با سال 
جدید چینى مواجه هستیم، این کمیته برنامه ریزى مفصلى 
را در خصوص جذب گردشگر چینى در دومین ماه از زمستان 

امسال در دستور کار خود قرار داده است.
درخشــان افزود: برنامه ریزى بــه  منظور تولیــد و چاپ 
بروشــورهاى معرفى جاذبه هاى اســتان اصفهان به زبان 
چینى، تهیه نقشه هاى گردشگرى و همچنین برنامه ریزى 
براى ارائــه تخفیفات ویژه به گردشــگران چینى در حوزه 

اقامت (در بازه زمانى 4 تا 20 بهمن ماه) ازجمله برنامه هاى 
این کمیته در حوزه تبلیغات و بازاریابى گردشــگرى است. 
معاون سرمایه گذارى و گردشگرى اداره کل میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى استان اصفهان تصریح کرد: با 
توجه به اینکه در استان اصفهان یک فرودگاه بین المللى وجود 
دارد، برنامه ریزى الزم در راستاى برقرارى پرواز مستقیم از 
پکن به اصفهان توسط دفاتر خدمات مسافرتى با مشارکت 

مدیریت فرودگاه شهید بهشتى اصفهان انجام مى شود. 

راهپیمایى باشکوه مردم اصفهان در گرامیداشت 
سالروز حماسه 9 دى برگزار شد.

به گزارش «تسنیم»، همزمان با سالروز حماسه 9 
دى، مردم بصیر و والیتمدار اصفهان همگام با دیگر 
هم وطنان بار دیگر در صحنــه حمایت از انقالب 

اسالمى و والیت فقیه حضور به هم رساندند.
مردم شــهیدپرور اصفهان در دهمین ســالگرد 
حماسه 9 دى، با حضور خود در راهپیمایى باشکوه و 
دشمن شکن این روز، بار دیگر بر وحدت و انسجام 
ملى تأکید کرده و اعالم کردند که دشمنان این مرز 
و بوم در عمل به نقشه هاى شوم خود همواره ناکام 

بوده و هستند.
راهپیمایى روز بصیــرت و میثاق امت با والیت، از 
ســاعت 9 و 30 دقیقه صبح دیروز  با حضور اقشار 
مختلف مردم در میدان انقالب اسالمى اصفهان 
برگزار شــد و اقشــار مختلف مــردم، کارگران، 
کارمنــدان، کســبه و بازاریان، دانــش آموزان و 
دانشجویان، طالب و روحانیون همگام با یکدیگر، 
در راهپیمایى 9 دى حاضر شــدند و با فریادهاى 
مرگ بر فتنه گر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، 
انزجار خود از دشمنى هاى استکبار جهانى را فریاد 

زدند.

طرح هاى جنگل کارى، غنى ســازى و توسعه جنگل در 
3700 هکتار از اراضى اصفهان بیشتر در مناطق زاگرسى 

استان تا آخر سال جارى اجرا مى شود.
رئیس اداره جنگل اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
اصفهان در گفتگو با «ایرنــا» اظهارکرد: این طرح ها در 
شهرستان هاى سمیرم، فریدونشهر، برخوار، شاهین شهر 
و تیران و کرون با اعتبارى بالغ بر 35 میلیارد ریال از محل 

صندوق توسعه ملى انجام خواهد شد.
مرتضى برزو زاده بــا بیان اینکه نــوع جنگل کارى در 

این طرح ها بیشتر بذرکارى اســت و از نهالکارى کمتر 
استفاده مى شــود، تصریح کرد: بلوط، گونه هاى بادام 
مانند بــادام کوهــى و ارژن نوع درخت ها را تشــکیل

 مى دهد.  
وى توسعه، غنى ســازى، حفاظت و مراقبت از اراضى 
جنگلى به ویژه در مناطق زاگرسى را ضرورى دانست و 
گفت: 11 استان در محدوده مناطق جنگل هاى زاگرسى 
قرار دارند و همه باید اجراى طرح هــاى هدفمند براى 

توسعه جنگل ها داشته باشند.

بهزاد دانشگر، مدرس داستان نویسى و منتقد در نشست نقد 
کتاب «گور سفید» به نویسندگى مجید قیصرى گفت: یکى 
از ویژگى هاى قیصرى رمان هاى کوتاه و خوش خوان اوست؛ 
همچنین بیشــتر رمان هاى وى یک راوى دارد که داستان 

توسط او به پیش مى رود.
این منتقد اظهــار کرد: قیصرى در کتاب «گور ســفید» در 
برخى قسمت هاى داســتان، اجازه داده اســت که منطق 
داستان بر اســاس اتفاقات تصادفى پیش برود؛ شخصیت 
پردازى هاى او ساده اســت و جاى تنوع بیشترى دارند؛ این 
مدل شخصیت پردازى شاید مخاطب را دچار ابهام کند و بر 

نحوه قضاوت او تأثیر بگذارد.  وى گفت: یکى از نقدهاى من در 
خصوص این کتاب، شخصیت پردازى فردى به نام «صالح» 
است چراکه این شخصیت در داستان اگرچه به عنوان فردى 
منفور است اما پاسخگویى هاى او با آیات قرآن مخاطب را 
دچار تناقض مى کند که البته شاید قصد نویسنده این بوده است 
که او را شخصیتى خاکسترى جلوه دهد؛ اگرچه مى توان تمثیل 

چنین افرادى را در مورد تکفیرى ها مشاهده کرد.
دانشگر افزود: شــخصیت دیگر رمان، فردى به نام «قلیچ» 
اســت که در تمام داستان بالتکلیف اســت و شاید حتى در 

جاهایى حرف هاى روشنفکرانه او به قواره اش نخورد.

قطع جریان آب در رودخانه زاینده رود زندگى پرندگان 
مهاجر را مختل کرده است.

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست 
اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه پرندگان این روزها 
زمستان را در رودخانه خشک ســپرى مى کنند گفت: 

5000 پرنــده مختلف از 25 گونه تاکنون سرشــمارى 
شده اند.

حســین اکبرى گفت: پرندگانى که قرار بود در مســیر 
مهاجرت خود زمســتان را در زاینده رود سپرى کنند در 
وسط فصل مهاجرت بى خانمان شده اند و مجبور به تغییر 
مسیر مى شوند. وى مسمومیت ناشى از خوردن مواد غیر 
بهداشتى پرندگان، خسارات زیست محیطى جابه جایى 
به محل هاى غیر ایمن و مشکالت بهداشتى را از جمله 
خطراتى دانســت که پرندگان مهاجر را تهدید مى کند. 
 اکبرى گفت: با وجود پیگیرى هاى زیاد براى اســتمرار 
حداقل آب در بســتر رودخانه زاینــده رود براى زندگى 

پرندگان، این امر محقق نشد.
خروجى آب از ســد زاینده رود اصفهان، بامداد 13 آذر 

کاهش یافت.

جلسه بررسى وضعیت پروژه توسعه خط نورد مجتمع فوالد سبا 
(خط اسکین پاس) با حضور مدیرعامل و معاونان تکنولوژى و 
خرید، مشاور مدیرعامل و اعضاى تیم پروژه در محل شوراى 
معاونین برگزار شد. در این نشست، مدیرعامل فوالد مبارکه 
ضمن تشــکر از اقدامات صورت گرفته، بر حساســیت انجام 
این پروژه با اتکا بــه توانمندى هاى داخلى تأکید کرد و گفت: 
اجراى اسکین پاس فوالد ســبا در کنار کارهاى قبل موجب 
تقویت و ارتقاى دانش فنى شرکت در حوزه تکنولوژى خواهد 
شــد. حمیدرضا عظیمیان  با ارائه رهنمودهایى براى اجراى 

هرچه بهتر و سریع تر این پروژه افزود: باید با همکارى تمامى 
بخش هاى شــرکت از ظرفیت موجود براى ایجاد دانش فنى 
براى انجام هرچه بهتر این پروژه نهایت بهره را ببریم.گفتنى 
است پروژه بومى سازى خط اسکین پاس سبا با ظرفیت 300 
هزار تن در ســال به منظور افزایش سطح کیفى محصوالت 
نهایى و ایجاد ارزش افزوده، به عنــوان اولین خط تولید تمام 
بومى سازى صنعت فوالد کشور از مردادماه امسال آغاز شده و 
بخش اعظمى از فاز مهندسى آن به دست کارشناسان توانمند 

فوالد مبارکه انجام شده است.

مدیــر حفاظت و بهــره بــردارى منابع آب شــرکت 
آب منطقه اى اصفهان گفت: طى 20 سال گذشته 130 

میلیــارد مترمکعب از منابع آب هاى زیرزمینى کشــور 
برداشت شــده همچنین 12 میلیارد مترمکعب از منابع 

آب هاى زیرزمینى استان اصفهان برداشت شده است.
ســیدمهدى میرباقرى در جمع خبرنگاران با اشــاره به 

اینکه ساالنه از چاه هاى مجاز 3 میلیارد و 541 مترمکعب 
آب تخلیه مى شود، گفت: در حال حاضر 42 هزار و 500 
حلقه چاه مجاز در اســتان وجود دارد که 32 هزار حلقه 
چاه مربوط به بخش کشاورزى است. وى افزود: در حال 
حاضر 21 هزار و 123 حلقــه چاه غیرمجاز داریم که 13 
هزار و 729 حلقه چاه فعال است و ساالنه 390 میلیون 

مترمکعب آب از این چاه ها تخلیه مى شود.
مدیــر حفاظت و بهره بــردارى منابع آب شــرکت آب 
منطقه اى اصفهــان ادامه داد: از ســال 1386 تاکنون، 
5903 حلقه چاه در استان اصفهان مسدود شده که موجب 
صرفه جویى 190 میلیون مترمکعب آب شده است. وى 
اضافه کرد: از سال 1395 تاکنون، 12 هزار و 116 پروانه 
بهره بردارى کشاورزى اصالح و تعدیل شده که منجر به 

کاهش 682 میلیون مترمکعب آب در پروانه شده است.
میرباقرى به اشاره به توقیف 2549 دستگاه ها و ادوات 
غیرمجاز حفارى از سال 1397 تاکنون، ادامه داد: امسال 
نیز 345 دســتگاه غیرمجاز توقیف شــده است. مدیر 
حفاظت و بهره بردارى منابع آب شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان تأکید کرد: در سال جارى با پر شدن 636 حلقه 
چاه غیرمجاز در اســتان اصفهان، حــدود 6/1 میلیون 
مترمکعب آب صرفه جویى شده است. وى با بیان اینکه 
طى 20 سال گذشــته 130 میلیارد مترمکعب از منابع 
آب هاى زیرزمینى کشــور برداشت شــده است، تأکید 
کرد: در این مدت 12 میلیارد مترمکعب از منابع آب هاى 
زیرزمینى استان اصفهان برداشت شده است و این میزان 

8/5 برابر پر و خالى شدن سد زاینده رود است.
میرباقرى با بیان اینکه وزارت نیرو براى اجراى طرح احیا 
و تعادل بخشى استان اصفهان 15/6 میلیارد تومان اعتبار 
درنظر گرفته است، یادآور شــد: در سال جارى تاکنون 

چهار  میلیارد تومان از این اعتبار پرداخت شده است.

آمار 20 سال گذشته نشان مى دهد 

برداشت 12 میلیارد متر مکعب 
آب هاى زیرزمینى اصفهان

اصفهانى ها 
حماسه 9 دى را
 تکرار کردند 

3700 هکتار از اراضى اصفهان جنگل کارى مى شود

شخصیت پردازى ساده در داستان، مخاطب را دچار ابهام مى کند

زاینده رود خشک 5000 پرنده را بى خانمان کرد

استاندار اصفهان در نشســت رفع موانع تولید استان به 
بانک هاى متخلف استان اصفهان هشدار داد.

عباس رضایى در نشست رفع موانع تولید استان گفت: با 
بانک هایى که شرایط را براى رونق تولید و اشتغالزایى 
صاحبــان صنایع هموار نمــى کنند و مانع پیشــرفت
 بخش هــاى اقتصادى اســتان مى شــوند، برخورد 
جدى خواهیم کرد. وى افزود: درخصوص مشــکالت 
صنایع با برخى از بانک هاى استان از جمله نحوه ارائه 
تسهیالت مقرر شد، این هفته جلسه ویژه اى با مسئوالن 

این  بانک ها داشته باشیم.
رضایــى گفــت: چنانچــه ایــن بانــک هــا، قصد 
همکارى با صاحبان صنایع و واحدهاى اقتصادى استان 
را نداشته باشند و موانع تسهیالت در نظر گرفته شده را 
اصالح نکنند، هفته آینده نام آنها را از طریق صداوسیما 
و رســانه هاى عمومى  اعالم مى کنیم تا تکلیفشــان 
مشخص شــود.  اســتاندار ادامه داد: بنابر اعالم دفتر 
استاندار و سازمان بازرسى، 81 درصد مسائل مطرح شده 

در این نشست منجر به نتیجه شده است. 

ضرب االجل استاندار به بانک هاى متخلف 

مدیر مرکز بهداشت اســتان اصفهان با بیان اینکه پژوهش 
ســنجش گاز رادون در اصفهان در سال 96 در اصفهان و در 
نقاط مختلف شهر انجام شده اســت، اظهار کرد: نتایج این 
پژوهش به وزارت بهداشت و سازمان انرژى هسته اى اعالم 
شده است. کمال حیدرى افزود: قرار بود نتیجه این پژوهش ها 

در صورت نیاز به مداخله به مراکز اســتان ها اعالم شود که 
هنوز در این زمینه به مرکز بهداشت اصفهان اطالع رسانى 
نشده است. وى ادامه داد: در صورت اعالم نتایج این پژوهش 
مى توان برنامه ریزى هاى الزم را براى کاهش این گاز با دیگر 

دستگاه ها  از جمله فعاالن حوزه مسکن انجام داد.

مســئول واحد فراهم آورى اعضاى پیوندى مرکز 
پزشــکى الزهرا(س) اصفهان با اعالم اینکه حدود 
700 نفر در اســتان اصفهان در لیست انتظار براى 
پیوند کلیه هســتند، گفت: البته این تعداد کسانى 
هستند که نیازمند پیوند کلیه هستند و ممکن است 
تعدادى از آنها در لیســت پیوند زنده باشند، چون 
برخالف کبد و قلب، امکان دریافت کلیه از فرد زنده 

هم وجود دارد.
مریم خلیفه سلطانى در گفتگو با «ایسنا»، اظهارکرد: 
در 9 ماهه سال جارى 33 مورد اهداى عضو داشتیم، 
البته تعداد اهداکنندگان بیش از ایــن بود ولى در 
نهایت 33 مورد اهداى عضــو صورت گرفت. وى 
افزود: تعداد اهداى عضو در استان تاکنون نسبت به 
سال گذشته تغییر محسوسى نداشته، البته در پایان 
هر سال مى توانیم ارزیابى دقیقى داشته باشیم، به 
عنوان نمونه آمار اهداى عضو در سال هاى 96 و 97 

یکسان و حدود 50 مورد بود.
مســئول واحد فراهم آورى اعضاى پیوندى مرکز 
پزشــکى الزهرا(س) اصفهان همچنین با اشاره به 
اهداى عضو به 84 بیمار نیازمند طى 9 ماهه امسال، 
گفت: بیشــتر اهداى  عضو به بیماران در اســتان 
اصفهان بوده و تنها در موارد بسیار نادرى که گیرنده 
متناسب در اصفهان نبوده، عضو به شیراز فرستاده 

شده است.

نتیجه طرح رادون سنجى در اصفهان

اصفهان در انتظار «بهمن» چینى ها

آغاز بومى سازى خط اسکین پاس مجتمع فوالد سبا 

مدیر روابط عمومى گمرك استان اصفهان از رشد 44 درصدى 
صادرات خارجى هدیه و سوغات استان اصفهان در سال جارى 
خبرداد. مسعود امینى اظهار کرد: در هشت ماه نخست امسال 
صادرات 4595 بسته هدیه و سوغات استان اصفهان از گمرك 
امانات پستى استان اصفهان به کشورهاى خارجى صورت 
گرفته اســت که ارزش صادرات این کاال ها 71 میلیارد ریال 

بود که در مقایسه با سال گذشته 44 درصد رشد داشته است.
مدیر روابط عمومى گمرك استان اصفهان تأکید کرد: اقالم 
سوغات صادر شده شامل گز و شیرینى جات، صنایع دستى و 
فرش دستباف بوده است.  امینى ادامه داد: صادرات خارجى 

سوغات استان اصفهان به کشور هاى آمریکاى شمالى، آسیاى 
شرقى و اروپایى صورت گرفته است.

رشد آمار صادرات سوغات استان اصفهان

700 بیمار اصفهانى 
در لیست انتظار پیوند کلیه
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سریال «وارش» با نام قبلى «بهترین سال هاى زندگى ما» به کارگردانى 
احمد کاورى و محمود رضا تخشــید و بازى بازیگرانى همچون بهنام 
تشــکر، علیرضا کمالى، الهام طهمورى، علیرضا جاللى تبار، هدایت 
هاشمى، شهرام قائدى، ساناز سماواتى، رحیم نوروزى، افشین سنگ چاپ، 
نیلوفر شهیدى، رامین راستاد، نسرین بابایى، فرخ نعمتى، برزو ارجمند و... 

مجموعه تلویزیونى شبانه شبکه 3 سیماست.
علیرضا جاللى تبار، بازیگر نقش «یوسف» در این سریال، بازیگرى در 
تئاتر را از اواسط دهه 70 آغاز کرده است. اما شهرت این بازیگر بیش از 
هرچیز به سال 1387 و یکى از اولین تجارب سینمایى او یعنى بازى در 
فیلم «وقتى همه خوابیم» به کارگردانى بهرام بیضایى باز مى گردد؛ جایى 
که او ایفاگر نقش «مانى اورنگ» به عنوان شخصیت اصلى مرد فیلم بود.

جاللى تبار بعد از «وقتى همه خوابیم» در فیلم هایى مانند «سگ هاى 
پوشــالى»، «حریر»، «خنده در باران» و «اولین امضا براى رعنا» نیز 
ایفاى نقش کرد. سریال هایى همچون «ترور خاموش»، «سارق روح»، 
«رخنه» و «راز پنهان» از جمله مجموعه هاى تلویزیونى است که وى در 
آنها ایفاى نقش کرده است. بازیگر نقش «یوسف» در سریال «وارش» 
از ویژگى هاى ایــن مجموعه و تفاوت نگاه این شــخصیت و برادرش 

«جاوید» مى گوید.
بعد از بازى در فیلم «وقتى همه خوابیم» شــاید 
خیلى ها انتظار حضور پررنگ تر شما را در سینما 
و تلویزیون داشتند؛ اما این اتفاق نیافتاد. ارزیابى 

خودتان از این موضوع چیست؟
«وقتى همه خوابیم» فیلمى بود که به شرایطى که به اشتباه به اسم تزریق 
سرمایه و پول به سینما، هنر و فرهنگ تحمیل مى شود انتقاد داشت. به 
نظر من، براى پذیرش و درك همــه جانبه یک اثر فرهنگى زمان الزم 
است. این فاصله زمانى براى من به عنوان یک عضو کوچک، وقفه اى 
بود که سعى کردم خودم را با آن تطابق بدهم. انتخاب هایى از سر حوصله 
و گاهى سوء تفاهم هایى که وجود داشت و هنوز هم وجود دارد. همیشه 
این خطر که بازیگر به تریبون تبدیل شود یا خودش را با نقش هاى مشابه 

تکرار کند مرا نگران مى کند. در این ده ســال ترجیح دادم بازیگر بمانم 
و این فرصت را به مخاطبان بدهم تا فیلم را در گذر زمان هضم کنند.

از چگونگى پیوستن خود به گروه سازنده سریال 
«وارش» بگویید؟

با آقاى احمد کاورى از طریق فیلم ها و نوشــته  هایش آشنا بودم. فیلم 
«نفوذى» را دیده بودم و نگاهش را مى شــناختم. افتخار این همکارى 
با آقاى تخشید و کاورى از طریق آقاى دارابى نصیب من شد. ایشان با 
ِسمت مجرى طرح با من تماس گرفتند و به توافق رسیدیم و با توجه به 
فشار کمبود زمانى که داشتند در کوتاه زمانى جلوى دوربین قرار گرفتم. 

شما نسبت به ســایر بازیگران غیرشمالى این 
مجموعه، براى ایفاى نقش «یوسف سلیم» لهجه 
غلیظ  ترى داشتید. این براى شما چالش نبود یا 
اینکه با توجه به تجارب تئاترى توانســته اید به 

کیفیت مدنظر خود و کارگردان برسید؟
من بازیگرم و نقش را از دید مخاطب مى  خوانــم. در فیلم «پل» نقش 
یک کشتى گیر کرمانشــاهى را ایفا کردم. در فیلم «کشتى ارواح» دو 
نقش داشتم و در صحنه هایى باید عربى صحبت مى کردم؛ در فیلم «به 
وقت رهایى» در نقش «حکیم هیدجى» باید با گفتار آذرى خودم را وفق 
مى دادم. در بحث لهجه، متن و مردم و از همه مهمتر گروهى که با آن 
کار مى کنم، معلم من هستند. شاید سخت ترین زبان و گویشى که با آن 
برخورد داشته ام «کردى» است که شباهت هایى با گویش گیلکى دارد. 
البته در غرب گیالن با گویش طالشى و دیلمانى هم برخورد کرده ام. در 
مورد تجارب تئاترى باید بگویم که به عنوان یک بازیگر تالشم این است 
که در سینما و تلویزیون درســت بازى کنم چرا که این رسانه ها با هم 

متفاوت هستند.
شــخصیت «یوسف ســلیم» براى شما چگونه 

تعریف شد؟
قضاوت در مورد تأثیر یــک نقش نیازمند زمان اســت. از طرف دیگر 
«یوسف» در ادامه داستان سریال «وارش» تأثیرگذار است. بار تنهایى 

و فقدان پدر براى «یوسف ســلیم» با فراق «وارش» و زندانى شدنش 
دوچندان مى شود. تمام تمرکز «یوسف سلیم» براى امرار معاش است؛ 
نگاه او به عشق و آرمان هاى اخالقى مثل برادرش «جاوید» نیست. او 
مى خواهد با تکیه بر توانایى هاى کارى و جربــزه خود، بر تنهایى اش 

غلبه کند.
فارغ از بازى در این ســریال، ویژگى برجسته 
فرمى و محتوایى «وارش» که مى تواند مخاطب 

را جذب کند چیست؟
تصویربردارى خوب، ریتم سریع و غنى بودن داستان نسبت به تعداد 

قســمت هاى مجموعه از نقاط قوت کار آقاى کاورى است. «یوسف» 
در ادامه داستان سریال «وارش» تأثیرگذار است. این اثر با دالر 18 هزار 
تومانى تولید شد. یعنى ریال مى پرداختیم و جنس را به دالر مى خریدیم. 
اما اگر مجال و امکانات بیشترى داشتیم، مى توانستیم با همین تیم بین 
هر قسمت 20 قسمت دیگر با کیفیت باال تولید کنیم و داستان هم افت 
نکند. بخش هاى مربوط به منطقه سیستان یا بخش هاى تهران و شهرك 
دفاع مقدس جاى کار زیادى براى تیم ما داشت. با توجه به ویژگى هاى 
کار نمى شد در بخش خصوصى این اثر را با این کیفیت تولید کرد. تمام 
اینها چیزى از زحمت همکاراِن بازیگر و تیم  فنى سریال «وارش» کم 

نمى کند.
فرض کنید در آستانه آغاز پخش سریال «وارش» 
هستیم. اگر بخواهید این مجموعه را به اطرافیان 
یا دوستانتان معرفى کنید و به عبارت بهتر آنها را 

ترغیب کنید که سریال را ببینند چه مى گویید؟
ببینید، مخاطب توصیه بردار نیســت؛ بیننده بى واسطه با اتفاق درگیر 

مى شود و هیچ توصیه اى بهتر از خود اثر نیست.
براى کارهاى آینده خودتان چه برنامه اى دارید؟ 

بازى در تلویزیون، تئاتر یا سینما؟ 
مدت هاست به شکلى کامًال ناخواسته از سینما دورم. مشتاق هستم که 

اگر مجالى فراهم شود در تئاتر هم تجربیات خوبى داشته باشم.

دانى شدنش 
 معاش است؛ 
د» نیست. او 
ر تنهایى اش 

 برجسته 
 مخاطب 

بت به تعداد 
ت. «یوسف» 
8دالر 18 هزار

ر مى خریدیم. 
مین تیم بین 
ستان هم افت 
ران و شهرك 
ه ویژگى هاى 
لید کرد. تمام 
«وارش» کم 

ل «وارش» 
ه اطرافیان
آنها را هتر

گویید؟
ا اتفاق درگیر 

 اى دارید؟

اق هستم که 
شم.

ناگفته هاى آقاى بازیگر 
از نقش متفاوتش در «وارش»

«ملکوان» نام ســریالى اســت که بعد از «یادآورى» دومین اثر 
تولیدى شبکه آى فیلم به حساب مى آید.

سریال هاى نوستالژى و قدیمى تلویزیون را شبکه آى فیلم پخش 
مى کند اما بعد از «یادآورى» که جزو پرطرفدارترین سریال هاى 
تلویزیون محسوب مى شــود، نوبت به ســریالى متفاوت با ژانر 
وحشت رســیده است. نامش «ملکوان» اســت و احمد معظمى 
آن را کارگردانى کرده و به زودى در 30 قسمت روى آنتن شبکه 
آى فیلم خواهد رفت. معظمى به تازگى پخش «ترور خاموش» را 
به پایان رسانده و بهترین کارگردان جشــنواره جام جم با سریال 

«سارق روح» شد.
قرار بود دهم دى ماه شروع شود و همچنین تاریخ هایى همچون 
15 دى ماه هم براى پخش این سریال تلویزیونى اعالم کرده اند 

اما با پخش تیزرهاى سریال از این شبکه باید منتظر بمانیم تا در 
همین روزها،  «ملکوان» سریال تلویزیون شود. 

«ملکوان» نام ملک و منطقه اى در شمال کشور است. بازیگرانى 
چون امین زندگانــى، داریــوش فرهنگ، پرویــز فالحى پور، 
فریبا متخصص، نازنین فراهانى، ســعید امیرســلیمانى و کمند 
امیرســلیمانى جلوى دوربین احمد معظمى حاضر شده اند. آسو 
پاشــاپور با نقش «پونه» و دختر خانواده، نقش اصلى ســریال را 

برعهده دارد.
گفته مى شود «ملکوان» ســریالى متفاوت از کارهایى است که 
روى آنتن رفته و مخاطب شــاهد فضاها و موقعیت هاى وحشت 
هم در جریــان پخش خواهد بــود.  تلویزیون هاى دنیــا در ژانر 
وحشت، سریال هاى متعددى را ساخته اند و گونه هاى متفاوتى را 

ارائه داده اند؛ حاال که رسانه ملى وارد این نوع ساخت سریال شود 
مخاطب را به دیدن جنس هاى مختلف نمایشى، امیدوار مى کند. 
«ملکوان» به نویسندگى سمیه تاجیک، کارگردانى احمد معظمى 
و تهیه کنندگى محمد مصرى پور در 30 قســمت ساخته شد و در 
گفتگوى «تسنیم» با فریبا متخصص یکى از بازیگران این سریال 
تلویزیونى مطرح شد که نقش «پَرى» داستان را بازى کند که مادِر 

«مهرداد» (امین زندگانى) است.
پیش از این هم در گفتگو با این بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون 
مطرح شد که دومین کار تولیدى شبکه آى فیلم احتماًال براى پاییز 
و زمستان آماده پخش خواهد شد و حاال روزهاى آماده سازى براى 

پخش از رسانه ملى را طى مى کند.

داریوش فرهنگ 
در نقش 
مأمور امنیتى 

فیلم سینمایى «جهان با من برقص» از فردا بر پرده سینماها مى آید.
غالمرضا فرجى، سخنگوى شوراى صنفى نمایش درباره جلسه هشتم 
دى ماه این شورا گفت: براساس مصوبه شورا فیلم «جهان با من برقص» 
به کارگردانى سروش صحت از چهارشنبه 11 دى ماه در سینماها اکران 

مى شود.
على مصفا، جواد عزتى، هانیه توسلى، پژمان جمشیدى، سیاوش چراغى 

پور، کاظم سیاحى، مهراب قاســمخانى، رامین صدیقى، بهار کاتوزى، 
پاوان افسر، شیوا بلوچى و مهیار پوربابایى بازیگران این فیلم سینمایى 

هستند.
فیلمنامه «جهان با من برقص» به طور مشترك توسط سروش صحت 
و ایمان صفایى نوشته شده است و محمدرضا تخت کشیان تهیه آن را 

بر عهده دارد.

على مصفا و 
جواد عزتى از 
فردا روى پرده 
سینماها 

فیلمبردارى ســریال کمدى «موچین» در تهران 
ادامه دارد و از اولین عکس هاى آن رونمایى شد.

فیلمبردارى سریال نمایش خانگى «موچین» به 
کارگردانى حســین تبریزى و تهیه کنندگى میثم 
آهنگرى همچنان در مناطق مختلف پایتخت در 
حال پیگیرى است و به تازگى نیز مراحل فنى این 
مجموعه همزمان با تولید آغاز شده است. حسین 
غضنفرى تدوین را برعهــده دارد و صداگذارى و 
ترکیب صدا ها توسط سیدمحمود موسوى نژاد انجام 
مى شود. رضا خسروى نیز به تازگى ساخت موسیقى 

مجموعه را آغاز کرده است.
سازندگان قصد دارند ظرف چند روز آینده از اولین 

تیزر این سریال کمدى رونمایى کنند.
مرجانه گلچین، حمید لوالیى، شهره لرستانى، زهرا 
جهرمى، عباس جمشــیدى، مهران رجبى، امین 
چنارانى، افشــین غیاثى مجید شهریارى، سعیده 
عرب و آشا محرابى و رابعه اسکویى، (با حضور) على 
صادقى و امیر نورى گروه بازیگران این سریال را 

تشکیل مى دهند.
در خالصه داســتان «موچین» به نویســندگى 
مشترك حسین تبریزى و سیدعلى موسویان آمده: 
«انصاف نیست که دنیاى ما آنقدر کوچک باشد که 
آدم هاى تکرارى را روزى صد بــار ببینیم و آنقدر 
بزرگ باشد که نتوانیم آن کسى را که دوست داریم 

حتى یک بار ببینیم...» 

کنداکتور شبکه نســیم همزمان با فصل زمستان 
تغییر کرد و ســاعت پخش جدید برنامه ها اعالم 

شد.
به گزارش روابط عمومى شبکه نسیم، «کاف گاف» 
به تهیه کنندگى آرمین قاسم زاده با محوریت طنز 
و کمدى که به ناهنجارى هــاى روز فرهنگى و 
اقتصادى مى پردازد روزهاى فرد ساعت 18 و 30 

دقیقه از شبکه نسیم پخش مى شود.
«کتاب باز» به تهیه کنندگى محمدرضا رضاییان 
و اجراى ســروش صحت با محوریــت کتاب و 
کتابخوانى شنبه تا چهارشنبه ســاعت 19 از این 

شبکه پخش مى شود.
«چهل تیکه» به تهیه کنندگى و کارگردانى الهام 
حاتمى و اجــراى محمد رضــا علیمردانى که به 
مرور خاطرات و نوســتالژى هاى گذشته با حضور 
هنرمندان و افراد شاخص مى پردازد شنبه تا جمعه 
ســاعت  20 و 30 دقیقه از شــبکه نسیم پخش 

خواهد شد.
مسابقه «دست فرمون» به تهیه کنندگى محمود 
محمودى و اجراى کامبیز دیرباز براى عالقه مندان 
به رانندگى و هیجان شنبه تا دوشنبه ساعت22 از 

این شبکه پخش مى شود.
سرى جدید «دورهمى» که از شــب یلدا به طور 
ویژه آغاز شد، از فردا 11 دى ماه چهارشنبه تا جمعه 

ساعت 22 از شبکه نسیم پخش مى شود.
«ویتامین خ» بــه تهیه کنندگى رامین کرم یزدى 
روزهاى شنبه، دوشنبه، چهارشــنبه و پنج شنبه 

ساعت 23 و 30 دقیقه روى آنتن مى رود.
برنامه «نسیم آوا» با اجراى محمدرضا محبى که از 
خوانندگان ایرانى دعوت به عمل مى آید تا در این 
برنامه یک ترانه بخوانند پنج شنبه هر هفته ساعت 

19 از شبکه نسیم پخش مى شود.
فصل هشــتم مســتند مســابقه «خانه ما» به 
کارگردانى احســان عمادى و امین کفاش زاده به 
تهیه کنندگى حسین افشــار جمعه ها ساعت 19 

روى آنتن مى رود.
گفتنى اســت؛  برخالف پیش بینى هاى قبلى در 
کنداکتور رســمى منتشــر شده از ســوى شبکه 
«نسیم» خبرى از سرى جدید «خندوانه» نیست و 
احتماالً  تا پیش از نوروز 99 شاهد پخش این برنامه 

نخواهیم بود.

«آمیتاب باچان»، هنرپیشه مشهور بالیوودى، باالترین افتخار 
سینمایى هندوستان را دریافت کرد. او جایزه معتبر «دادا صاحب 
پهالک» را در راشتراپاتى بهاوان از دست رئیس جمهور «رام تان 
کویند» دریافت کرد. باچان 77 ساله به علت سهم برجسته اش 
در سینماى بالیوود، مفتخر به دریافت باالترین افتخار صنعت 

فیلم شد.
این جایزه شامل یک تندیس طالیى به همراه جایزه نقدى به 
مبلغ یک میلیون روپیه مى شود. همسر وى «جایا بهادرى» و 
پسرش «آبیشک باچان» این بازیگر را براى این مراسم معتبر 

همراهى کردند.
آمیتاب باچان امسال بخاطر بیمارى در مراسم جوایز ملى فیلم 
شــرکت نکرده بود. او در توییتر اعالم کرده بود که دکترش 
به دلیل بیمارى اجازه ســفر به او نمى دهد. آمیتاب باچان در 

کارنامه برجسته اش، به دلیل بازى در فیلم هاى «مسیر آتش»، 
«ســیاه»، «پدر» و «پیکو» موفق به کسب چهار جایزه فیلم 

ملى شده است.
باچان امســال با فیلم جدیدش «بدال» (انتقــام) که تریلرى 

تعلیقى است، طرفدارانش را خوشحال کرد.
آمیتاب باچان زاده 11 اکتبــر 1942 در ا...آبــاد هند بازیگر، 
تهیه کننده، خواننده و مجــرى تلویزیونى فیلم هاى بالیوود در 
 «Big B» کشور هند است. این ستاره بالیوودى که تحت عنوان
نیز مشهور است بیش از 20 میلیون هوادار در توییتر دارد و در 
دنیاى هنرى این کشور مانند پادشاه با او برخورد مى شود. باچان 
نخستین هنرپیشه هندى اســت که در موزه لندن جایى براى 
خود دارد و همچنین در نظرسنجى سال 1999 ملقب به «بازیگر 
هزاره» شد. او به «پدر سینماى هند» نیز مشهور است. او تا به 

حال 12 بار جایزه فیلم فیر، جایــزه اصلى فیلم هاى هندى، را 
از آن خود کرده  است. باچان در طول پنج دهه، در حدود 190 
فیلم هندى بازى کرده است. پدرش یک شاعر معروف هندى 
بود. همسر و پسر او نیز از هنرپیشگان سرشناس سینماى هند 

به شمار مى روند.
آمیتاب باچــان در کنار بازیگرى در زمینــه تهیه کنندگى نیز 
فعالیت مى کند. او هنرپیشگى را در سال 1969 با فیلم «سات 
هندوســتانى» آغاز کرد و این حرفه را تا به امــروز ادامه داده  
اســت. او یکى از بهترین هنرپیشگان ســینماى هند و یکى 
از گران قیمت ترین ســتارگان ســینماى بالیوود اســت. او در 
سال 1984 دستى نیز در سیاست داشــت و به عنوان نماینده 
پارلمان هند انتخاب شد ولى در سال 1987 این سمت را کنار 

گذاشت.

جزئیات تازه اى از ماجراى تولید برنامه «برنده باش» در شــبکه نمایش خانگى 
مطرح شده است.

پخش مســابقه تلویزیونى «برنده باش» با اجراى محمدرضا گلزار در سال 98 به 
واسطه انتشار حکم فقهى یکى از مراجع مبنى  بر شباهت سازوکار اجرایى این برنامه 

با «قمار» متوقف شد.
اما شنیده ها حاکى از آن است که با گذشت بیش از هشت ماه از توقف پخش مسابقه 
«برنده باش»، سازمان صداوسیما هنوز با اسپانسر این برنامه تسویه حساب کامل 
نکرده است و عوامل آن بعد از تعطیلى برنامه در حال رایزنى با صداوسیما بوده اند تا 

بتوانند این برنامه را در شبکه نمایش خانگى تولید کنند.
همچنین گروه ســازنده این برنامه این روزها در تدارك ساخت این مسابقه با فرم 
قبلى و با عنوان و دکور جدید براى شبکه نمایش خانگى هستند و تنها منتظر تسویه 

حساب صداوسیما با اسپانسرهاى این برنامه هستند.
«برنده باش» با اجراى محمدرضا گلزار در سال 97 روى آنتن شبکه 3 سیما  رفت 
و در قالب طرح 15 سئوال مبالغى تا ســقف صد  میلیون تومان به شرکت کنندگان 

اهدا مى کرد.

باالترین افتخار سینمایى هند به «آمیتاب باچان» رسید

مراحل فنى 
سریال «موچین» 

آغاز شد

تغییر ساعت پخش 
«دورهمى» و 

جاى خالى «خندوانه»

ش خانگى

8ل98 به 
ن برنامه 

ش مسابقه 
ب کامل 
وده اند تا 

فرم قه با
ر تسویه

یما  رفت 
کنندگان

ماجراى تولید «برنده باش» 
در شبکه نمایش خانگى چیست؟



ورزشورزش 05053662 سال  شانزدهمسه شنبه  10 دى  ماه   1398

هافبک اهل آفریقاى جنوبى فصل گذشته استقالل 
به شکلى جالب مورد توجه تیم هاى زیادى در فوتبال 

ایران قرار گرفته است.
 آیاندا پاتوســى در نیم فصل دوم گذشته با استقالل 
قرارداد امضا کرد و بــا توجه به تبحــر ویژه اش در 
ضربات ایستگاهى در این مدت توانست روند خوبى، 

هم در ثبت گل و هم ارسال پاس گل داشته باشد.
در پایان فصل باشگاه استقالل قصد داشت با پرداخت 
رضایتنامه به باشگاه کیپ تاون قرارداد این بازیکن را 
دائمى کند اما در همان زمان بحث پرداخت مطالبات 
پروپئیچ پیش آمد و به همین دلیــل مذاکرات با این 
بازیکن کمى طوالنى شد، در این مدت شفر توانست 
موافقت او را جلب کند و ایــن بازیکن را با خودش به 

بنى یاس ببرد.
با این حال پاتوسى در نیم فصل حضور در بنى یاس 
نمایش خوبى از خود نشــان نــداده و احتمال اینکه 

قرارداد او با این تیم فسخ شود زیاد است.
اما بعد از انتشــار اخبارى مربوط به نارضایتى باشگاه 
بنى یاس از پاتوســى تیم هاى ایرانى براى جذب او 
صف کشیده اند، از استقاللى ها که مى خواهند هرطور 
شده او را دوباره به تیمشان برگردانند تا پرسپولیس، 
ســپاهان و حتى گل گهر که براى جذب او دست به 

کار شده اند.
ماجراى پیشنهاد پرسپولیس به پاتوسى به حدود یک 
ماه پیش برمى گردد جایى کــه مذاکرات اولیه با این 
بازیکن انجام شــد اما هرگز به مرحله نهایى نرسید و 

قرمزها قید او را زدند.
از طرف دیگر گفته مى شود باشــگاه گل گهر که از 
توان مالى خوبى برخوردار است هم براى اینکه بتواند 
در لیگ برتر بماند قصــد خرید چند بازیکن خارجى با 
کیفیت دارد که یکى از آنها پاتوســى است، بازیکنى 
که به نظر در پنجره زمســتانى شرایط انتقال به لیگ 

ایران را دارد. با وجود تمام تیم هایى که خواهان جذب 
پاتوسى هستند به نظر مى رســد سپاهان و استقالل 
جدى ترین مشتریان این بازیکن هستند، جایى که قلعه 
نویى قصد دارد با حضور این بازیکن ششمین قهرمانى 
خود در لیگ برتر را جشــن بگیرد و البته استقالل که 
تالش جدى مى کند تا با حضور این بازیکن جاى خالى 

داریوش شجاعیان را در لیست خود پرکند.
در این بین گفته مى شــود یکــى دو بازیکن بزرگ 
استقالل در روزهاى گذشته با پاتوسى تماس گرفته اند 
و از او خواسته اند در صورت فسخ قرارداد با باشگاه بنى 
یاس دوباره به تیم سابقش برگردد تا به آبى ها در لیگ 

برتر، جام حذفى و لیگ قهرمانان آسیا کمک کند.
آنچه مسلم است آیاندا پاتوســى جذاب ترین هدف 
تیم هــاى بزرگ لیــگ برترى در نقــل و انتقاالت 
زمســتانى اســت که انتقال او مى تواند به یک بمب 

خبرى در فوتبال ایران تبدیل شود.

سپاهان در اندیشه پاتک
 به خاطرخواهان پاتوسى

یکى از روزنامه هاى ورزشى دیروز ادعاهایى را در مورد معاوضه چند بازیکن ذوب 
آهن و پرسپولیس مطرح کرده است.

 قرارداد دانیال اسماعیلى فر، ستاره تیم ذوب آهن در پایان فصل با تیم اصفهانى به 
اتمام مى رسد. اگر ذوب آهنى ها بخواهند وینگر خود را تا پایان فصل در تیمشان نگه 
دارند، او ابتداى لیگ جدید بازیکن آزاد خواهد بود و آن وقت مى تواند بدون رضایت 
ذوب آهن به تیم دیگرى برود اما اگر نیم فصل مشتریان خوبى داشته باشد، ذوب آهن 
هم در بحث درآمدزایى از فروش اسماعیلى فر موفق خواهد بود. در چنین شرایطى 
گفته مى شود برخى تیم هاى مطرح لیگ برتر براى جذب اسماعیلى فر اقدام کرده اند. 
این در شرایطى است که او تا پایان لیگ نوزدهم با ذوب آهن قرارداد دارد اما با توجه 
به اینکه چندین سال پیراهن ذوب آهن را بر تن کرده، مسئوالن باشگاه مى توانند از 

اسماعیلى فر درآمدزایى خوبى داشته باشند.
یکى از تیم هایى که گفته مى شــود عالقه مند به جذب دانیال اســماعیلى فر است 
پرسپولیس است. گابریل کالدرون آرژانتینى فیلم بازى هاى ذوب آهن را دیده و این 
بازیکن تکنیکى، سرعتى و قدرتى را پسندیده است. در همین ارتباط شنیدیم باشگاه 
پرسپولیس اعالم آمادگى کرده دو بازیکن خود را با دانیال اسماعیلى فر معاوضه کند 
اما ذوبى ها جوابى به این پیشنهاد نداده اند. شنیده مى شود باشگاه پرسپولیس حاضر 
است حسین ماهینى (بازیکن سابق ذوب آهن) به عالوه یک بازیکن دیگر را به تیم 
اصفهانى بدهد و اســماعیلى فر را در اختیار بگیرد که تاکنون مورد موافقت ذوبى ها 

قرار نگرفته است.
همچنین تراکتور تبریز تیم سابق اسماعیلى فر نیز خواهان جذب این بازیکن شده 
که ذوب آهن مخالف این نقل و انتقال اســت. به نظر مى رسد اسماعیلى فر یکى از 
سوژه هاى نقل و انتقاالت نیم فصل فوتبال ایران باشد. بى تردید مذاکرات تیم هاى 
خواهان او با ذوب آهن مى تواند خبرساز شــود و باید دید آیا تیم سبزپوش اصفهان 
راضى به فروش دانیال خواهد شــد یا اینکه تا آخر فصل این بازیکن ساروى را نگه 

مى دارند؟

ادعاى یکى از روزنامه ها

داد و ستد احتمالى سبز و قرمز 

ثبت نام اولیه ســپاهان اصفهان براى انجام مسابقات لیگ قهرمانان 
آسیا انجام شــد و مدارك بازیکنان، کادرفنى، کادرسرپرستى و دیگر 
اعضاى تیم این تیم بــه کمیته روابط بین الملل فدراســیون فوتبال 

تحویل داده شد.
در لیست ارائه شده توسط باشگاه سپاهان، نام تمام بازیکنان این تیم از 
جمله محمد طیبى که خرید زمستانى امیر قلعه نویى محسوب مى شود، 
قرار دارد اما این باشگاه مى تواند تا ده روز مانده به آغاز بازى هاى لیگ 
قهرمانان این لیســت را ویرایش و اســامى نهایى را به کنفدراسیون 

فوتبال آسیا ارائه کند.
ضمن اینکه بر اســاس قانون جدید AFC، اگر در جریان مسابقات 
دروازه بان یک تیم پیش از هر مسابقه اى دچار مصدومیت شود، باشگاه 
مربوطه مجاز است دروازه بان دیگرى را خارج از لیست ارائه شده، سریعًا 
جایگزین او کند. این قانون امسال توســط کنفدراسیون فوتبال آسیا 

تصویب و از مسابقات فصل جدید لیگ قهرمانان اجرایى خواهد شد.
تیم فوتبال ســپاهان در گروه D رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا 
با تیم هاى النصر عربســتان و الســد قطر همگروه است. زردپوشان 
کشورمان براى میزبانى از النصرعربستان به احتمال زیاد در ورزشگاه 
ملى شهر تاشکند ازبکســتان به میدان خواهند رفت و محل میزبانى 
النصر از شاگردان قلعه نویى نیز ورزشــگاه ملى شهر منامه در کشور 
بحرین اعالم شده است. این در حالى است که تیم چهارم گروه موسوم 
به مرگ، در مســابقه پلى آف بین برنده بازى بنیادکار (ازبکســتان)- 

الزوراء(عراق) با العین امارات مشخص خواهد شد.
برنامه زمانى دیدارهاى گروهى سپاهان در فصل 2020 لیگ قهرمانان 

آسیا:
سپاهان - برنده پلى آف (22 بهمن 98)

السد - سپاهان (29 بهمن 98)
سپاهان - النصر (13 اسفند 98)

النصر - سپاهان (18 فروردین 99)
برنده پلى آف - سپاهان (اول اردیبهشت 99)

سپاهان - السد (15 اردیبهشت 99)

پیش به سوى لیگ قهرمانان

حمید بوحمدان، هافبک تیــم فوتبال ذوب آهن کــه در حال حاضر 
در تعطیالت به ســر مى برد، درباره آخرین وضعیــت این تیم و رفتن 
منصوریان گفت: واقعًا شــرایط جالبى وجود ندارد. ما منتظر بهترین 

تصمیم باشگاه درباره سرمربى هستیم.
وى در ادامه افزود: على آقا زحمات زیادى براى ما کشــیدند و خیلى 
رابطه خوب و صمیمانه اى بین بازیکنان و کادر فنى وجود داشت. این 
تصمیمى بود که خودشان گرفتند و من ضمن تشکر از زحمات خالصانه 

او هر جایى که هست برایش آرزوى موفقیت مى کنم.
بوحمدان در ادامه عنوان کرد: مطمئن هستم باشگاه با در نظر گرفتن 
همه جوانب بهتریــن تصمیم را براى هدایت تیــم قدرتمندى مانند 
ذوب آهن خواهد گرفت. متأسفانه ما در نیم فصل اول عملکرد خوبى 
نداشتیم و امتیازات فراوانى از دســت دادیم. ان شاءا... بتوانیم در ادامه 

نتایج قبلى را جبران کنیم.
هافبک ذوب آهن در پاســخ به این ســئوال که به نظرش در پایان 
فصل در چه رتبــه اى قرار خواهند گرفت، اظهار کــرد: اینکه بگویم 
در چه جایگاهى قرار مى گیریم کمى ســخت اســت اما به هواداران 
قول مى دهیم که بــا تمام وجود براى جبران نتایج گذشــته خواهیم 
جنگید. تمام تالش من و ســایر بازیکنان این اســت که بتوانیم در 
نیم فصل دوم بازى هاى خوب تــرى را انجام دهیم و بهترین جایگاه 
ممکن را در پایان فصل به دســت بیاوریم. من بســیار امیدوارم که 

تیم و اضافه شدن چند بازیکن بتوانیم با تقویت 
که نیاز است، جایگاهى در در پســت هایى 
ذوب آهن کسب کنیم.خور نام و شــأن 

بوحمدان:

 شرایط جالبى وجود ندارد

شکست در آبادان نه تنها روند شکســت ناپذیرى سپاهان را به پایان 
رساند بلکه این باشگاه را به تکاپو انداخت تا براى نیم فصل دوم به فکر 

تقویت بیشتر تیم باشند.
تنها خط تیره جدول لیگ نوزدهم در نیم فصل نخســت با شکست 
سپاهان مقابل صنعت نفت در آخرین بازى قبل از تعطیالت زمستانى 
پر شــد تا هیچ تیمى در این فصــل بدون اینکه طعم تلخ شکســت 
را چشیده باشــد به تعطیالت نرود. این شکســت از آن جهت براى 
سپاهانى ها و مربى شان تلخ تر بود که صدرنشینى را نیز به رقیب دیرینه 

شان پیشکش کردند.
امیر قلعه نویى از هفته ها قبل به تکاپو افتاده بود تا تیمش را براى دور 
برگشت که باید در سه جام داخلى و آسیایى به میدان برود، تقویت کند. 
در این بین گمانه زنى هاى زیادى نیز به راه افتاد از جمله قرار گرفتن 
نام هایى همچون پژمان منتظرى، دانیال اسماعیلى فر، آیاندا پاتوسى 
و... در سبد خریدهاى زمستانى که برخى تکذیب و برخى نیز تا حدودى 

تأیید شد.
حاال با بسته شدن پرونده بازى هاى دور رفت و ورود به پنجره نقل و 
انتقاالتى در اولین گام خبر مى رسد سران سپاهان با توجه به مصدومیت 
شدید دو مهره سرشناس تیم به نام هاى عزت پورقاز و علیرضا نقى زاده 
نام این دو نفر را به علت اینکه نمى توانند تا انتهاى فصل بازى کنند از 
فهرست خارج خواهند کرد تا فضا براى جذب نفرات جانشین براى آنها 

باز شود که در اولین گام محمد طیبى جذب شد.
آنچه محرز است امیر قلعه نویى و سپاهانى ها براى دور برگشت با توپ 
پر وارد بازار زمستانى شده اند تا حداقل سه تا چهار خرید جدید داشته 
باشند، تیمى که هم سوداى قهرمانى و رســیدن به جام ششم را دارد 
هم اینکه مى خواهد بعد از ســال ها بازگشت به رقابت هاى آسیایى، 
نماینده اى شایسته براى ایران در ACL2020 در رقابت با تیم هایى 

مثل السد قطر، النصر عربستان و... باشد.

سبد سپاهان
 براى خریدهاى داغ آماده شد

گفته مى شود مسئوالن دو باشگاه تراکتور و ذوب آهن بر سر معاوضه 
دو بازیکن خود در حال مذاکره هستند.

 با شروع فصل نقل و انتقاالت تیم هاى مختلف لیگ برترى در تالش 
هســتند تا نقاط ضعف خود را تقویت کنند و قدرتمندتر از گذشته دور 
برگشت مسابقات را اســتارت بزنند. تراکتور و ذوب آهن نیز همچون 

تیم هاى دیگر به دنبال جذب نفرات مورد نیازشان هستند.
در چنین شرایطى اما ممکن است یک معاوضه میان دو باشگاه اصفهانى 
و تبریزى سر بگیرد. از آنجایى که ذوب آهن در نیم فصل اول از ضعف 
دروازه بانى رنج مى برد و باقر صادقى گلر باتجربه این تیم هم تقریبا 
جدایى اش قطعى است، مدیران باشگاه به دنبال جذب یک دروازه بان 
باتجربه و نامدار هستند که در این خصوص گزینه اول آنها محمدرضا 
اخبارى است. این گلر 26 ساله که ســابقه حضور در تیم ملى را نیز در 
دوران کارلوس کى روش دارد، امسال در ترکیب تراکتور کمتر به میدان 
رفته و به دنبال جدایى است. از این رو ذوب آهن مشترى شماره یک او 
محسوب مى شود. در کنار این موضوع از تالش مدیران تراکتور براى 
جذب دفاع وسط هم نباید غافل شــد. تراکتورى ها در نیم فصل اول 
فقط دو مدافع وسط تخصصى به نام هاى ایمان سلیمى و محمدرضا 
خانزاده در ترکیب خود داشتند و حاال مدیران این تیم به دنبال جذب 
یک بازیکن دیگر در این پست هستند. از این رو وحید محمدزاده مدافع 
وسط باتجربه ذوب آهن یکى از گزینه هاى تراکتور براى جذب در نیم 
فصل محسوب مى شــود.نیاز متقابل تراکتور و ذوب آهن به یکدیگر 
سبب شده تا احتمال انجام یک معاوضه میان دو باشگاه باال برود. اینکه 
اخبارى محبوب نزد هواداران تراکتور در نیم فصل راهى ذوب آهن شود 
و در عوض محمدزاده براى تقویت خــط دفاعى تراکتور از ذوب آهن 
به این تیم ملحق شود.باید دید مذاکرات دوباشگاه طى روزهاى آینده 
چطور پیش مى رود و در نهایت آیا این معاوضه دو سر سود براى تراکتور 

و ذوب آهن صورت مى گیرد یا خیر.

یک معاوضه جذاب در پیش است

مدافع پیشین نفت مسجد سلیمان با انتشار پستى در صفحه اینستاگرام خود از پیوستن 
به تیم فوتبال سپاهان ابراز خوشحالى کرد.

تیم فوتبال سپاهان عزت ا... پورقاز مدافع خود را در یکى از بازى هاى نیم فصل اول به 
علت مصدومیت تا آخر فصل از دست داد. سپاهان در نخستین خرید زمستانى محمد 
طیبى مدافع نفت مسجد سلیمان را به خدمت گرفت تا بتواند جایگزینى براى پورقاز 
باشد. محمد طیبى پس از پیوستن به تیم سپاهان با انتشار پستى در صفحه شخصى 

خود نوشت:
سالم عرض میکنم خدمت هواداراى باشگاه بزرگ سپاهان؛ خیلى خوشحالم از این 
که امسال افتخار پوشیدن لباس با ارزش سپاهان رو دارم. ممنونم از لطف و محبتى 
که این چند هفته به من داشتید و عذرخواهى میکنم که نتونستم تک تک جواب همه 
پیامهاتون رو بدم، به نوبه خودم همه تالشم رو براى خوشحال کردن شما انجام میدم. 

به امید موفقیت هاى روز افزون سپاهان در ایران و آسیا.

عزت پورقاز، مدافع تیم سپاهان که در بازى با نساجى با پارگى رباط مواجه شده بود این 
هفته مورد عمل جراحى قرار مى گیرد.

 پورقاز فصل گذشته با پنج گل در لیگ برتر و یک گل در جام حذفى گلزن ترین مدافع 
میانى فوتبال ایران بود. او این فصل هم ارائه گر بازى هاى خوبى در کنار ولسیانى بود 
و تا روز حضور او در ترکیب سپاهان، این تیم پنج گل خورده بود و پنج گل خورده در 
13 بازى نشان از عملکرد خوب دروازه بان و خط دفاعى سپاهان مى داد. سپاهان اما 
بعد از مصدومیت عزت پورقاز پنج گل در سه بازى خورد. امیر قلعه نویى به همین دلیل 
و براى پر کردن خأل حضور عزت ا... پورقاز در ترکیب سپاهان محمد طیبى را از نفت 

مسجد سلیمان به خدمت گرفت.
گفتنى اســت عزت پورقاز بعد از عمل جراحى مى بایســت در ماه هاى آینده دوران 
نقاهت خود را سپرى کند اما با شروع بیستمین دوره لیگ برتر بار دیگر مهیاى حضور 

در ترکیب تیم سپاهان مى شود.

همه تالشم را انجام مى دهم

عزت این هفته جراحى مى شود

احمد خلیلى

محمد مؤمنى



0606آگهىآگهى 3662 سال شانزدهمسه شنبه  10 دى  ماه   1398

مزایده 
شــماره آگهى: 139803902004000327 تاریخ آگهى: 1398/10/02 شماره پرونده: 
139704002129000717 آگهى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9707678- 
ششــدانگ آپارتمان پالك 280 فرعى از 2972 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 105/14 مترمربع واقع در همکف که 2/01 مترمربع آن پیشرفتگى، 3/94 مترمربع 
آن بالکن مسقف است به انضمام انبارى قطعه سوم تفکیکى به مساحت 5/39 مترمربع واقع 
در همکف به انضمام پارکینگ واقع در حیاط سوم تفکیکى به مساحت 12/5 مترمربع واقع 
در همکف در صفحه 44 دفتر 1314 امالك ذیل ثبت 244493 شماره چاپى سند 053163 
سرى الف سال 89 به نام آقاى علیرضا زمانى فرزند جانقلى سابقه ثبت و سند مالکیت دارد 
به آدرس اصفهان بلوار کشاورز کوچه شهید اردکانى پالك 97 کدپستى 8176913893 
طبقه همکف حدود و مشخصات حدود آپارتمان شماال در شش قسمت، که قسمت دوم آن 
شرقى. قسمت چهارم آن غربى است. اول دیواریست به طول 3 متر و هشتاد سانتیمتر به 
فضاى ملک مجاور شــماره 42 فرعى دوم دیوار و پنجره است بطول 1 متر به نورگیر سوم 
دیوار و پنجره است بطول 1 متر و سى سانتیمتر به نورگیر چهارم دیوار و پنجره است بطول 
1 متر به نورگیر پنجم دیواریست بطول 3 متر و نود سانتیمتر به فضاى ملک مجاور شماره 
42 فرعى ششم دیواریست بطول 0/15 سانتیمتر به فضاى معبر مجاور شرقا دیوار و پنجره 
است به طول 13 متر و چهل و سه ســانتیمتر به فضاى معبر مجاور جنوبا در چهار قسمت، 
اول دیوار و پنجره است بطول 0/15 سانتیمتر به فضاى معبر مجاور دوم دیوار و پنجره است 
بطول 1 متر و هشتاد سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى سوم. نیم دیوار جلوى بالکن بطول 
3 متر و چهل و پنج سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى. چهارم دیوار و پنجره است بطول 3 
متر و هفتاد و پنج سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى غربا در نه قسمت و که قسمتهاى دوم 
و چهارم آن شمالى، قسمتهاى ششم و هشتم آن جنوبى است. اول دیواریست بطول 4 متر 
و پنجاه و یک سانتیمتر به فضاى ملک مجاور شــماره 42 فرعى دوم دیواریست بطول 3 
متر و سى و چهار ســانتیمتر به راه پله و آسانسور پنجم درب و دیوار است بطول 2 متر و ده 
سانتیمتر به راه پله و آسانسور ششم دیواریست بطول 0/32 سانتیمتر به راه پله و آسانسور 
هفتم دیوار است بطول 0/21 سانتیمتر به راه پله و آسانسور هشتم دیواریست بطول 3 متر و 
سى و دو سانتیمتر به راه پله و آسانسور نهم دیواریست بطول 4 متر و بست و شش سانتیمتر 
به فضاى ملک مجاور شماره 42 فرعى 2- حدود انبارى شماال بطول 2 متر و سى و هفت 
سانتیمتر، دیواریست مشترك به انبارى قطعه 1 شرقا بطول 2 متر و بسیت و شش سانتیمتر، 
دیوارست مشترك به انبارى قطعه 2 جنوبا بطول 2 متر و سى و هفت سانتیمتر درب و دیوار 
است. به حیاط مشاعى غربا بطول 2 متر و بست و نه سانتیمتر، دیوار به دیوار است به ملک 
مجاور شماره 42 فرعى از شماره 2972 اصلى 3- حدود پارکینگ شماال بطول 5 متر خط 
فرضى به محوطه مشاعى است شرقا بطول 2 متر و پنجاه سانتیمتر خط فرضى به محوطه 
مشاعى اســت جنوبا بطول 5 متر خط فرضى به محوطه مشاعى است غربا بطول 2 متر و 
پنجاه سانتیمتر خط فرضى به محوطه مشاعى. که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق 
یک واحد آپارتمان در طبقه همکف مجموعه مسکونى چهار واحدى با اسکلت بتنى سقف 
تیرچه بلوك نما آجرى کف سرامیک بدنه سفیدکارى و نقاشى کابینت آشپزخانه ام دى اف 
و پنجره هاى خارجى آلومینیوم دربهاى داخلى چوبى کف حیاط موزاییک سیستم گرمایش 
پکیج و سرمایش کولر آ بى و داراى انشــعابات آب، برق، گاز با قدمتى حدود 10 سال مى 
باشد. همچنین داراى پارکینگ در حیاط و انبارى و قدرااسهم طبق سند رسمى مى باشد. 
که طبق سند شماره 75519 مورخ 1396/10/04 دفترخانه اسناد رسمى شماره 37 شهر 
زرین شــهر اصفهان در قبال مبلغ 36/000/000/000 ریال رهن بانک کشاورزى شعبه 
زرین شهر قرار گرفت و طبق اعالم بســتانکار ملک دفاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 
12 روز شنبه مورخ 98/11/12 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقى چهارراه اول ”شــهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم 
به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 7/167/000/000 (هفت میلیارد و یکصد و 
شصت و هفت میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى 
فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى 
هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد 
ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/10/10 درج و 
منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت 
شرکت در جلســه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره 
اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى 
معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز 
طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اســناد و امالك سپرده نماید. م الف: 709841 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /10/155
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000334 تاریخ آگهى: 1398/10/07 شماره پرونده: 
139704002004000690 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9706087- ششدانگ 
خانه پالك 4299 فرعى از 18 اصلى واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان، 
خیابان امام خمینى، خیابان شــریف شــرقى، کوى فرعى عمار، کوى صابرى پالك 18 
کدپستى 8189735711 که سند مالکیت به شــماره چاپى 651709 سرى ب سال 95 با 
شــماره دفتر الکترونیکى الکتریک 139620302025013635 ملکى آقاى محمدرضا 
زاهدى رنانى ثبت و صادر شده است و سند مالکیت به شماره چاپى 651710 سرى ب سال 
95 با شــماره دفتر الکترونیکى الکترونیک 139620302025013634 ملکى خانم زهرا 
سهرابى رنانى (آقاى محمدرضا زاهدى رنانى نســبت به چهار دانگ و نیم و زهرا سهرابى 
رنانى نسبت به یک دانگ و نیم مشاع) با حدود: شماًال: درب و دیوار به طول 9/15 متر به 
شارع شرقًا دیواریست به طول 33/70 متر به شــماره 3447 فرعى جنوبًا دیوار به دیوار به 
طول 10/60 متر به قطعه دو تفکیکى غربًا غیره بطول 33/15 ســى و سه متر به شارع و 
پالك قطعه که طبق نظر کارشناس رســمى پالك فوق یک باب منزل مسکونى در یک 
طبقه و زیرزمین داراى 329 متر مربع عرصه و 230 مترمربــع اعیانى با قدمت حدود 50 
سال با دیوارهاى باربر آجر و مالت ماسه سیمان، سقف تیرآهن و آجرنماى بیرونى آجر و 
سنگ بادبر، نماى داخلى گچ و کاغذ دیوارى- کف سرامیک- سرویس بهداشتى و حمام 
و آشپزخانه کاشیکارى کف سرامیک کابینت آشــپزخانه فلزى سیستم گرمایشى بخارى 
سیستم سرمایشى کولر آبى- کف حیاط موزاییک درب و پنجره بیرونى آلومینیوم درب هاى 
داخلى چوبى درب ورودى پروفیل فلزى داراى انشعابات آب و برق و گاز مى باشد. ملکى 
(آقاى محمدرضا زاهدى رنانى نسبت به چهار دانگ و نیم و زهرا سهرابى رنانى نسبت به 
یک دانگ و نیم مشاع) طبق سند رهنى شماره 49613 مورخ 96/06/28 تنظیمى دفترخانه 
32 اصفهان در رهن بانک ملى واقع مى باشــد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک تا تاریخ 
99/06/28 داراى بیمه نامه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 98/11/01 در 
اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول سمت 
چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 8/388/000/000 ریال (هشت میلیارد 

و سیصد و هشتاد و هشت میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و 
نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى 
گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/10/10 
درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه پس از اخذ شناسه واریز از این اداره طى فیش 
سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى 
و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان 
وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده 

نماید. م الف: 712702 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /10/171
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139304002004000511/1 شماره بایگانى پرونده: 9301847/2 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802004000004 تاریخ صــدور: 1398/09/27 آگهى ابالغ 
اجرائیه پرونده کالسه 9301847- بدینوسیله به (اسیه رحیمى- موسى رحیمى- احمدقلى 
رحیمى- عیسى رحیمى- زهرا رحیمى پردنجانى- ام نســاء رحیمى پردنجانى- یوسف 
رحیمى- عــادل رحیمى- عزیــز قلى رحیمى ورثــه مرحوم غالم رضا رحیمى ســاکن 
اصفهان- بلوار کشــاورز- کوچه نجارپور- بن بســت گلبرگ- پالك 36 بدهکار پرونده 
139304002004000511/1 که برابر گزارش مامور امــکان ابالغ واقعى به نامبردگان 
میسر نگردیده ابالغ مى گردد که برابر سند رهنى شماره 87273- 92/08/09 تنظیمى در 
دفترخانه اسناد رسمى شماره 62 اصفهان، بستانکار "اعتبار آزاد ثامن االئمه ع" به نشانى 
فوق، مبادرت به صدور اجرائیه نموده که برابر آن مبلغ 1/190/000/000 ریال اصل طلب 
بانضمام هزینه هاى اجرائى و ثبتى و قانونى بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه، 
بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و بکالسه 
فوق در این اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى 
بشــما 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 منتشــر مى گردد ظرف مدت 
بیســت روز نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهى 
دیگرى و بنا به تقاضاى بســتانکار پس از ارزیابى تمامى مورد وثیقه (ششــدانگ پالك 
4493/410 واقع در بخش 05 ثبت اصفهان و قطعیــت آن عملیات اجرائى طبق مقررات 
علیه شــما تعقیب خواهد شــد. م الف: 711717 قویدل- کفیل اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان /10/172
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)

شــماره آگهى: 139803902003000035 تاریخ آگهى: 1398/10/05 شماره پرونده: 
139604014451000112 آگهى مزایده پرونده اجرائى به شماره بایگانى: 9603600- 
ششدانگ یک واحد ارتمان پالك ثبتى 9781 فرعى از 14874 اصلى مفروز و مجزا شده 
از 10457 فرعى از اصلى مذکور قطعه 55 واقع در بخش 5 اصفهان به مســاحت 71/35 
مترمربع بانضمام انبارى قطعه 32 به مســاحت 95. 2 مترمربــع و پارکینگ قطعه 15 به 
مســاحت 5. 12 مترمربع به آدرس: اصفهان خیابان گلســتان خیابان کوثر مجتمع نگین 
فوالد بلوك B با کدپستى 8196984547 که ســند مالکیت آن با شماره چاپى 757117 
شماره دفتر 397 صفحه 571 و شــماره ثبت 77655 ثبت و صادر شــده است با حدود و 
مشخصات: شماال: در هفت قسمت که قسمت ششم ان شرقى قسمتهاى دوم چهارم آن 
غربى است بطول هاى هشتاد و یک سانتیمتر- بیســت و سه سانتیمتر یک متر- هفتاد و 
سه سانتیمتر سه متر و نود و چهار ســانتیمتر- نه سانتیمتر- بیست و پنج سانتیمتر- اول و 
دوم دیواریست سوم درب و دیواریست چهارم دیواریست پنجم دیوار و پنجره است ششم 
و هفتم دیواریست اول و دوم به داکت سوم تا پنجم به تراس غیر مسقف ششم و هفتم به 
داکت شرقا در چهارده قسمت که قسمتهاى ششم و هفتم و سیزدهم آن شمالى قسمتهاى 
دوم چهارم و دهم آن نوبى است بطولهاى یک متر و سى سانتیمتر- یک متر چهل و پنج 
سانتیمتر چهار متر و شانزده سانتیمتر بیست و شش سانتیمتر- هفتاد و شش سانتیمتر یک 
متر شانزده سانتیمتر- شش سانتیمتر- یک متر و نود سانتیمتر- ده سانتیمتر- چهل و هشت 
سانتیمتر- پنج متر- بیست و چهار سانتیمتر- یک متر و سى  دو سانتیمتر یک متر و شانزده 
سانتیمتر اول دیواریست مشــترك دوم تا پنجم دیواریست- ششم درب دیواریست هفتم 
و هشتم دیواریست نهم تا تا یازدهم دیواریســت مشترك دوازدهم و سیزدهم دیواریست 
چهاردهم دیواریست مشترك اول آپارتمان قطعه 56 شماره 9782 فرعى دوم تا هشتم به 
راه پله و اسانسور مشاعى نهم تا یازدهم به اپارتمان قطعه 56 شماره 9782 فرعى دوازدهم 
و سیزدهم به داکت- چهاردهم به آپارتمان قطعه 56 شــماره 9782 فرعى جنوبا: در سه 
قسمت که قسمت دوم ان غربى است بطولهاى ســه متر و شصت و دو سانتیمتر- هشتاد 
و سه سانتیمتر- دو متر و چهل و یک ســانتیمتر- اول و دوم نیم جلوى بالکن سوم دیوار 
و پنجره است اول تا ســوم به فضاى حیاط مشاعى غربا: بطول ســیزده متر و چهل و پنج 
سانتیمتر دیواریست مشترك به آپارتمان قطعه 54 شــماره 9780 فرعى که در داخل ان 
داکت به مساحت بیست سانتیمتر مربع قرار دارد حقوق ارتفاقى ملک: له و علیه قانون تملک 
اپارتمانهاست دوم حدود انبارى: شماال بطول یک متر و پنجاه و پنج سانتیمتر دیواریست به 
قسمت پر عرصه شرقا: بطول یک متر و نود سانتیمتر دیواریست مشترك به انبارى مشاعى 
جنوبا: بطول یک متر و پنجاه و پنج سانتسمتر درب و دیواریست به محوطه پارکینگ غربا: 
بطول یک متر و نود سانتیمتر دیواریست به انبارى قطعه 31، سوم حدود پارکینگ: شماال 
بطول دو متر و پنجاه ســانتیمتر خط فرضى به محوطه مشاعى است شرقا: بطول پنج متر 
خط فرضى به محوطه مشاعى اســت جنوبا: بطول دو متر و پنجاه سانتیمتر خط فرضى به 
محوطه مشاعى غربا: بطول 5 متر خط فرضى به محوطه مشاعى که طبق نظر کارشناس 
رسمى پالك مذکور داراى اسکلت بتنى و سقف تیرچه و بلوك نماى ساختمان ترکیبى از 
آجر و سنگ واحد مذکور در یک مجموعه 7 طبقه داراى پارکینگ و انبارى سطوح داخلى 
واحد مذکور رویه از نقاشى درب هاى داخلى چوبى پنجره هاى بیرونى از آلومینیوم و داراى 
سرویس بهداشتى و حمام با کف سرامیک و بدنه کاشــى آشپزخانه اوپن با کابینت ام دى 
اف گرمایش موتورخانه مرکزى و سرمایش کولر آبى مى باشــد. مجتمع داراى آسانسور 
فعال و یک دستگاه پله مجزا مســاحت واحد فوق به مقدار 71/35 مترمربع واقع شده در 
ضلع غربى طبقه هفتم یک خوابه که اطاق خواب دســترى به تراس غیرمسقف حدود 20 
مترمربع مى باشد. واحد مذکور داراى انشعاب آب و گاز مشــترك و برق مجزا و با قدمت 
ساخت بیش از 8 سال داراى سیســتم اعالم حریق و راه پله کف سنگ و دیوار سرامیک و 
نرده فلزى مى باشد. ملکى اقاى ابراهیمى اطهرى بروجنى که در قبال طلب خانم فاطمه 
صفائى بابت مهریه مندرج در سند نکاحیه شماره 5414 مورخ 97/08/13 دفترخانه ازدواج 
شماره 163 اصفهان توقیف گردیده از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 1398/10/30  در 
شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در اصفهان، خیابان هشت بهشت شرقى 
چهارراه حمزه اصفهانى ابتداى خیابان الهور اداره اجراى اسناد رسمى طبقه چهارم از طریق 
مزایده به فروش میرســد. مزایده از مبلغ پایه یک میلیارد و دویست و چهل میلیون ریال 

(1/997/800/000 ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى 
فروخته میشود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهیهاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهیهاى 
مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد میگردد ضمنا این 
آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1398/10/10 درج و منتشر 
میگردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول میگردد. توضیحاً جهت شرکت در 
جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى ایران در وجه اداره اجراى 
اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر 
الزامى اســت. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همانروز طى 
فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. ضمنًا چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 

خواهد شد. م الف: 711892 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /10/173
مزایده اموال غیرمنقول

شماره نامه :   1398009002138615  شماره پرونده :  9409983653501168 شماره 
بایگانى پرونده : 981089   اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 
981089 اجرائى  موضوع علیه خانم ها زهرا جعفــرى رارانى – طاهره جعفرى رارانى – 
مجتبى جعفرى رارانى – فاطمه جعفرى رارانى – مریم جعفــرى رارانى – اکرم رضائى 
حسین آبادى و له خانم اعظم جعفرى رارانى – بهناز جعفرى رارانى –سهیال جعفرى رارانى 
– محمد جعفرى رارانى در تاریخ 1398/11/02 به  فروش سه هزار متر زمین کشاورزى و 
جاده مناسب دسترسى داراى منابع آب و شبکه برق به شرح نظریه کارشناسى 98/08/20 
واقع در روستاى رارا ملکى آقاى کلیه وراث فوق الذکر زهرا – طاهره – مجتبى – فاطمه 
مریم اعظم بهناز ســهیال محمد همگى جعفرى و خانم اکرم رضائى واقع در روستاى رارا 
پیربکران که داراى سابقه ثبتى به شماره نمى باشد و ملک مذکور مفروز / مشاع مى باشد 
و متعلق حق غیر نمى باشد از ساعت  10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام 
حقوقى فالورجان اتاق 318 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توســط کارشناس رسمى 
دادگسترى به مبلغ 3/600/000/000  ریال ارزیابى شده است متقاضیان خرید مى توانند 
پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شــوند . مزایده از 
قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا 
کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کســانى مى توانند در جلســه مزایده 
شــرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به 
شماره 2171290288005  ایداع و فیش آن را ارائه درصورت برنده شدن فى المجلس ما 
به التفاوت تا ده درصد از قیمت پیشنهادى را ایداع نمایند وبا انصراف برنده یا عدم پرداخت 
مالتفاوت قیمت پیشنهادى در مهلت مقرر ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد 
م/الف : 711860  مدیر دفتر اجراى احکام مدنى دادگســترى شهرستان فالورجان اکرم 

بختیاروند/ 10/183 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139460302023002790 مورخ 94/10/28 آقاى حمیدرضا 
آزارش به شــماره شناســنامه 46028 کدملى 1280885866 صادره از اصفهان فرزند 
اسماعیل نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 11/17 مترمربع مفروزى از پالك 
شــماره 5056 الى 5070 و 6386 الى 6389- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در 
ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده اســت. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1398/10/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 10/25 /1398 م الف: 714503 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /10/181
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9810426795000216 شــماره پرونــده: 9509986795000030 
شــماره بایگانى شــعبه: 950030 تاریــخ تنظیــم: 1398/06/17 شــماره ابالغنامه: 
9810106795002574  بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9509976795000993 محکوم علیه ســید روح اله هاشــمى نشانى: 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 29/000/000 ریال بابت خسارت وارده 
و مبلغ 150/000 ریال هزینه دادرســى و مبلغ 1/500/000 ریال هزینه کارشناسى و نیز 
خسارت تاخیر پرداخت از تاریخ تقدیم دادخواســت 94/11/2 لغایت اجراى حکم در حق 
خواهان احمد محمدشفیعى فرزند غالمحسین نشــانى: اصفهان- خ مشتاق 2 خ مهر خ 
مهران پ 47 شــمالى و نیم عشــر حق االجراء. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخــت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا 
محکوم به از آن میسر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و 
اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه 
فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب 
مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى 
شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394). اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه 
نیلى پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57. م الف: 712357 على یوسف زاده- قاضى 

شعبه 20 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) (مجتمع شماره 
یک) /10/174

تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 4751فرعى  مجزى شده از 809  واقع در دهق 
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانــم زهرا آقا بابایى  فرزند 
عباســعلى در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز98/11/1 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: سه شنبه 98/10/10 -710644/ 

م الف کفیل ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت /10/152 
اخطار اجرایى

شماره 98/ 566 مشخصات محکوم علیه 1محمد تقیان فرزند صفى اله مجهول المکان   - 
مشخصات محکوم له اصغر موالیى فرزند احمد به نشانى فالورجان بلوار دانشگاه خیابان 
شهید خرازى پ22 . محکوم به- به موجب رأى شماره 920 تاریخ 98/08/18 حوزه قضایى 
شوراى حل اختالف شهرســتان فالورجان به موجب رأى غیابى تاریخ 98/08/18 شعبه  
5حقوقى دادگاه عمومى فالورجان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محکوم است به 
حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال سند خودرو پژوپارس به شماره انتظامى 844 ط 64 
ایران 13 به نام محکوم له و پرداخت مبلغ 185/000 ریال بابت هزینه دادرسى و تمبر و نیز 
پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت . 34 قانون اجراى احکام همینکه اجراییه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاى محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریح اعالم 
نماید . م الف 714004 دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره یک شوراى حل اختالف شهرستان 

فالورجان/ 10/184 
مزایده

شــعبه پنجم اجراى احکام شــوراى حل اختالف اصفهان، در خصوص پرونده کالســه 
4660/96 ش 5/ا/ا/م ش له آقاى سید نصیر گلستانه و علیه نفیسه طباطبایى پزوه به آدرس 
اصفهان- سپاهان شــهر- میدان توحید مجتمع بهار ط 4 بابت محکوم به و هزینه هاى 
اجرایى به مبلغ 21/349/080 ریال و نیم عشر 1/067/454 ریال مى باشد اموال توقیفى 
به شرح ارزیابى خطوط تلفن همراه دائمى کارکرده به شــماره 09131671370 به مبلغ 
13/500/000 ریال 2- خط همراه دائمى کارکرده به شــماره 09131213460 به مبلغ 
9/300/000 ریال که جمعآً دو خط فوق برابر با 23/800/000 ریال مى باشد که  با در نظر 
گرفتن جمیع جهات مؤثر در قضیه تعیین قیمت پایه در شرایط روز اعالم مى گردد. که مورد 
اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته اســت. در نظر دارد جلسه ى مزایده ایى در مورخ 
98/10/28 در ساعت 12- 11 صبح در محل اجراى احکام واقع در خیابان اتشگاه روبروى 
پمپ بنزین برگزار مى گردد. طالبین شرکت در جلسه ى مزایده مى توانند با واریز ده درصد 
از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلسه ى مزایده و ارائه آن فیش به اجراى احکام به شماره حساب 
2171350205001 از اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده ى باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. ضمنًا بدهى خط 09131213460 تا تاریخ 98/4/19 مبلغ 81/615 ریال و خط 
0913161370 به مبلغ 411/404 ریال مى باشد. م الف: 690391 قاسمى- مدیر اجراى 

احکام شوراى حل اختالف اصفهان /9/409
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه هفتم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 980261 ج/7 له آقاى بهروز رنجبر علیه آقاى علیرضا کاسیان مبنى بر 
مطالبه مبلغ 100782670 ریال بابت حق األجراى دولتى در تاریخ 98/11/1 ساعت 9:30 
صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 1442 
عدد اموال توقیفى که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه 
وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانى خیابان بعثت سه راهى گلستان ساختمان صیرفیان مراجعه و 
از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد شد. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. 
و مابقى ثمن حداکثر ظرف یکماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد 
شد. لیســت اموال مورد مزایده: قطعه مورد نظر صافى فیلتر هواکش کمپرسور تا ظرفیت 
250 لیترى به شکل بیضى داراى بدنه پالستیکى دو تکه اى و فیلتر کاغذى درون آن مى 
باشد عمده مصرف آن توسط شرکت ها و کارگاه هاى ســازنده کمپرسور باد مى باشد. با 
بررسى و استعالم به عمل آمده قیمت هر عدد بصورت عمده فروشى مبلغ هفتاد هزار ریال 
معدل هفت هزار تومان (7000) تعیین مى گردد. م الف: 697704 مدیر اجراى احکام مدنى 

دادگسترى  اصفهان/9/502
فقدان سند مالکیت 

شماره: 139885602030010608      آقاى على محمد انتشارى نجف آبادى فرزند عبداله 
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است 
که سند مالکیت سه حبه و پنجاه و هفت  - هفتاد و هفتم حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ 
پالك ثبتى شــماره 130 اصلى  واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان شــده 
اســت که ســند مالکیت آن  درصفحه 472 دفتر 164 امالك بنام نامبرده صادر و تسلیم 
گردیده است ، سپس نامبرده بموجب راى شماره 3522- 76/7/22 ماده 147 سابق مقدار 
20/76 متر مربع از مالکیت خود را بغیر واگذار نموده است و منجر به صدور سند شده است 
، همچنین بموجب راى شماره 4160-85/12/2 ماده 147 سابق مقدار 263/18 متر مربع 
از مالکیت نامبرده به نفع خودش مفروز و تحت پالك ثبتى 130/8 فرعى سند صادر شده 
است و بقیه مالکیت نامبرده سى و سه هزار و یکصد و بیست و چهار – چهل و پنج هزار و 
یکصد و پنجاه و یکم حبه مشاع مى باشد و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت اسباب کشى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار 1398/10/10، 698197/م الف- 
مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/ 
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موسسه انجمن مددکارى امام زمان عج به شماره ثبت 93 و شناسه ملى 10260026797 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1398/08/09 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - عباسعلى ابراهیمى درچه به شماره ملى 1141794802 به سمت رئیس هیئت مدیره، قاسمعلى نظرى راد به شماره ملى 1141831791 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره، اکبر شاه نظرى درچه به شــماره ملى 1140638051 به سمت مدیرعامل، حسین سلیمانى درچه فرزند محمد به شماره ملى 
1141835673 به سمت خزانه دار، محمدعلى رحیمى به شماره ملى 1950435350 به سمت منشــى هیئت مدیره، محمدرضا شاه نظرى درچه به شماره 
ملى 1141828091 و حسین سلیمانى درچه فرزند عبدالرحیم به شماره ملى 1141841924 به سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا دو نفر از اشخاص: خزانه دار، رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً و با مهر موسسه 

معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (712101)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندســى پــارس صنعــت اســپانه ســهامى خــاص بــه شــماره ثبــت 34046 و شناســه ملــى 10861883166 بــه اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ1398/09/25 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : بنا بــه تفویــض اختیار مجمــع عمومى فــوق العــاده مورخ
 8/26/ 1398 ســرمایه شــرکت از مبلغ 10000000 ریال به مبلغ 2500000000 ریال از طریق واریز نقدى و صدور ســهام جدیــد طى گواهى بانک 
قوامین به شــماره 179462 مورخ1398/9/24 افزایش یافت و ماده 5 اساســنامه بدین شــرح اصالح شــد: ســرمایه شرکت ســرمایه شرکت مبلغ 
2500000000 ریــال (دو میلیــارد و پانصد میلیون ریال) ، کــه به 10000 (ده هزار )ســهم با نام عادى به ارزش هر ســهم 250000 ریال (دویســت 
و پنجاه هزار ریال ) منقســم گردیده ،که تماما توســط صاحبان ســهام پرداخت شده اســت . اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (712082)

آگهى تغییرات



سالمت 07073662 سال شانزدهمسه شنبه  10 دى  ماه   1398 سالمتسالمت

با وجود اینکه چین هاى صوتى نوزادان براى گریه سازگار شده است اما 
گریه طوالنى مى تواند با ایجاد گره هاى کوچک (ندول) منجر به سوزش و 
درد در چین هاى صوتى شود و از این طریق به نوزاد آسیب برساند. فهمیدن 
علت گریه نوزاد ممکن است در آغاز دشوار باشد ولى باید توجه داشت که 
قسمت بزرگى از بچه بزرگ کردن آزمون و خطاست و والدین خیلى زود 

یاد خواهند گرفت که چگونه نیازهاى کودك خود را پیش بینى کنند.
گرسنه ام

وقتى یاد بگیرید که نشانه هاى گرســنه بودن کودك خود (مثل نق 
نق کردن، سر و صدا راه انداختن و...) را بشناسید، مشکالتتان در سیر 
کردن او قبل از اینکه گریه کند کمتر مى شود. وقتى کودکتان گریه 
مى کند، اول مطمئن شوید که گرسنه نیست. شیر دادن ممکن است 
سبب قطع گریه کودك نشود ولى اگر مى خواهد همچنان شیر بخورد 
بگذارید به خوردن ادامه دهد. بعضى اوقات شــیرخواران حتى بعد از 
اینکه شروع به شیر خوردن مى کنند به گریه کردن ادامه مى دهند، 
اما شما به شیر دادن ادامه دهید، چون هنگامى که معده اش پر شود از 

گریه کردن دست بر مى دارد.
پوشکم را عوض کنید

بعضى کودکان به محض کثیف کردن پوشک خود، سر و صدایشان در 
مى آید، اما بعضى دیگر اینطور نیستند. در هر صورت این هم یکى از 
دالیل گریه کردن کودکان است و خوشبختانه هم فهمیدن آن راحت 

است و هم برطرف کردن آن.
خوابم مى آید

تحمل خواب آلودگى براى کودکان ســخت تر از آن است که تصور 

مى کنید. در واقع آنها به جاى چرت زدن شــروع به گریه مى کنند، 
مخصوصاً زمانى که بیش از حد خسته هستند.

سردم یا گرمم است
کودکان شیرخوار دوست دارند لباس زیاد و گرم داشته باشند (به عنوان 
یک قاعده کلى، هر چند تا لباس که خودتان پوشیده اید و از نظر دما 
احساس راحتى مى کنید، باید یک الیه بیشتر به کودك شیرخوارتان 
بپوشانید). بنابراین گریه کودك ممکن اســت به این علت باشد که 
سردش شده است (مثًال موقعى که کودك لخت است و شما در حال 
عوض کردن او هستید). بهتر است یاد بگیرید که چطور کودکتان را 
سریع و قبل از اینکه سردش شود عوض کنید. توجه کنید که کودك 
را زیادى نپوشانید، چون احتمال گریه کردن کودك وقتى که گرمش 
است در مقایسه با وقتى که ســردش است کمتر است (اگر هم گریه 

کند خفیف تر است).
مرا بغل کنید

کودکان شیرخوار آغوش و نوازش زیادى نیاز دارند. آنها دوست دارند 
صورت والدین خود را ببینند، صدایشان را بشنوند، به صداى قلبشان 
گوش کنند و حتى مى توانند بوى منحصر به فردشان (به خصوص شیر 
مادر را) تشخیص دهند. بعد از شیر خوردن، آروغ زدن و تعویض پوشک 
دوست دارند که شما آنها را در آغوش بگیرید.  ممکن است شما فکر 
کنید که با این کار دارید کودکتــان را لوس بار مى آورید، ولى نگران 
نباشید. این مســئله در چند ماه اول زندگى اصًال مطرح نیست. البته 
کودکان از نظر اینکه چقدر بخواهند که شما آنها را در آغوش بگیرید با 
هم فرق دارند. بعضى از کودکان توجه زیادى را مى طلبند و در مقابل 

بعضى دیگر مى توانند مدت زیادى آرام بنشینند. اگر کودکتان توجه 
شما را مى خواهد او را در آغوش بگیرید و یا در کنار خود بگذارید.

دیگه بسه
هر چند کودکان شیرخوار به توجه زیادى نیاز دارند ولى ممکن است 
دچار  تحریک بیش از حد نیز شوند. گاهى کودك بعد از گذراندن یک 
روز تعطیل در میان افراد خانواده و بستگان و یا در انتهاى هر روز، ظاهراً 
بدون دلیل و بیش از حد طبیعى گریه مى کند.  برطرف کردن تمامى 
محرك هاى محیطى (شــامل نور، صدا، بغل به بغل شدن) معموًال 
براى نوزادان آسان نیست و این مى تواند سبب خستگى آنها به دلیل 
فعالیت زیاد شــود. در این شــرایط نوزاد با گریه کردن خود در واقع 
مى گوید «دیگه بسه!». این مســئله معموًال وقتى رخ مى دهد که 
کودك خسته است. سعى کنید کودکتان را به جایى آرام و ساکت ببرید 

و بعد ببینید مى توانید او را بخوابانید یا نه.
حالم خوب نیست

اگر تازه به کودك خود شــیر داده اید و مى دانید که راحت هم هست 
(گاهى کودك ممکن است بخاطر یک مسئله خیلى کوچک و پیش پا 
افتاده نظیر گیر کردن یک تار مو دور انگشت پایش و یا تماس مارك 
لباس با پوستش احســاس ناراحتى کند)، ولى کودك همچنان گریه 
مى کند، درجه حرارت بدنش را اندازه بگیرید تا مطمئن شوید مریض 
نیست. گریه ناشى از بیمارى معموًال با گریه ناشى از گرسنگى فرق مى 

کند و شما خیلى زود این مسئله را مى فهمید.
مشکالت ناشى از گریه طوالنى نوزاد

کودکان براى گریه سازگار شده اند. گریه عادى به چین هاى صوتى 

کودك آســیبى نمى رســاند. چین هاى صوتى 
ساختارهاى v شکلى هســتند که وظیفه کنترل 
صوت را دارند و جایگاه آنها درون حنجره اســت. 

زمانى که این ساختارها آســیب مى بینند، کودك 
ممکن است به صورت مزمن گرفتگى صدا پیدا کند و 

دچار درد شود. براى جلوگیرى از گریه کردن، کودکان 
نباید تنها گذاشته شوند. کودکان در پاسخ به برآورده نشدن 

نیازهاى شان گریه مى کنند، نه براى امتحان کردن 
والدین و نمایش اقتدار.

گریه طوالنى مى تواند باعث مشکالتى 
در چین هاى صوتى شود. زمانى که 

کودکان گریه بیــش از حد دارند، 
ممکن اســت مخــاط محافظ 
چین هاى صوتى شــان به طور 
موقت از بین برود. این مسئله 
باعث گرفتگــى کوتاه مدت 
صدا خواهد شــد  اما به طور 
طبیعى پس از چند ســاعت 
برطرف مى شود. به هر حال 
اگر کــودکان گریه کردن را 
ادامــه دهند، ممکن اســت 
چین هاى صوتى شان دچار 

آسیب بلندمدت شود.

در روزهاى به شــدت آلوده اکثر افراد با ماســک وارد کوچه و خیابان 
مى شوند. برخى از ماســک ها معمولى هستند و برخى دیگر فیلتردار. 
اما آیا این ماسک ها واقعًا در برابر هواى شدیدا آلوده از ریه و قلب افراد 

مراقبت مى کنند؟
 برخى استفاده از ماســک ها را بى فایده مى دانند اما برخى دیگر خیر. 
در این رابطه بهزاد ناظمى کارشــناس بهداشــت محیط عنوان کرد: 
ماســک ها نقش ناچیزى در جذب کمتر آلودگى به بدن افراد ایفا مى 

کنند اما به هر حال در این هواى آلوده استفاده از آنها توصیه مى شود.
ناظمى گفت: کارآیى یک ماسک به نحوه استفاده از آن بستگى دارد. 
برخى از ماســک ها ضریب حفاظتى دارند به عنــوان مثال برخى از 
ماسک هایى که درصد باالیى از این ضریب را دارا هستند در صورتى 
که به درستى روى صورت قرار بگیرند قادر هستند تا میزان 10 درصد از 

جذب آالینده ها توسط بدن را کاهش بدهند.
این کارشناس بهداشت محیط تأکید کرد: استفاده از ماسک هاى نازك 
و به اصطالح کاغذى هیچ تأثیرى ندارد و بى فایده است. البته ماسک 
هاى ارزان قیمتى از نوع N95 وجود دارد که از ورود میکرو ذرات آلوده 

به داخل بدن جلوگیرى مى کند.
ناظمى بیان کرد: ماسک هاى کاغذى که به ماسک هاى جراحى هم 
معروف هســتند چندان مقابل آلودگى فایده ندارند. این نوع ماسک 
ها فقط از ورود ویروس ها و باکترى هــاى حجیم به بدن جلوگیرى 
مى کنند و همانطور که گفتم در جلوگیرى از ورود میکروذرات خطرناك 

کارایى ندارند.
کارشناس بهداشت محیط اظهار کرد: ماسک ها باید از ترکیبات سنتزى 

و طبیعى ساخته شوند تا کارایى بهترى داشته باشند. این نوع ترکیبات 
مانع بهترى در برابر آالینده ها محسوب مى شوند.

وى افزود: فیلترهاى ماســک ها در جذب میکروذرات بسیار 

کوچک کارایى ندارند. اکنون اوضاع آلودگــى هواى تهران به قدرى 
شدید است که اکثر آالینده هاى پخش شده در هوا میکروذرات بسیار 

ریز هستند که قادرند از هرگونه فیلتر و ماسکى عبور کنند.
ناظمى یادآور شد: اکثر ذرات آالینده 2/5 میکرون حجم دارند و ماسکى 
که در این هواى آلوده مورد استفاده قرار مى گیرد باید قابلیت جلوگیرى 

از ورود این میکروذرات به بدن را داشته باشد.
این کارشناس محیط در پایان گفت: ماسک هاى کاغذى در مناطقى که 
آلودگى هوا در آنها چند برابر است هیچ کارایى ندارند. شهروندان گمان 

نکنند که صرفاً  با زدن یک ماسک 
کاغذى مى توانند از ورود 

خطرنــاك تــــرین 
میکــروذرات بــه 
جلوگیرى  بدنشان 
کنند. حتى بهترین 
ماســک ها هم در 
برابر این شدت از 
آلودگــى ناکارآمد 

هستند.

نتایج یک تحقیق نشان مى دهد حتى مصرف روزانه مقدار کم آبمیوه یا نوشابه گازدار 
خطر ابتال به سرطان را افزایش مى دهد. همچنین آبمیوه هاى 100 درصد هم ارتباط 
مستقیمى با افزایش ابتال به سرطان دارند. «ماتیلد توویر»، سرپرست تیم تحقیق، در 
این باره مى گوید: «عامل اصلى ارتباط بین این نوشیدنى ها و افزایش ریسک ابتال به 
سرطان، مواد قندى است.» به گفته وى، «مصرف نوشیدنى هاى بسیار شیرین فاکتور 
اصلى ابتال به چاقى و اضافه وزن است و چاقى هم به خودى خود فاکتور پرخطر ابتال 

به سرطان محسوب مى شود».
دیگــر احتمــال مربــوط بــه وجــود ایــن رابطــه، مــواد افزودنــى نظیــر 
methylimidazole-4 است که در نوشیدنى هاى حاوى رنگ دهنده کارامل 

وجود دارند و مى توانند در ابتال به سرطان نقش داشته باشند.

گیرکردن تیغ ماهى در گلو یکى از بدترین اتفاق هاســت. افرادى که تیغ ماهى در 
گلویشان گیر کرده نسبت به خوردن ماهى امتناع مى کنند. اما با روش هاى خانگى 

مى توان به راحتى این مشکل را حل کرد.
معموًال تیغ ماهى و استخوان هاى ریز در چین ها و فرورفتگى هاى قسمت عقب زبان، 
چین هاى جانبى و اطراف لوزه هاى دو طرف گلو و قسمت پشتى حلق گیر مى کند. 
چنانچه هنگام خوردن ماهى، تیغ ماهى در گلوى شما گیر کرد یا تکه اى غذا در گلوى 

شما پرید، اقدامات زیر را براى درمان آن انجام دهید:
براى خارج کردن و در آوردن تکه غذا یا جسم خارجى که در گلو گیر کرده، پشت سر 
بیمار باایستید و دور کمر او را با دســت چپ خود که به حالت مشت جمع کرده اید، 
محکم بگیرید. انگشت شست به طرف داخل باز شده و مرکز قفسه سینه را فشار دهید. 
با قدرت اکنون دست راست را محکم روى دست چپ قرار داده و با قدرت به طرف باال 

و داخل فشار دهید تا بیمار را به سرفه و بیرون انداختن آن چیز وادار کنید.
از شخص بیمار بخواهید لقمه هاى بزرگ نان خشک، یک موز و یا تکه هایى از یک 
سیب زمینى پخته را بخورد. در هنگام خوردن این مواد اغلب اوقات تیغ ماهى هنگام 

بلع این غذاها جدا شده و به همراه آنها بلعیده مى شود.
از دیگر روش هاى درمان تیغ ماهى در گلو، نوشیدن شــربت آبلیمو و عسل است. 
براى گرفتن نتیجه بهتر توصیه مى شود شربت آبلیمو و عسل را به آهستگى مز مزه 
کرده و آرام بنوشید. همچنین مقدارى از آن را غرغره نمایید. غرغره کردن ترکیبى از 
خیسانده دارچین و عسل نیز به درمان تیغ ماهى در گلو کمک کرده و گلوى خراشیده 

را آرامش مى دهد.
یکى دیگر از بهترین راهکارهاى درمان تیغ ماهى در گلو استفاده از جوشانده زیتون 
اســت. به این منظور چند حبه زیتون درظرفى بریزید و با یک لیوان آب چند دقیقه 
بجوشانید. بعد آب آن را صاف کرده و کم کم و به آهستگى به صورت قاشق قاشق، آب 
را بخورید. چند دقیقه بعد احساس راحتى خواهید کرد. در حقیقت استفاده از جوشانده 

زیتون باعث نرم شدن تیغ هاى ماهى مى  شود.

آیا گریه طوالنى نوزاد خطرناك است؟

شرکت سهامى خاص زیبا سازان ماندگار پارتاك درتاریخ1398/09/30 به شماره ثبت 63746 
به شناســه ملى 14008855058 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه امورپیمانکارى مربوط به ساخت 
ساختمان ها و ابنیه عمومى اعم از چوبى، آجرى، سنگى، بتنى و فلزى – قالب بندى ساختمان ها، 
سازه هاى ساختمانى، محوطه سازى، دیوارکشى، فنس کشــى، اجراى پیاده روها، تاسیسات 
مکانیکى و برقى، راهسازى، پلهاى سبک و سنگین، سوله سازى، اجراى منبع آب درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شریف واقفى ، 
کوچه شهید محمود لوح موسوى[20] ، خیابان شریف واقفى ، پالك -211 ، طبقه همکف کدپستى 
8154714443 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 
100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین 
طى گواهى بانکى شماره 98303118 مورخ1398/09/19 نزد بانک شهر شعبه چهارراه نورباران 
با کد 303 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى 
سید عماد موسوى به شماره ملى 1229594787و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
خانم شیوا موسوى به شماره ملى 1270263617و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقاى امین حسن حسینى به شماره ملى 1293243353و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و 
ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان خانم ناهید معمار زاده به شماره ملى 1286485444 به سمت بازرس اصلى 
به مدت یک سال مالى آقاى مهدى مسیبى به شماره ملى 5419722682 به سمت بازرس على 
البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (712136)

تاسیس

ادىبه چین هاى صوتى  آسری

 در گلو یکى از بدترین اتفاق هاســت. افرادى که تیغ ماهى در 
سبت به خوردن ماهى امتناع مى کنند. اما با روش هاىخانگ

د حلک ن مشکلرا

تکنیک سریع
براى خارج کردن 
اثر ماسک ناچیز است اما استفاده کنیدتیغ ماهى از گلو

ده از آن بستگى دارد. 
نــوان مثال برخى از 
ارا هستند در صورتى 
0د تا میزان 10 درصد از 

از ماسک هاى نازك 
است. البته ماسک  ده
رود میکرو ذرات آلوده 

سک هاى جراحى هم 
ارند. این نوع ماسک 
جیم به بدن جلوگیرى 
 میکروذرات خطرناك 

ید از ترکیبات سنتزى
ایننوعترکیبات  د.

د.
روذرات بسیار

نکنند که صرفاً  با زدن یک ماسک 
کاغذى مى توانند از ورود 

خطرنــاك تــــرین 
میکــروذرات بــه 
جلوگیرى بدنشان
کنند. حتى بهترین 
ماســک ها هم در
برابر این شدت از

آلودگــى ناکارآمد 
هستند.

مدیر گروه پیشــگیرى و مبارزه با بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشــت 
دانشگاه علوم پزشــکى زنجان گفت: بزاق حیوانات هار عامل اصلى 

ابتالى بیمارى هارى است.
حســین معصومى در رابطه با بیمارى هارى، اظهار کرد: هارى نوعى 
بیمارى ویروسى سیستم عصبى مرکزى، 100 درصد کشنده و یکى از 
مهمترین بیمارى هاى مشترك و قابل انتقال بین انسان و حیوان است 
که طبق بررسى هاى به عمل آمده، 95 درصد بیمارى هارى از طریق 

سگ انتقال مى یابد.
وى در رابطه با راه هاى انتقال بیمارى هارى به انســان افزود: معموًال 
ویروس بیمارى هارى از طریق بزاق حاوى این ویروس در حیوان مبتال 
به انسان یا حیوان دیگر و گاز گرفتن توسط حیوانات هار به فرد سالم 
منتقل مى شود و در مواردى نیز ویروس هارى مى تواند از طریق تماس 
بزاق حیوان هار با غشــاهاى مخاطى (چشــم، دهان و...) و یا پوست 
خراشیده شده و یا خراشیده شدن پوست به وسیله پنجه آغشته به بزاق 

حیوان هار، به انسان منتقل شود.
این مســئول در رابطه با راه هاى پیشــگیرى و درمان بیمارى هارى، 
تصریح کرد: افرادى که حیواناتى مانند ســگ، گربــه و... نگه دارى 
مى کنند باید این حیوانات را واکسیناســیون کرده و از قالده استفاده 

کنند و این افراد باید از تحریک حیوانــات و نزدیک کردن کودکان به 
آنها خوددارى کنند.

معصومى با اشاره به لزوم مراجعه ســریع افراد حیوان گزیده به مراکز 
درمانى در براى  پیشگیرى از بیمارى هارى، ادامه داد: افرادى که دچار 
حیوان گزیدگى و تماس پوست خراشیده، زخم با بزاق حیوان شده اند 
باید هر چه سریع تر در جهت پیشگیرى از بیمارى هارى به مراکز درمانى 

مراجعه کنند.

محققان دانشگاه دوك واقع در کارولیناى شمالى آمریکا دریافتند سرعت راه 
رفتن افراد در سن 45 سالگى شاخص مناسبى براى ارزیابى پیرى مغز و بدن 

آنها محسوب مى شود.
در ارزیابى ها با اســتفاده از MRI مشخص شــد افرادى که با سرعت 
کمترى راه مى روند، حجم مغز کمترى دارند، قشر مغز آنها نازك تر 
است، سطح مغز کمترى دارند، ضایعات ناشى از بیمارى 
رگ هاى کوچک مغزى در آنها بیشــتر است و در 

مجموع مغز پیرترى دارند.
عالوه بر این در ارزیابى دیگرى که توسط هشت 
ناظر با ارزیابى تصاویر مربوط به چهره داوطلبان 
صورت  گرفت مشخص شد افرادى که با سرعت کمترى 
راه مى روند، چهره پیرترى دارند. بر اساس این تحقیقات سرعت پیر 
شدن مغز افرادى که با سرعت کمترى راه مى روند، باالتر از سایرین 
است و وضعیت سالمت ریه ها، دندان ها و سیستم ایمنى بدن آن ها 

در مقایسه با افرادى که با سرعت بیشترى راه مى روند، بدتر است.
به گفته محققان با اســتفاده از آزمایشات عصبى شناختى در سن 
سه سالگى و امتیازات به دست آمده در رابطه با IQ، درك زبان، 
تحمل خستگى، توانایى هاى حرکتى و کنترل احساسات مى توان 

سرعت راه رفتن افراد را در سن 45 سالگى پیش بینى کرد.

چه کسانى هارى مى گیرند؟

راه رفتن آرام
 مغز و بدن را پیر مى کند

امروزه افراد از گوشت بوقلمون  زیاد استفاده مى کنند. 
گوشت بوقلمون فواید بسیارى بر سالمت بدن افراد 

دارد. گوشت بوقلمون داراى پروتئین است که مى تواند 
در بهبود خواب، کاهــش وزن  کمک  کند. بوقلمون 
سرشار از سلنیوم است، مى تواند با افسردگى مبارزه 
کند. افراد براى عملکرد بهتر بدن نیاز به پروتئین دارند 
که مى توانند در گوشت بوقلمون یافت کنند. گوشت 
بوقلمون نه تنها براى مو مفید است، بلکه بر  پوست و 
ناخن افراد هم مى تواند اثر خوبى داشته باشد. پروتئین 
موجود در گوشت بوقلمون مى تواند در حمل اکسیژن، 
لخته شدن خون و ترمیم و بازسازى سلول بافت ها در 

بدن  کمک  کند.

مهمترین خواص گوشت بوقلمون

 نوشابه خطر ابتال به سرطان را 
افزایش مى دهد

تحمل خواب آلودگى براى کودکان ســخت تر از آناست که تصور 

محققان دانشگاه دوك واقع در کار
5رفتنافراد در سن45 سالگىشاخ

آنها محسوب مى شود.
RI در ارزیابى ها با اســتفاده ازI
کمترى راه مىروند، حج
است، سطح مغ
رگ هاى
مجم
عالو
ا ناظر با
صورت  گرفت
راه مى روند، چهره پیرترى
شدن مغز افرادى که با سر
است و وضعیت سالمتر
در مقایسه با افرادى که با
به گفته محققان با اســ
سه سالگى و امتیازاتب
تحمل خستگى، توانای
سرعت راه رفتن افر

راه ر
 مغز و بدن



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

 پیامبر اسالم(ص) نماز را به چشمه آب گرمى که بر در سراى مردم 
جریان داشته باشــد، تشــبیه کرد، اگر روزى پنج بار خود را در آن 
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 هرگز این خوراکى ها را در صبحانه نخورید!

باید از خوردن گوجه با معده خالى پرهیز کنید. دلیل 
آن هم مشخص است؛ گوجه سرشار از اسید تانیک 
است، ماده اى که باعث افزایش اسیدیته ى معده 
خواهد شد و بســیارى از بیمارى هاى گوارشى را 
ایجاد مى کند. بسیارى از افرادى که از زخم هاى 
گوارشــى رنج مى برند توصیه مى شود از خوردن 

گوجه، لیمو و پرتقال نیز پرهیز کنند.

مصرف نوشــابه هاى گازدار به خــودى خود مضرات 
بسیارى دارد که این موارد در صورت خالى بودن معده 
نیز بیشتر خود نمایى مى کنند. یکى از مهم ترین آن ها 
ایجاد نفخ و یا کمک به بدتر شدن آن است. همچنین 
این نوشــیدنى ها باعث باال بردن میزان اســید معده 

مى شوند.  

خوردن برخى خواراکى هاى تند با معده خالى ســبب 
ایجاد بسیارى از بیمارى هاى گوارشى و کرامپ هاى 
شکمى مى شــود. عمده ترین مشکلى که مصرف این 
خوراکى ها ایجاد مى کنند، ســوهاضمه اســت. سیر، 
فلفل چیلى و زنجبیل برخى از خوراکى هایى هســتند 
که توصیه مى شود آن ها را از صبحانه خود حذف کنید.

وقتى معده خالى باشد بدن قادر به ترشح انسولین 
کافى براى قندى که وارد شده نیست؛ و همین امر 
زمینه ساز بســیارى از بیمارى ها از جمله آسیب 
به چشم ها مى شــود. عالوه بر این شکر یکى از 
خوراکى هاى اسیدى به شمار مى رود و مى تواند 

تعادل اسیدى بازى معده را بر هم زند.

ســطح اســیدیته معده هنگام صبح، تمام اسید 
الکتیک ماست را خنثى و بى اثر مى کند و همین 
امر باعث افزایش اسید معده نیز خواهد شد. بسیارى 
از متخصصان تغذیه توصیه مــى کنند که 2-1 
ساعت پس از صرف وعده غذایى ماست را میل و 

از مصرف آن با معده خالى پرهیز کنید.

باید بدانید که هضم این میوه هنگام صبح براى 
معده کارى دشوار است، زیرا هنوز مقادیر کافى 
از اسید هاى معده که براى هضم مواد غذایى 
مورد نیاز هستند درون آن وجود ندارد و مصرف 
آن مشکالتى از قبیل: سوزش سر دل و یا دل 

درد براى فرد ایجاد مى کند.

خیار

گوجه

 شیرینى جات

غذا هاى تند

ماست

 نوشابه هاى گازدار

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

شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اســاس مصوبه شماره 483 مورخ 
98/07/28 شوراى اسالمى شهر، زمین محصور به مساحت 145 مترمربع 
واقع در خیابان شهید کاظم فرزندى را از طریق مزایده به فروش رساند. 
داوطلبین مى توانند جهت دریافت اســناد مزایده به نشانى زیر مراجعه 

نمایند: 
نشانى محل دریافت اســناد: طالخونچه ابتداى بلوار امام(ره ) ساختمان 

شهردارى- واحد امور مالى
مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 13:30 روز پنج شنبه 98/10/26

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 15:30روزشنبه به تاریخ 98/10/21
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 98/10/22

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

شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 (  داخلی 388  )

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

98-4-255
خرید لوله پلى اتیلن دو جداره فاضالبى کاروگیت 
کوپلر سرخود در اقطار600 و 700 میلیمتر  جهت 

شهرفالورجان
938,000,000جارى

سید محمد اطیابى- شهردار طالخونچهسید محمد اطیابى- شهردار طالخونچهشرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نمایشگاه 
و جشــنواره پژوهش و فنــاورى وزارت نیرو 14 
دستاورد پژوهشى در قالب طرح تحقیقاتى، پایان 
نامه دانشجویى، مقاله معتبرعلمى ، کتاب در حال 

تدوین، اختراع و ایده پژوهشى ارائه کرد.
معاون منابع انسانى و بهبود مدیریت شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان گفت: شرکت هاى آب و 
فاضالب شهرى و روستایى اصفهان از میان حدوداً 
50 طرح 14 دستاورد پژوهشــى را در نمایشگاه و 
جشنواره پژوهش و فناورى وزارت نیرو ارائه کردند.

مجتبى قبادیان با اشاره به دستاوردهاى ارائه شده 
در نمایشگاه و جشنواره پژوهش و فناورى وزارت 
نیرو گفت: امکان سنجى روش هاى افزایش تولید 
بیوگاز در تصفیــه خانه هاى فاضــالب به روش 
لجن فعال یکى از دســتاوردهاى ارائه شده در این 
نمایشگاه بوده  همچنین بررســى تأثیر استفاده از 
پســاب تصفیه خانه فاضالب شــهرى بر کیفیت 
میکروبى خاك و محصوالت آبیارى شده با پساب 
یکى دیگر از طرح هاى ارائه شده در این نمایشگاه 

بوده است.
 وى ادامه داد: اســتقرار ســامانه جامع تحقیقات 
صنعت آب و فاضالب کشــور همچنین ارزیابى و 
مدلسازى کیفى تاالب هاى مصنوعى هیبریدى به 
منظور تصفیه پساب شهرى و نیز پایش مولکولى 
روتاویروس و آدنوویروس انســانى در سیســتم 
تصفیه خانه هاى آب و فاضالب اصفهان از جمله 
دستاوردهاى ارائه شده شرکت آبفا استان اصفهان 

در نمایشگاه بوده است.
 قبادیان با بیان اینکه ایده هاى پژوهشى از سوى 
آبفا اصفهان در نمایشگاه و جشــنواره پژوهش و 

فناورى وزارت نیرو ارائه شد، تصریح کرد: ایده هاى 
پژوهشى مانند پمپ هوافشار و دستگاه محافظ آب، 
دیفیوزر دیسکى حباب ریز اکوپاك-بستر متحرك 
رشــد بیولوژیک (رندوم پک) بایو پک- زاللساز 
ســوپر المال، حذف ماســه در تصفیه خانه هاى 
فاضالب شــهرى با اســتفاده از هیدروسیکلون 
متوســط مقیاس با دانه گیرى مرســوم، از جمله  
ایده هاى پژوهشــى مطرح شــده در نمایشــگاه 

بوده است.
معاون منابع انسانى و بهبود مدیریت شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه کلیه مقاالت 
ارائه شده در این نمایشگاه در مجالت معتبر علمى 
پژوهشــى چاپ و یا در کنفرانس هــاى ملى و یا

بیــن المللى ارائه شــدند، خاطر نشــان کرد: طى  

ســال هاى 96، 97 و 98 شــش مقاله در مجالت 
علمى و ترویجى، چهار مقالــه در مجالت علمى 
و پژوهشــى چاپ و ده مقالــه در کنفرانس هاى 
بین المللى و15 مقاله در کنفراس هاى ملى مرتبط  

ارائه شد.
قبادیان گفت: محصــول دانش بنیان تحت عنوان 
اتصــاالت برنجى و برنــزى بدون ســرب مورد 
استفاده در شــبکه توزیع آب براى ارتقاى کیفیت 
بهداشــتى آب شــرب، محصــول داراى انتقال 
فناورى تحت عنوان فیلتر اســکرین خود شوینده 
و محصــول داراى ثبــت اختــراع ابرشــوینده

ترمیم کننده و آنتى باکتریــال حاوى ریزذرات در 
نمایشــگاه و جشــنواره پژوهش و فناورى وزارت 

نیرو ارائه شد.

ارائه 14 دستاورد پژوهشى 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت اولنوبت اول
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