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گرم کردن مچ پاى پیچ خورده اشتباه استآسیب به یک هواپیماویروس مرگبار کرونا باعث محبوبیت یک فیلم شد!ادعاى نفوذ روسیه در کتب درسى ایران؟! سالمتاستانفرهنگ در این آزمون سربلند باش آقاى قلعه نویى ورزش جهان نما

ویروس کرونا 
از طریق لبنیات هم 

منتقل مى شود؟

مشاهده مورد مشکوك به کرونا در اصفهان
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صالحیت 372 نفر در 
اصفهان تأیید شده است

 این یک اشتباه مرگبار است

اعزام هواپیماى ویژه 
براى بازگشت ایرانیان 

از چین

5

گنبد  مسجد 
شیخ لطف ا... وزیر را 
به اصفهان کشاند

شیوع بیمارى هایى مانند تب مالت، آنفلوآنزا 
و اخیراً ویروس کرونا  از طریق مواد غذایى به 

خصوص لبنیات همیشه نگرانى هایى را در 
جامعه ایجاد مى کند.

اخیراً ویروس مرگبار کرونا که....

استاندار اصفهان از حضور وزیر میراث فرهنگى، 
صنایع دســتى و گردشــگرى در اصفهان براى 
بررســى نحوه مرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا... 

خبر داد.
عباس رضایــى درباره انتقادهــا از نحوه مرمت 
گنبد مسجد شیخ لطف ا... اصفهان و تفاوت رنگ 
قسمت مرمت  شده با سایر بخش هاى گنبد اظهار 
کرد: نگران این موضوع هســتیم و وزیر میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى روز دوشنبه 
یا سه شــنبه هفته جارى (امروز یا فردا) به  دعوت 
ما به اصفهــان مى آید و یکى از مســائلى که با 
ایشان مطرح مى کنیم همین موضوع خواهد بود. 

سیدحسن قاضى عسگر...
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آگهى هاى تبلیغاتى به روى تاکسى هاى اصفهان مى آیدآگهى هاى تبلیغاتى به روى تاکسى هاى اصفهان مى آید
براى اولین بار و به مدت براى اولین بار و به مدت 66 ماه؛ ماه؛

3

شنبه شب یک کارمند فرودگاه که با چینى ها در ارتباط بوده  با عالئم تب و سرفه در بیمارستان فارابى بسترى شد

با هم دوست باشید بچه ها!

آذرى: این کدورت 
در شأن قلعه نویى و نکونام نیست

مدیرعامل باشگاه فوالد خوزســتان خواهان پایان کدورت 
پیش آمده میان امیر قلعه نویى و جواد نکونام شد.

مســابقه تیم هاى ســپاهان اصفهان و فوالد خوزستان جدا 
از موضوعاتى که داخل زمین پیش آمد، با حواشى بعدش....
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در صفحه 3 بخوانید

هشدار دوباره
 درباره 

خاموشى هاى 
زمستانه

معاون توانیر: مصارف گاز و برق را کاهش دهید

ممنوعیت استفاده از مجریان تهرانى در شبکه اصفهان
مدیر کل صدا و سیماى مرکز اصفهان خبر داد

3

سرمربیگرى مشترك قلعه نویى 
در سپاهان و تیم ملى؟

ت

در اجراى تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 
ماده 80 قانون اصالح موادى از قانون تشــکیالت، وظایف و انتخابات 
شوراهاى اسالمى کشــور، تعرفه عوارض محلى شهردارى خورزوق 
به تصویب شوراى اسالمى شهر و تائید استاندارى اصفهان رسید و از 

ابتداى سال 1399 اجرا مى گردد.
این اطالعیه بــه منزله اعالم قانونى و عمومى عوارض محلى شــهر 

خورزوق مى باشد.

اطالعیه
شهروندان گرامى شهر خورزوق

شهردارى و شوراى اسالمى شهر خورزوق 
م الف: 758607
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همبازى پسر امین حیایى 
چگونه انتخاب شد؟

در اجراى تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 
ماده 80 قانون اصالح موادى از قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات 
شوراهاى اسالمى کشــور، تعرفه عوارض محلى شهردارى تیران 
به تصویب شوراى اسالمى شهر تیران و تأیید استاندارى اصفهان 
رسید و از ابتداى سال 1399 اجرا مى گردد. این اطالعیه به منزله 

اعالم قانونى و عمومى عوارض شهر تیران مى باشد.

اطالعیه

شهردارى تیران
م الف: 757787
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در صفحه 5 بخوانید
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رئیــس مرکز اطالع رســانى و روابط عمومــى وزارت 
بهداشت از اعزام هواپیماى اختصاصى با تجهیزات کامل 
قرنطینه و تیم پزشکى در روز شنبه براى بازگرداندن 80 
ایرانى مقیم چین به کشور خبر داد و گفت: این افراد بعد 
از بازگشت به کشور در هتلى در تهران به مدت 14 روز و 
با حضور تیم پزشکى و با امکانات کامل مثل دسترسى به 

اینترنت و... قرنطینه مى شوند.
کیانوش جهانپــور افزود: بخش عمــده اى از این افراد 
دانشــجویان در حال تحصیل در چین هستند که برخى 
از آنها مشکالت نظام وظیفه داشتند که ستاد نیروهاى 
مسلح تسهیالتى براى بازگشــت آنها به کشور در نظر 

گرفته است.
جهانپور درباره مجوز خروج ایرانیــان مقیم چین از این 
کشور، ادامه داد: مذاکرات با کشور چین در این باره انجام 
و توافق اولیه صورت گرفته اســت. با توجه به اینکه دو 
کشور دیگر مثل ترکیه اتباع خود را از چین خارج کرده اند، 
فکر نمى کنیم از نظر دیپلماتیک مشکلى براى بازگشت 
هموطنانمان وجود داشته باشد. وى افزود: تاکنون هیچ 
کدام از هموطنان ایرانى مقیم چیــن به ویروس کرونا 
مبتال نشده اند، اما به دلیل قرنطینه و محدودیت ها دچار 
مشکل شده بودند که از نظر اخالقى موظفیم این افراد را 

به کشور برگردانیم.

براســاس آمارهاى ثبت احوال، نسبت ازدواج دختران 
هرگز ازدواج نکرده با مردانى کــه قبًال تجربه ازدواج 

داشتند از سال 92 تا 97، بیش از سه برابر شده است.
این آمار نشان مى دهد در سال گذشته 78/4 درصد از 
ازدواج هاى ثبت شــده مربوط به ازدواج هایى بوده که 
مرد و زن هر دو براى اولین بار ازدواج را تجربه کردند. 
اما همین آمارها نشان مى دهد در فاصله سال هاى 92 
تا 97 شاهد رشد ســهم ازدواج هایى بودیم که مردان 
یا زنان براى چندمین بــار ازدواج را تجربه مى کردند. 
یافته ها نشان مى دهد سهم ازدواج مردان هرگز ازدواج 
نکرده با زنانى که قبًال تجربه ازدواج داشــتند از یک 

درصد در ســال 92 به 4/9 درصد در سال 97 افزایش 
داشته است.

در همین فاصله زمانى نســبت ازدواج  دختران هرگز 
ازدواج نکرده با مردانى که قبًال تجربه ازدواج داشتند 
با تغییر از 2/1 درصــد از کل ازدواج ها در ســال 92 
به ســهم 6/9 درصدى در سال گذشــته، 3/3 برابر 

شده است.
در تمام این سال ها نسبت باز ازدواج مردان با زنان هرگز 
ازدواج نکرده (مردان بــا تجربه ازدواج قبلى با زنان در 
اولین تجربه ازدواجشان) بیشتر از سهم باز ازدواج زنان 

با مردان هرگز ازدواج نکرده بوده است.

اعزام هواپیماى ویژه براى 
بازگشت ایرانیان از چین

افزایش ازدواج دختران با 
مردان با سابقه تأهل 

123هزار میلیارد تومان 
چک نقد شد

   مهر | براساس تازه ترین آمار بانک مرکزى 
بالغ بر 808 هزار فقره چک رمزدار به ارزش حدود 
1230 هزار میلیارد ریال در آذر ماه 1398 در کل 
کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 
و مبلغ به ترتیب 2/7 درصد و 4//4 درصد افزایش 
داشته اســت.  در ماه مذکور 46/5 درصد از تعداد 
چک هاى رمزدار وصولى در سه استان تهران (30 
درصد)، خراسان رضوى (8/5 درصد) و اصفهان (8 
درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در 

مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. 

چاى الکچرى!
   کافه سینما | در نخستین روز از جشنواره  
فیلم فجر امسال خبر رسیده که یک لیوان چاى 
در سالن رسانه ها، 12 هزار تومان عرضه مى شود. 
بعضى اهالى رسانه، با اشــاره به حمایت هشت 
میلیاردى شهردارى تهران از این جشنواره، به این 
شرایط اعتراض دارند. ظاهراً روزانه یک کارت 40 
هزار تومانى براى خــورد و خوراك در نظر گرفته 

شده است.

تداوم  پروازها از چین به 
ایران!

   مهر | بامداد روز گذشــته و در حالى که 48 
ساعت از صدور دســتور توقف پروازهاى رفت و 
برگشت به چین از سوى معاون اول رئیس جمهور 
به وزارت راه و شهرسازى مى گذشت، سه پرواز از 
چین به ایران وارد شد. این در حالى است وزیر راه 
و شهرســازى در جمع خبرنگاران از توقف کامل 

پروازهاى رفت و برگشت چین خبر داده بود. 

45 هزار فرهنگى مى روند
   فارس | مدیرکل امور ادارى وزارت آموزش 
و پرورش پیش بینى کرد در ســال آینده 45 هزار 
فرهنگى بازنشسته شوند. یارمحمد حسین بُر در 
خصوص آمار فرهنگیان بازنشســته، اظهار کرد: 
در سال تحصیلى جارى، امکان بازنشستگى 45 
هزار فرهنگى وجود داشت که 34 هزار فرهنگى 

بازنشسته شدند. 

بازگشت ایرباس 319
   فارس | مقام مسئول شــرکت هواپیمایى 
جمهورى اســالمى ایران گفــت: ایرباس319 
شرکت هواپیمایى جمهورى اسالمى ایران که روز 
شنبه در فرودگاه کرمانشاه از محل چرخ جلو وارد 
قسمت خاکى تاکسى وى شده بود، روز یک شنبه 
به خط پروازى بازگشت. معصومه اصغرزاده ادامه 
داد: پس از بررســى و تأیید موارد ایمنى و...، این 
هواپیما به ســمت تهران پرواز کرد و در فرودگاه 
مهرآباد به زمین نشســت تا پروازهاى برنامه اى  

خود را انجام دهد. 

ابرها را بارور نمى کنیم
   ایســنا | مرکز ملى تحقیقــات و مطالعات 
بارورى ابرها درحالى اعالم کرده است امسال هفت 
میلیارد تومان بودجه براى عملیات بارورسازى ابرها 
در نظر گرفته شده اســت و از دو هفته  آینده این 
عملیات آغاز مى شود که رئیس سازمان هواشناسى 
مى گوید بارورسازى ابرها شاید در حد بارش براى 
یک مزرعه پاسخگو باشد اما به هیچ وجه در مقیاس 
شهر و کشور جوابگو نخواهد بود. سحرتاج بخش 
گفت: بارورسازى ابرها ســبب رفع خشکسالى 
کشــور یا افزایش ذخایر آب زیرزمینى نمى شود. 
سازمان جهانى هواشناســى نیز بیان کرده است 
که بارورسازى ابرها نمى تواند در رفع خشکسالى 
مؤثر باشد. به گفته تاج بخش در کشور امارات نیز 
مدت ها روى پروژه بارورسازى ابرها کار کرده  و به 

نتیجه اى نرسیده اند. 

امکان صادرات اصولگرایى!
   ایلنــا | محمــود میرلوحى، عضو شــوراى عالى 
سیاســتگذارى جبهه اصالحات درباره رد صالحیت ها 
توسط شوراى نگهبان گفته اســت: انتخابات خبرگان 
قم را ببینید، تنها یک نفر فرد شناخته شده تأیید مى شود، 
انسان هنگامى که این رفتارها را مشاهده مى کند با خود 
مى گوید شاید هزینه کردن براى رأى و صندوق یک کار 
عبثى تلقى شود. اصولگرایان یک لیست 150 نفر دارند 

که مى توانند به کشورهاى دیگر صادر کنند.

ماجراى آن بقیه 
   خبر آنالیــن | عباس عبدى در روزنامه «اعتماد» 
نوشت: نظرســنجى هایى که در سال جارى انجام شد 
نشان مى دهد به طور متوسط در تهران فقط حدود 11 
درصد مردم خود را اصولگرا مى دانند و 14 درصد هم 
اصالح طلب، 75 درصد بقیه خــارج از این طبقه بندى 
خود را معرفى کرده اند. 49 درصد کســانى که خود را 
اصولگرا معرفى کرده اند، اظهار کرده اند به طور قطع 
در انتخابات شرکت مى کنند، در حالى که این نسبت ها 
براى اصالح طلبان 23 درصد و براى کسانى که خود 
را مبرا از انتســاب به این دو جناح دانسته اند فقط 15 

درصد است.

پیرمردهاى خسته 
   اعتماد آنالین | ابراهیم فیاض، جامعه شناس و 
استاد دانشگاه گفت: اهالى سیاست، چه اصالح طلب و 
چه اصولگرا، پیر و خسته شده اند. با این حال مى خواهند 
بمانند، اما نمى تواننــد و چاره اى به جــز خالى کردن 
عرصه براى جوانان تکنوکرات ندارند. این پژوهشــگر 
انسان شناسى گفت: متأســفانه گروه هاى سیاسى  که 
همه شان فســیل شده اند با رویش ســرمایه اجتماعى 
مخالفت مى کنند. آنها پیرمردهاى خسته اى هستند که 

مى خواهند بمانند تا جیب هایشان را پر کنند.

یک نوع دیگر از پیرمرد!
   ایسنا | سخنگوى ستاد شناسایى مشموالن بسته 
حمایت معیشتى با ذکر مصداقى درباره اعتراض بعضى 
اقشار به عدم دریافت یارانه معیشتى گفت: ما پیرمردى 
داشتیم که به عدم دریافت بسته اعتراض کرده بود و در 
بررسى اطالعاتش مشخص شد وى در سال 97 باالى 
یک میلیارد تومان به یکى از حســاب هاى بانکى اش 
واریزى داشته و ماهانه بالغ بر صد میلیون تومان تراکنش 
مالى دارد ولى خودش اذعان کرد که از یکى از اقوامش 
850 هزار تومان گرفته و یکى از کارت هاى بانکى اش را 
اجاره داده است. ما باید چه کنیم؟ آیا باید به این فرد بسته 
معیشتى بدهیم یا خیر؟ این فرد به پولشویى و فرار مالیاتى 

کمک کرده است.

خاك قاچاق نمى شود
   ایسنا | معاون آب و خاك وزارت جهاد کشاورزى 
اعالم کرد تاکنون موردى از قاچاق خاك گزارش نشده 
اســت. علیمراد اکبرى اظهار کرد: جابه جا کردن خاك 
هزینه باالیى دارد و به این سادگى رخ نمى دهد و تاکنون 
نیز مدرکى بر قاچاق خاك کشاورزى  ارائه نشده است و 

نیروهاى امنیتى نیز این موضوع را تأیید کردند. 

نجات قریب الوقوع
   روزنامــه دنیــاى اقتصــاد | اســتیضاح 
«دونالد ترامپ» نمایشــى از آب درآمــد. روز جمعه 
جمهوریخواهان مانع از احضار شــهود جدید به جلسه 
محاکمه شدند و قرار است این مجلس روز چهارشنبه 
در مورد ادامه حضور ترامپ در کاخ سفید تصمیم گیرى 
نهایى کند. اما همه شواهد نشــان دهنده آن است که 
رئیس جمهور آمریکا در آســتانه نجــات از برکنارى 
قرار دارد؛ چرا که دموکرات ها در این مدت تنها موفق 
شــده اند رأى دو جمهوریخواه را به دســت آورند و به 
همین دلیل جلب رأى 67 ســناتور براى برکنارکردن 

ترامپ غیرممکن به نظر مى رسد. 

خبرخوان

«جام جم» نوشــت: وحشــت باشــد یا چندش فرقى 
نمى کند، سوسک ها سال هاى ســال است که یکى از 
چالش هاى زندگى شــهرى بوده اند. حشراتى مقاوم در 
برابر تغییرات که حاال آنطــور که برخى از پژوهش هاى 
منطقه اى نشان مى دهد از ســال 1388 یعنى حدود ده 
ســال پیش جمعیتشــان در تهران بیش از هشت برابر 

شده است.
 این وضعیت محدود به پایتخت نیســت و جمعیت این 
حشــره در سراســر ایران افزایش پیدا کرده است،  نکته 
دیگرى که از نگاه کارشناســان این حــوزه دور نمانده 
اینکه این حشــرات دیگر تابع جغرافیــاى خاصى هم 
نیستند و اگر تا پیش از این جمعیتشــان در یک منطقه 
از ایران بــا اقلیم متفاوت افزایش داشــته حاال در دیگر 

مناطق با اقلیم هاى مختلف هم جمعیتشان افزایش قابل 
توجهى پیدا کرده اســت. برخى از کارشناسان آلودگى 
هواى شــهرهاى مختلف را در ازدیاد آنها مؤثر مى دانند 
و برخى دیگر مهاجرت شکارچیان این حشرات یا همان 
تغذیه کنندگانش را مؤثر در افزایش تعداد سوســک ها 

عنوان کرده اند.
دیگرانى هم بوده اند که بار اصلى این طغیان سوسک ها 
را در عدم مدیریت درست پســماندهاى شهرى و البته 
تغییرات واضح سبک زندگى جامعه شهرى مى دانند. هر 
چه هست حاال با تعداد بسیار بیشترى از سوسک ها روبه رو 
هستیم و آنچه مهم به نظر مى رسد فارغ از فضاى به وجود 
آمده چندش آور این حشرات، انتقال بى شمار بیمارى هاى 

عفونى توسط آنهاست. 

در پى شیوع گسترده ویروس کرونا در جهان، مافیاى مواد 
مخدر هم بیکار ننشست و با سوءاســتفاده از شرایط، اقدام 
به انتشار تبلیغاتى درباره تأثیر مخدر در درمان این بیمارى 
مرموز کرده است. با گسترش ویروس کرونا مشاهده شده 
اســت که مافیاى مواد مخدر، به دروغ مطرح مى کنند که 
«کوکائین» مى تواند این ویروس را درمان کند، حال آنکه 
هیچ منبع علمى این موضوع را تأیید نکــرده و تمامى این 

ادعاها شایعه اى بیش نیست.
ترفند شــوم قاچاقچیان واکنش هــاى مختلفى در فضاى 
مجازى در پى داشت و حتى دستمایه طنز هم شد اما با این 
حال رئیس انجمن درمانگران اعتیاد کشور بر لزوم افزایش 

هوشیارى جامعه در برابر تبلیغات دروغین مافیاى موادمخدر 
تأکید کرد و گفت: هیچ کدام از مواد مخدر و مواد محرك براى 
درمان بیمارى ها توصیه نمى شوند و قطعًا عوارض ناشى از 
مصرف اینگونه مواد به مراتب بیشتر از عوارض بیمارى اولیه 
است. مجتبى غالبى در این باره بیان کرد: «کوکائین» ماده 
محرك بسیار قوى است که نه تنها وابستگى شدید روانى 
براى مصرف کننده به همــراه دارد، بلکه مى تواند عوارض 
مخرب جسمانى شدیدى بر روى سیستم هاى مختلف بدن 
مصرف کننده بر جاى بگذارد. به طورى که در صورت مصرف 
مزمن کوکائین، ریه، کبد، مغز، قلب و پوســت و بسیارى از 

سیستم هاى دیگر تحت تأثیر قرار گرفته و تخریب مى شود.
 انوشیروان محسنى بندپى، استاندار تهران درباره تعداد 
کشته شــدگان آبان ماه 98 با تأکید بر اینکه تعداد کشته 
شده ها در این استان قطعًا خیلى کمتر از 1500 نفر است، 
گفت: قرار شده که تعداد کشــته شده ها توسط پزشکى 

قانونى و دیگر نهاد ها اعالم شود.
وى در پاسخ به این سئوال که چرا کسى زیر بار مسئولیت 
اعالم تعداد کشته شده هاى آبان نمى رود، حتى شما به 
عنوان اســتاندار از اعالم تعداد افراد کشــته شده امتناع 
مى کنید، بیان کرد: قرار نیســت مــا آن را اعالم کنیم 
بلکه قرار بوده دســتگاهى که متولى این کار اســت آن 

را اعالم کند.
محسنى بندپى افزود: در جلسه شوراى امنیت کشور قرار 
شد مرجعى که به لحاظ قانونى عهده دار این مسئله است 
تعداد کشته شده ها را اعالم کند اما آنچه مسلم است تعداد 

اصلى، این مقدارى که اعالم شده نیست.
استاندار تهران گفت: مى توانم در جلسه آینده تعداد دقیق 
کشته شده هاى آبان ماه استان تهران را استعالم کرده و 

پایگاه اطالع رســانى «برترین ها» به نقــل از یکى از اعالم کنم.
کارشناسان آموزش و پرورش مدعى حذف برخى مطالب 
از کتب درسى با هدف تغییر نگاه دانش آموزان به دولت 

روسیه شده است!
این کارشناس آموزش و پرورش در رشته توییتى که در 
حساب کاربرى خود منتشــر کرده نوشت: «سیدمحمد 
بطحایى، وزیر سابق آموزش و پرورش در اواخر فروردین 
97 ضمن سفر به روســیه و مالقات با مقامات روسیه از 
آمادگى ایران براى تدریس زبان روســى به عنوان زبان 

دوم خبر داده بود.»
وى آنگاه بــه ذکر نمونــه هایى از ایــن تغییر نگرش 
در آمــوزش و پــرورش در کتــاب هــاى درســى 
پرداختــه و ایــن نمونه هــا را به شــرح زیر منتشــر

 کرده است:
   چاپ اول (96-97): «تبریز، این شــهر کهن، مرکز 
فرماندهى خط مقــدم دفاع در برابر دســت درازى هاى 

همسایه شمالى ایران، یعنى روسیه بود.» 

چاپ جدید: حذف.
   چاپ اول: «جنگ "روس ها" با ما جنگ میان ارتش 

دو کشور نبود.»
چاپ جدید: «جنگ "سپاه روس" با ما...»

   چاپ اول (96-97): «روسیه چشم طمع بر آذربایجان 
دوخته بود.» 

چاپ جدید: حذف.
   چاپ اول (96-97): «"روس ها" مثل مور و ملخ در 

شهر پراکنده شدند.» 
چاپ سال بعد: «"سپاه روس" مثل مور و ملخ...»

   چاپ اول: «دیرى نگذشــت پرچم روس ها در خاك 
آغشته به خون بى گناهان به اهتزاز درآمد.»

چاپ جدید: «دیرى نگذشــت که این منطقه به تصرف 
سپاه روس درآمد.»

   چاپ اول: «نگاه فزون خواهانه و دهشتبار روس ها به 
فراتر از اینها دوخته شده بود.» 

 چاپ جدید: حذف.

سوء استفاده قاچاقچیان موادمخدر از کرونا

ادعاى نفوذ روسیه در کتب درسى ایران؟!

استاندار تهران پاسخ مى دهد

چرا تعداد کشته هاى آبان ماه اعالم نمى شود؟

حمله سوسک ها جدى است؟

انتشار خبر عجیب انتخاب على دایى به عنوان عضو هیئت 
رئیسه فدراسیون هاکى واکنش تند او را به همراه داشته 
است. دایى با انتشار پستى در صفحه شخصى خود ضمن 
رد تلویحى حضورش در این فدراسیون، اعالم این خبر در 
مقطع فعلى را با اغراض خاص خوانده است. دایى به همراه 
امیر قلعه نویى از گزینه هاى سرمربیگرى تیم ملى است که 

گفته مى شود شانس قلعه نویى بیشتر از على دایى است.
 او در این پســت خطاب به مردم آورده اســت: «من به 
بازى هاى زشت پشت پرده براى خراب کردنم پیش شما 
عادت کرده ام. یکسال قبل صحبت شد اما هرگز موافقت 
نکردم چون همیشه در جایى وارد مى شوم که مفید باشم 
نه ورزشــى مثل هاکى که هیچ سررشته اى از آن ندارم. 
حاال دقیقاً امروز با اهدافى خاص، خبرى بدون هماهنگى 
با من بعد از یکسال منتشر و همه جا رسانه اى مى شود؛ 

آن هم دقیقًا در روزهایى که همه مردم فوتبالدوست ما 
مى دانند چرا و به چه دلیل و از چه سمتى این خبر منتشر 
شده است. من از روزى که حرف حق زده ام، پى همه چیز 
را به تنم مالیده بودم و مى دانستم چه اتفاقى از سمت چه 
نهادهایى برایم خواهد افتاد اما شرفم را به بودنم ترجیح 
دادم. تنها چیزى که در این فوتبال برایم مهم است، شما 
مردم هستید که هر چه دارم از شماست، چه در این فوتبال 

باشم و چه نباشم.»

دایى و هاکى و مردم!

همواره در طى سال هاى اخیر، نزدیک شدن میزان مصرف 
برق در روزهاى پیک تابســتان به حداکثر ظرفیت عملى 
تولید، هشدار صرفه جویى در مصرف به منظور جلوگیرى از 

بروز خاموشى ها را در پى داشت.
هشدار بروز خاموشى ها در تابستان و هشدار قطع یا افت 
فشار گاز در زمستان و ضرورت صرفه جویى در مصرف برق 
در تابستان و گاز در زمستان، یک روال معمول براى کشور 
پرمصرفى چون ایران شــده؛ اما امسال وضعیت متفاوت 
است و عالوه بر هشدار قطع یا افت فشار گاز در فصل سرما، 
براى اولین بار، در زمستان شاهد هشدار براى جلوگیرى از 

بروز خاموشى هستیم.
هشــدار در زمینه بروز خاموشى ها در زمســتان امسال از 
کمبود ظرفیت تولید ناشى نمى شود؛ چرا که هم اکنون پیک 
مصرف برق در شب بوده و چیزى در حدود 38 هزار مگاوات 
است، در حالى که ظرفیت اسمى تولید برق کشور از مرز 82 
هزار مگاوات گذشته و ظرفیت عملى تولید نیز در مجموع در 
حدود 60 هزار مگاوات است. اما نیروگاه ها امسال با کسرى 

شدید سوخت گاز در زمستان مواجه شده اند.
به دنبال افزایش مصرف بى رویــه و بیش از انتظار گاز در 
بخش خانگى و رسیدن مصرف گاز در این بخش به مرز 
600 میلیون مترمکعب، گازرسانى به نیروگاه ها به شدت 
محدود شده و در حدود 60 درصد ســوخت نیروگاه هاى 

کشور هم اکنون با سوخت مایع تأمین مى شود.
غالمعلى رخشــانى مهر، معاون هماهنگى توزیع شرکت 
توانیر در این خصوص با بیان اینکه زنگ هشدار مصرف 
بى رویه گاز در کشــور به صدا درآمــده، گفت: هرچقدر 

مصارف خانگى گاز در فصل سرما بیشتر مى شود، سهم 
گاز نیروگاه ها کاهــش پیدا مى کند که این مســئله بى 
تبعات نیســت؛ ما مجبوریم به ســمت سوخت هاى مایع 
برویم؛ این سوخت هاى مایع وقتى در نیروگاه ها مصرف 
مى شود، مخصوصًا در کالنشــهرها، ایجاد آالیندگى در 
هوا مى کند. وى افزود: محدودیت دیگرى که داریم این 
است که خود سوخت هاى مایع نیز به صورت نامحدود در 

اختیار نیروگاه ها نیست؛ پس در روزهاى سرد سال ممکن 
است به سمت خاموشى هاى احتمالى مخصوصاً در مناطق 

سردسیر برویم.
معــاون هماهنگى توزیع شــرکت توانیــر تصریح کرد: 
درخواســت ما از مردم این اســت که در روزهایى که هوا 
سردتر است، هم مصارف گاز را کاهش دهند و هم مصارف 

غیرضرورى برق را از مدار خارج کنند.

 دادســتان عمومى و انقالب شهرســتان طبس 
(خراسان جنوبى) در تشــریح پرونده شرب خمر و 
اعمال خالف شئونات اسالمى که توسط برخى افراد 
یک تور گردشگرى رخ داده است، گفت: روز جمعه 
11 بهمن 98 یک تور گردشــگرى به شهرستان 
طبس سفر کرده بود که برخى افراد در آن مرتکب 

جرم شده و به آن اعتراف کردند.
حجت االسالم و المسلمین امیر زارع حسینى اظهار 
کرد: اصل موضوع گردشگرى و صنعت توریسم که 
در شرایط فعلى تحریم کشور یکى از ظرفیت هاى 
اقتصادى محسوب مى شــود باید به طور صحیح و 
ســالم مورد بهره بردارى و حمایت قرار گیرد. وى 
افزود: در این پرونده بیش از 1/5 لیتر مشروبات الکلى 
از اتوبوس حامل گردشگران کشف شد که در تصاویر 
و فیلم هاى موجود شخصى نیز شرب خمر کرده که 
بعد از طى مراحل قانونى رأى صادر شد و چون متهم 
اعتراض به رأى نداشت اجرایى شد. وى گفت: طبق 
قانون 264 و 265 مجازات اسالمى 80 ضربه شالق 

حدى دارد که براى این پرونده به اجرا درآمد.
دادستان عمومى و انقالب شهرستان طبس تأکید 
کرد: ضمن حمایــت از صنعت گردشــگرى اگر 
متخلفى قصد هنجارشکنى داشته باشد مشابه این 
پرونده که با سرعت رسیدگى شد و در کمتر از پنج 
ساعت از لحظه قرار تعقیب تا صدور کیفرخواست، 
مدیریت شد با همین شدت و ســرعت و قاطعیت 

برخورد خواهد شد.
گفتنى است این اشخاص در قالب تور گردشگرى 
مجوزدار از وزارت میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى و توسط یک شرکت رسمى از مشهد به 
شهرستان طبس ســفر کرده بودند که پرونده هاى 
مربوط به کشــف حجاب برخى متهمان با نیابت 

قضایى به دادگاه صالح ارجاع شد.

معاون توانیر: مصارف گاز و برق را کاهش دهید

هشدار دوباره
 درباره خاموشى هاى زمستانه

 اجراى حکم 80 ضربه شالق 
یک گردشگر در طبس
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مدیر کل صدا و ســیماى مرکز اصفهان صبح روز یک 
شنبه در نشست خبرى با اصحاب رسانه به مناسبت فرا 
رسیدن ایام دهه فجر و نیز انتخابات پیش رو با بیان اینکه 
از بدو ورود به صدا و ســیماى اصفهان به دنبال ارتقاى 
کّمى و کیفى برنامه ها بودم، گفت: علیرغم مشکالتى 
که در بودجه داشتیم توانستیم ده عنوان برنامه تکلیفى 
خود را به روى آنتن ببریم و در یکسال اخیر توانستیم به 

وظایف خود در این خصوص عمل کنیم.
بهرام عبدالحسینى با اشــاره به اینکه تمام تالش خود 
را بر آن داشــته ایم کــه از ظرفیت هــاى اصفهان در

برنامه ها اســتفاده کنیم تصریح کرد: در نخستین گام 
استفاده از مجریان تهرانى را ممنوع کردیم و از جوانان 
توانمن د اصفهانى و ظرفیت هاى اصفهان در حال استفاده 
هســتیم و اکنون در برنامه هایى نظیــر «چهارباغ» از 
مجرى هایى استفاده مى کنیم که نخستین بار است در 

مقابل دوربین قرار مى گیرند.
وى افزود: نگاه ما ارتقاى سطح کیفى برنامه هاى شبکه 

اصفهان بوده و امروز به لحاظ کیفى برنامه هاى ما سطح 
خوب و باالیى دارد و در تالش هستیم تا سیر صعودى 
کیفیت برنامه ها و افزایش سطح محتوایى برنامه ها را 

در دستور کار داشته باشیم.
عبدالحسینى در همین راستا با اشاره به ضرورت حمایت 
و هم فکرى اصحاب رســانه با صداوســیماى مرکز 
اصفهان افزود: انتظار مى رود زمانى کــه ما با توجه به 
انتقاد اصحاب رسانه مبنى بر استفاده از مجرى تهرانى 
در برنامه «زنــده رود» از مجرى اصفهانى اســتفاده 
کردیم، آنهــا هم از این اقدام صدا و ســیماى اصفهان 

حمایت مى کردند.
وى با بیان اینکه برنامه مدونى براى نخســتین بار در 
صدا و سیماى مرکز اصفهان در دستور کار قرار گرفت و 
بخش عمده آن عملیاتى شده است، خاطر نشان کرد: در 
شش ماهه نخست امسال طبق ارزیابى ها صداوسیماى 
مرکز اصفهان رتبه دوم کشور را کسب کرده است و این 
نشان دهنده دســتاوردهایى حاصل از تالش کارکنان 
این ســازمان است و همچنین سال گذشــته رتبه دوم 

خبر و امسال هم در فصل پاییز رتبه سوم کشور را کسب 
کرده ایم و در سه ماه ابتداى امسال نیز در حوزه صدا به 

رتبه شانزدهم رسیده ایم.
مدیر کل صدا و ســیماى مرکز اصفهان با اشــاره به 
تهیه مســتند «میراث کهــن» با همکارى ســازمان 
میراث فرهنگى با هدف معرفى بوم گردى و آثار باستانى 
اســتان اصفهان اظهار کرد: معرفى بانوان هنرمند در 
قالب یک مستند با استفاده از ده کارگردان خانم در حال 

تولید است.
عبدالحسینى در ارتباط با تولید خبر و گزارش افزود: در 
حوزه خبر تالش بر این بوده اســت که کارهاى بسیار 
ســنگین و جدى تولید شــود که نمونه اش،  گزارش 
خام فروشى سنگ آهن اســت که یک ماه زمان برد و 

اثرگذارى بسیارى نیز در کشور داشت.
وى با تأکید بر ضرورت توجــه به محتوا در برنامه هاى 
آینده صدا و سیماى مرکز اصفهان اذعان کرد: در حوزه 
فنى پروژه هاى بزرگى در مرکز اصفهان انجام شــده 
است و منتظر هســتیم با هماهنگى تهران از تولیدات 

و دســتاوردهاى فنى خود رونمایى کرده و آنها را وارد 
عرصه فعالیت رسانه اى کنیم. مدیرکل صدا و سیماى 
مرکز اصفهان در همین راســتا افزود: امیدوار هستیم
 پروژه هاى عمرانى و زیرســاختى خود را تکمیل کنیم 
چرا که اصفهان از نظر زیرساختى ضعیف است و مشکل 

اصلى ما در این خصوص نبود بودجه است.
عبدالحسینى با اشاره به اهمیت جذب مخاطب از طریق 
گســترش کّمى و کیفى برنامه ها در صداوسیما، اظهار 
کرد: توانسته ایم از ظرفیت ها اســتفاده کنیم تا به رتبه 
دوم کشور دست پیدا کنیم و همچنین طبق نظرسنجى 
که در پاییز امسال داشته  ایم 77 درصد سیماى ما و 35 
درصد صداى ما جذب مخاطب کرده است. وى افزود: 
این موضوع شــامل بینندگان مســابقات ورزشى هم

مى شــود؛ امروز دیگر افراد ســاعت ها به تماشــاى 
تلویزیون مشغول نمى شــوند بلکه به صورت موردى 

برنامه ها را تماشا مى کنند.
در ادامه ایــن نشســت معــاون اطالعــات و اخبار 
صداوســیماى مرکز اصفهــان با بیان اینکــه بیش از 
2000 گزارش خبرى و تولیدى در سال جارى داشته ایم 
گفت: بیش از یک چهارم آنها رویکرد ملى داشــته و در

 شبکه هاى سراسرى پخش شده است.
سید محسن طباطبایى در ادامه در ارتباط با مستند خبرى 
تصریح کرد: در حوزه مســتند خبرى بیشترین مستند 
پخش شده در کشور را صدا و سیماى اصفهان به خود 
اختصاص داده است و همچنین باشگاه خبرنگاران جوان 
در حوزه بســته هاى خبرى که به طور هفتگى پخش

مى شود موفق عمل کرده است.
وى در همین راســتا تأکید کرد: کاستى هایى نیز وجود 
دارد اما باید این موضوع را  در نظر گرفت که تهیه بعضى 
از این بسته هاى خبرى توسط خبرنگاران جوان انجام 
مى شود و باید آزمون و خطاهایى را پس دهند تا خروجى 

آنها به تدریج با کیفیتى باالتر به دست مخاطب برسد.
طباطبایى اضافه کرد: در ســال جارى در معاونت خبر 
به لحاظ تعداد گزارش هاى تولیدى و خبرى رتبه برتر 
کشور و در حوزه مکتوب رتبه هاى دوم و سوم را کسب 

کرده ایم.
معاون اطالعات و اخبار صدا و ســیماى مرکز اصفهان 
با اشــاره به در پیش رو بودن انتخابات مجلس شوراى 
اسالمى گفت: در حوزه انتخابات باکس خبرى «هشتک 
بهارســتان» و «پالك یازده» را شــروع کرده ایم و با 
نزدیک شدن به انتخابات باکس هاى خبرى به صورت 

روزانه پخش خواهند شد.

برگزارى همایش 
فلسفه سیاسى انقالب 

همزمان با آغاز دهه مبارك فجر همایش فلسفه سیاسى 
انقالب اسالمى و گام دوم در تاالر شیخ بهایى شاهین 
شهر برگزار شد. شهردار شاهین شــهر در حاشیه این 
همایش گفت: معمــار کبیر انقالب اســالمى ایران 
حضرت امام خمینى(ره) آینه تمام نماى یک انســان 
کامل از ســوى خدواند بود که نه تنها مردم ایران بلکه 
مردم تمام دنیا را شیفته و مرید خود ساخت. حمیدرضا 
فرهنگ در ادامه اظهار کرد: ما بایــد براى حفاظت از 
دستاوردهاى انقالب اســالمى ایران همواره تالش و 

کوشش کنیم.

گرامیداشت 12 بهمن
 به همت مخابرات 

مراسم گرامیداشت  یوم ا... 12 بهمن همزمان با سراسر 
کشور به همت مخابرات منطقه اصفهان در دبیرستان 
دخترانه آسیه واقع در منطقه خوراسگان اصفهان برگزار 
شد. سخنرانى، برگزارى مســابقه، اجراى گروه سرود، 
پخش آش نذرى و... از جمله برنامه هاى اجرا شــده 
در این مراسم بود. در این مراسم زنگ انقالب با دست 
والدین شــهیدان عابدینى به صدا در آمد و با اعطاى 
هدایایى از طرف مخابرات منطقه اصفهان از والدین این 
شهید بزرگوار و تعدادى از دانش آموزان نمونه تقدیر شد.

نمایش دستاوردهاى 
بانوان سرپرست خانوار

مدیر مرکز تخصصى بانوان آفتاب گفت: نمایشــگاه 
و فروشــگاه «دســتاورهاى بانوان سرپرست خانوار و 
خود سرپرست» به مناســبت دهه مبارك فجر و هفته 
کارآفرینى تا 17 بهمن ماه از ساعت 9 تا 13 در بازارچه 
مرکز تخصصى بانوان آفتاب مورد بازدید عالقه مندان 
قرار مى گیرد. لیال لندى اظهار کرد: عالقه مندان براى  
بازدید از این نمایشــگاه مى توانند به بانوسراى آفتاب 
واقع در میدان قدس، ابتداى خیابان ســروش، کوچه 

62 مراجعه کنند.

«در مسیر یک نشان»  
مدیر موزه عصارخانه شــاهى گفت: دانش آموزان به 
مناســبت دهه فجر در برنامه اى با عنوان «در مســیر 
یک نشــان» با محوریت بازیابى ریشه هاى تاریخى و 
فرهنگى کشور از 13 تا 16 بهمن ماه از موزه عصارخانه 
شاهى بازدید مى کنند. مریم قانونى اظهار کرد:  در برنامه 
«در مسیر یک نشان»، 10 مدرسه با رده سنى متوسطه 
اول و سال آخر ابتدایى از 13 تا 16 بهمن در دو سانس 10 
و 11 صبح دعوت شده اند تا ضمن بازدید از عصارخانه 
شاهى وابسته به سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 

شهردارى اصفهان، هویت کشورشان را بازیابى کنند.

هوا 5 درجه سردتر مى شود
کارشناس مســئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
اعالم کرد: تا روز دوشــنبه (امروز) دماى هوا در استان 
اصفهان بین 3 تا 5 درجه سردتر مى شود. آسیه آقایى با 
بیان اینکه روز دوشنبه از شدت وزش باد کاسته مى شود، 
افزود: با نفوذ سامانه ناپایدار جدید به استان اصفهان از 
روز سه شنبه، افزایش ابر و وزش باد تقریبًا شدید را در 

بسیارى از مناطق شاهد خواهیم بود.

اجراى 20 پروژه زیست محیطى 
در فوالد  مبارکه

به منظور تحقق هرچه بیشــتر اهداف فوالد مبارکه در 
توسعه متوازن و ارتقاى دستاوردهاى زیست محیطى 
طى دو سال اخیر بیش از 20 پروژة زیست محیطى در 
این شرکت با سرمایه گذارى بالغ بر 2000 میلیارد ریال 
و 18 میلیون یورو عملیاتى شده اســت. این مطلب را 
حسین مدرسى فر  مدیر ایمنى، بهداشت و محیط زیست 
فوالد مبارکه اعالم کرد و گفت: این شــرکت با تولید 
حدود نیمى از تولید فوالد کشور، همواره توسعه متوازن 
را به موازات افزایش ظرفیت تولید در دســتور کار خود 

داشته است.

خبر

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان گفت: 1240 میلیارد 
ریــال انــواع کاالى قاچــاق در ده ماهه امســال در 

عملیات هاى مختلف پلیس استان کشف شد.
ســردار مهدى معصوم بیگى در دیدار بــا ایرج موفق، 
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان که با 
حضور جمعى از معاونان این فرماندهى و سازمان در اداره 
کل صنعت، معدن و تجارت اصفهان برگزار شد، اظهار 
کرد: میانگین کشف کاالى قاچاق در کشور 18 درصد 
افزایش داشته اســت. وى بیان کرد: قاچاق کاال و مواد 
مخدر تهدیدهاى بسیار جدى براى جامعه هستند و امروز 
تمرکز نیروى انتظامى اصفهان در حوزه مبارزه با قاچاق 

کاال و مواد مخدر است. 
فرمانده انتظامى استان اصفهان یادآور شد: 5500 میلیارد 
ریال اموال مسروقه در این مدت توسط نیروى انتظامى 
استان کشف و به صاحبان آنها بازگردانده شده است. به 
گفته وى کشف 40 ُتن انواع مواد مخدر در استان هم در 

این مدت بى سابقه بوده است.
ســردار معصوم بیگى بــا تأکید بر گســترش تعامل و 
همکارى هاى نیروى انتظامى و سازمان صنعت، معدن 
و تجارت در حمایت از نهضت ساخت داخل و رونق تولید 
خاطرنشان کرد: منفعت هم افزایى و تعامل دستگاه  هاى 

مختلف نصیب مردم و نظام اسالمى مى شود.

معاون دادستان عمومى و انقالب اصفهان گفت: در راستاى 
اجراى ماده 9 قانون تملیک شهردارى ها به منظور تملیک 
ایســتگاه هاى خط 2 قطار شــهرى اصفهان، دستورات 
قضایى براى زمین هایى که به تأیید وزارت کشور رسیده، 
صادر شــد. محمدرضا توکلى در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: رویکرد دادستانى اســتان اصفهان این است که در 
حوزه قضایى اقدامات الزم به منظور کمک به این پروژه 
بزرگ، صورت پذیرد، تالش ما این است که کمک حال 
پروژه قطارشهرى اصفهان باشیم و دیدگاه این است که 
مشکالت و گره هاى سر راه این پروژه را برطرف کنیم.  وى 
با بیان اینکه در بحث ماده 9 و تملیک ایستگاه هاى خط 2 

مترو اصفهان و در محدوده اى که وزارت کشور تأیید کرده 
است، دستورات قضایى صادر شده، افزود: طى هفته هاى 
گذشته دستورات مورد نیاز در این زمینه با مراعات حقوق 
مردم صادر شده است. توکلى با اشــاره به دستور قضایى 
براى تملیک زمین هاى مورد نیاز ایســتگاه هاى خط دوم 
قطارشهرى اصفهان تصریح کرد: باید سعى شود در ابتدا 
با توافق و تعامل مسیرها بازگشایى شود، چنانچه مشکلى 
پیش آمد با استفاده از ابزارهاى قانونى ورود خواهیم کرد، 
رویکرد ما همکارى با مسئوالن پروژه، ضمن رعایت حقوق 
مردم به منظور تکمیل هرچه سریع تر خط دوم قطار شهرى 

اصفهان بوده است.

دستور قضایى براى 
آزادسازى مسیر خط 2 مترو

کشف1240میلیارد ریال کاالى 
قاچاق در استان اصفهان 

مدیر کل صدا و سیماى مرکز اصفهان خبر داد

ممنوعیت استفاده از مجریان تهرانى در شبکه اصفهان

محیا حمزه

"کرونایى رو چکار کردند، بردنش اتاق ایزوله، یعنى تو بخش 
نیست؟ نه سوپروایزر گفت اگه بیارینش تو بخش من میرم 

خونمون."
به گزارش ایمنا، شنیده ها در فضاى مجازى از ابتالى یکى از 
شهروندان اصفهانى به بیمارى کرونا در بیمارستان خورشید 
حکایت مى کرد که آرش نجیمى، سخنگوى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان در گفتگویى این خبر را تکذیب کرد و گفت: 
فرد بسترى شده حتى مشکوك به این بیمارى هم نبود اما 
دقایقى پس از تکذیب این خبر، بسترى شدن بیمار مشکوك 
به کرونا در بیمارستان فارابى در اصفهان مطرح شد. راهروى 
درمانگاه این بیمارستان به پله هاى بخش جراحى عفونى این 
بیمارستان منتهى مى شد، یعنى همانجایى که دو تن از کادر 
خدمات این بیمارستان درباره آن گفتگو مى کردند: " کرونایى 
رو چکار کردند، بردنش اتاق ایزوله، یعنى تو بخش نیست؟ نه 

سوپروایزر گفت اگه بیارینش تو بخش من میرم خونمون."
اتاق ایزوله قسمتى از بخش جراحى بیمارستان را تشکیل 
مى داد، کسى اجازه ورود به این اتاق بدون پنجره را نداشت، اما 
على همراه یکى از بیماران این بخش حضور بیمار مشکوك 
به کرونا در این اتاق را تأیید کرد: "دیشب حدود ساعت دو و 
سه آوردنش، میگن کارمند فرودگاهه، پرستارا گفتن ابتالء به 

کرونا تأیید نشده اما مشکوك به بیمارى کروناست."
آرش نجیمى، ســخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
نیز با تأیید این خبر اظهار کرد: شنبه شب یک نفر با عالئم 
تب، سرفه و تنگى نفس در بیمارستان فارابى بسترى شد، 
چون این فرد  29 ساله،کارمند فرودگاه بوده و سابقه تماس 
با گردشگران چینى را نیز داشته است براى مراعات حداکثر 
احتیاط به عنوان مشکوك به ابتالء به بیمارى کرونا، تحت 
مراقبت قرار گرفته اســت. وى افزود: بر این اساس نمونه 
گیرى از این فرد انجام شده و براى تشخیص به آزمایشگاه 
ویروس شناسى تهران ارسال شده است. سخنگوى دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان گفت: بیمارستان هاى فارابى و امین 

اصفهان به پذیرش مبتالیان احتمالى به بیمارى کرونا در 
اصفهان مى پردازند.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان اینکه 
عالئم بیمارى کروناى جدید با خیلى از بیمارى هاى دیگر 
حاد تنفسى مشترك است و نمى توان هر بیمارى را که دچار 
عالئم تب و سرفه و عطسه است بعنوان مشکوك به بیمارى 
کروناى جدید تشخیص داد افزود موارد مشکوك تنها پس از 
تأیید عالئم بالینى و نیز سابقه تماس فرد قابل بررسى است 
ضمن آنکه تشــخیص قطعى تنها پس از تأیید آزمایشگاه 

ویروس شناسى امکان پذیر است.
 وى اظهار داشــت: با هتل هاى محــل اقامت و همچنین 
راهنماهاى گردشگران تورهاى خارجى در تماس هستیم 
که در صورت مشــاهده عالئم ابتال به ویــروس کرونا در 

گردشگران به مرکز بهداشت اطالع دهند.
نجیمى با تأکید بر اینکه خوشبختانه تاکنون هیچ موردى از 
ابتال به کرونا در گردشگران در اصفهان تأیید نشده است، 
تصریح کرد: با وجود پیگیرى هاى صورت  گرفته نمى توان 
از احتمال ورود این بیمارى به کشــور و اســتان اصفهان 

غفلت کرد.
وى اضافه کرد: وضعیت ســالمت و بهداشتى گردشگران 
خارجى به ویژه چینى در فــرودگاه محل ورود که اکثراً امام 
خمینى (ره) است، مورد بررسى قرار مى گیرد و پس از ورود 
به کشور، محل حرکت و همچنین سیر حرکت آنها توسط 

همکاران مراکز بهداشت رصد و پیگیرى مى شود.
وى از مردم خواست تا نسبت به شســتن مداوم دست ها، 
استفاده از دستمال کاغذى در هنگام عطسه یا سرفه و عدم 
تماس یا حفظ فاصله با افراد مشکوك به بیمارى توجه داشته 
باشــند و اضافه کرد: با توجه به انتقال بیمارى از حیوان به 
انسان در کنار انتقال انسان به انسان از تماس بدون محافظت 
با حیوانات وحشــى یا دام هاى زنده خوددارى و گوشت و 

تخم مرغ به صورت کامًال پخته مصرف شود.

مشاهده مورد مشکوك به کرونا در اصفهان

هواپیماى صدمه دیده کاســپین تا فــردا تعمیر و آماده 
خدمت رسانى مى شود.

 مدیر روابط عمومى هواپیمایى کاسپین گفت: شنبه شب 
بر اثر  بى احتیاطى و برخورد ماشین خدمات فرودگاهى 
با بدنه هواپیما کاســپین در فرودگاه اصفهان ، قسمتى 
از بدنه این هواپیما دچار آســیب هاى جزئى شده که با 
تالش تیم کارشناسى این مشــکل تا روز سه شنبه بر 

طرف خواهد شد. 
شــنبه شــب بر اثر ســهل انگارى خودروى خدمات 
فرودگاهى با هواپیما کاسپین مسیر اصفهان –مشهد در 

ساعت 18 و 38 دقیقه این پرواز باطل اعالم شد.

آسیب به یک هواپیما
استاندار اصفهان از حضور وزیر میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشگرى در اصفهان براى بررســى نحوه مرمت گنبد 

مسجد شیخ لطف ا... خبر داد.
عباس رضایى درباره انتقادها از نحوه مرمت گنبد مسجد شیخ 
لطف ا... اصفهان و تفاوت رنگ قســمت مرمت  شده با سایر 
بخش هاى گنبد اظهار کرد: نگران این موضوع هســتیم و 
وزیر میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى روز دوشنبه 
یا سه شنبه هفته جارى (امروز یا فردا) به  دعوت ما به اصفهان 
مى آید و یکى از مسائلى که با ایشان مطرح مى کنیم همین 
موضوع خواهد بود. سیدحسن قاضى عسگر، معاون هماهنگى 
امور اقتصادى و توسعه منابع استاندارى اصفهان نیز درباره 

عملکرد اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان در مرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا... گفت: در این راستا 
جلسه اى سه ساعته با حضور چند تن از مرمتکاران باتجربه و 
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
برگزار کردیم. یک هیئت کارشناسى از تهران گنبد را بررسى 
کرده و به همراه برخى کارشناســان نحوه مرمت آن را تأیید 
کرده اند و در مقابل، برخى کارشناسان نیز نحوه مرمت گنبد 
را تأیید نکرده اند. وى افزود: قرار اســت کمیته حقیقت یابى 
تشکیل شــود و در نهایت با حضور على اصغر مونسان،  وزیر 
میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى این موضوع 

بیشتر بررسى مى شود.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و فناورى اطالعات 
شوراى اسالمى شهر اصفهان با اشاره به تصویب 
الیحه شهردارى مبنى بر اجراى طرح آزمایشى 
تبلیغات بــر روى 5 درصد از تاکســى هاى زرد 
رنگ شهر اصفهان به مدت شش ماه، گفت: این 
طرح براى اولین بار در اصفهان اجرا مى شود و 
در صورت ناموفق بودن، بــا کمترین عوارض 

متوقف خواهد شد.
امیراحمد زندآور در گفتگو با «ایسنا» با اشاره به 
بررســى این موضوع در کمیسیون حمل و نقل 
شوراى اســالمى شــهر اصفهان گفت: باتوجه 
به اینکه 9000 تاکســى پالك «ت» در شهر 
اصفهان داریم، این طرح ممکن اســت در عین 
سادگى، پیچیدگى هاى خاصى از جهات مختلف 
اجتماعى و اقتصــادى و نیز مســائل ترافیکى 
و منظر شهرى داشــته باشــد، به علت همین 
حساسیت، مصوب شد این طرح براى 5 درصد 
تاکســى هاى پالك «ت» زرد رنگ در شــهر 
اصفهان به مدت زمان شــش مــاه به صورت 

پایلوت اجرا شود.
این عضو شوراى شــهر اصفهان با بیان اینکه 
براســاس این طرح، عالیم تبلیغاتــى با اندازه 
و اســتانداردهاى ابالغ شــده بر روى سقف و 
داخل تاکســى ها، پشــت صندلى راننده نصب 
مى شــود، تصریح کرد: این تبلیغات مى تواند 
جنبه اطالع رســانى از مســائل عمومى شهر و

 فرهنگســازى داشــته باشــد.  وى یکــى از 
اهداف اصلى ایــن طرح را پیــش بینى محل 
درآمدى بــراى رانندگان تاکســى عنوان کرد 
کــه در شــرایط اقتصــادى فعلى و بــه دلیل

بى توجهى هایى که در ســالیان گذشته به آنها 
وارد شده، مى تواند به آنها کمک کند و فعاالن 
اقتصادى نیز مــى توانند از ایــن فرصت براى 
تبلیغات محصوالت و خدمات خود استفاده کنند. 
وى اظهارامیدوارى کرد در نیمه دوم سال آینده 
حجم بیشترى از تاکسى هاى شهر مشمول این 

طرح شوند.
زنــدآور درخصوص نگرانى هایــى که در مورد 
اجراى طرح تبلیغات بر روى تاکسى هاى شهرى 
وجود دارد، گفت: پایلوت کــردن طرح به دلیل 
این اســت که اطمینان کامل به موضوع نداریم 
و به نوعى طرح آزمایشى اســت، چرا که براى 
اولین بــار در اصفهان اجرا مى شــود و پیش از 
این هم به صورت نادر و تنها در دو سه شهر اجرا 

شده است.

اســتاندار اصفهان گفت: مجمــوع 1242 داوطلب براى 
انتخابات مجلس شوراى اســالمى در استان اصفهان به 
غیر از انصرافى ها ثبت نام کردند که در مجموع تا 12 بهمن 
ســال جارى 372 نفر تأیید صالحیت شــدند و به مرحله 

نهایى رسیدند.
عباس رضایى شنبه شب در نشســت خبرى با اصحاب 
رسانه در اســتاندارى با تبریک دهه فجر انقالب اسالمى 
افزود: افراد رد صالحیت شده تا چهاردهم بهمن ماه مهلت 
دارند تا اعتراض خود را اعالم و شوراى نگهبان تا 21 بهمن 
ماه سال جارى براى بررسى این اعتراض ها فرصت دارد. 
وى با اشــاره به اینکه تعداد افراد حوزه انتخابیه اصفهان، 
22 بهمن امسال نهایى و اســامى نامزدها در حوزه هاى 
انتخابیه به صورت آگهى به اطالع عموم خواهد رســید، 
ادامه داد: نامزدهاى این دوره از انتخابات مجلس شوراى 
اسالمى از 24 بهمن سال جارى مى توانند تبلیغات خود را 
آغاز کنند و تا 24 ساعت قبل از زمان قانونى انتخابات به 

تبلیغات بپردازند.
استاندار اصفهان تصریح کرد: تعداد 2836 شعبه اخذ رأى 
به صورت قطعى و با تأیید هیئت هاى اجرایى در استان آراء 
شــرکت کنندگان در انتخابات را اخذ مى کنند و حدود 60 
هزار نفر در امر برگزارى انتخابات همکارى خواهند داشت. 
 وى همچنین تعداد طرح هاى سرمایه گذارى در حال اجرا 
در استان را 375 طرح با بیش از 11/5 هزار میلیارد تومان 
ســرمایه بخش خصوصى اعالم و بیان کــرد: دهه فجر 

امسال 1826 طرح با اعتبارى بالغ بر 2375 میلیارد تومان 
در سطح استان به بهره بردارى خواهد رسید.

وى تعداد نخبگان و استعدادهاى برتر زیر پوشش در استان 
را 2800 نفــر و اصفهان را بعد از تهــران داراى باالترین 
تعداد نخبه در کل کشور دانست و اضافه کرد: 520 واحد 
فناور و شــرکت دانش بنیان در شهرك علمى تحقیقاتى 
اصفهان مستقر هستند و اصفهان از نظر تعداد شرکت هاى 
دانش بنیان رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

وى از اجراى ســد و تونل کوهرنگ 3 و خط سامانه دوم 
آبرسانى به عنوان طرح هاى شــاخص عمرانى استان یاد 
کرد و افزود: با بهره بــردارى از تونل کوهرنگ 3 در آینده 
نزدیک حدود 60 میلیون متر مکعــب آب با پمپاژ از تونل 
وارد رودخانه خواهد شــد. رضایى اظهار کرد: در حالى که 
میزان پیشرفت طرح ســد کوهرنگ 3 در ده سال گذشته 
فقط 21 درصد بوده است این طرح از بهمن سال گذشته 

تاکنون حدود 41 درصد پیشرفت داشت.

صالحیت 372 نفر در اصفهان تأیید شده است

گنبد مسجد  شیخ لطف ا... وزیر را به اصفهان کشاند

آگهى هاى تبلیغاتى به روى 
تاکسى هاى اصفهان مى آید
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بهناز جعفرى به جمع بازیگران فیلــم «پوران» اولین 
ساخته شهره سلطانى پیوست.

شهره سلطانى، بازیگر کشورمان در تجربه اى متفاوت 
ســاخت فیلم ســینمایى «پوران» را به تهیه کنندگى 
سیدامیر سید زاده مقابل دوربین برد. بعد از پیوستن رؤیا 
نونهالى به این فیلم، بهناز جعفرى و اســماعیل خلج دو 

بازیگر جدیدى هستند که به فیلم «پوران» پیوستند.
روابط عمومى فیلم «پوران» خبر از پیوستن این دو بازیگر 
جدید به این فیلم سینمایى خبر داد. اسماعیل خلج، بازیگر 

پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون و بهناز جعفرى بازیگر 
نام آشناى تئاتر، سینما و تلویزیون به تازگى و پس از رؤیا 

نونهالى مقابل دوربین این اثر سینمایى رفته اند.
شهره ســلطانى، بازیگر و کارگردانى که سابقه ساخت 
چند فیلم کوتاه و داستانى را در کارنامه هنرى اش دارد 
در اولین تجربه ســاخت فیلم بلند سینمایى «پوران» را 

مقابل دوربین برد.
«پوران» یک درام اجتماعى است و روایتگر داستان زنى 
به همین نام است که رؤیا نونهالى نقش آن را ایفا مى  کند.

«لینــدا همیلتــون»، ســتاره ســرى فیلم هاى 
«ترمیناتــور» رســمًا اعالم کــرد کارش با این 

مجموعه براى همیشه تمام شده است.
ســال گذشــته  میــالدى فیلــم «ترمیناتــور: 
سرنوشت شوم» بهترین نقدهاى تاریخ چندگانه 
را دریافت کرد، با این حال در گیشــه شکســتى 
ســخت خورد. لیندا همیلتون که براى اولین بار 
از ســال 1991 و فیلم «ترمیناتــور: روز داورى» 
به دنیــاى «ترمیناتور» بازمى گشــت به تازگى 
به شکســت فیلم واکنش نشــان داده اســت و 
تأکید کرده کــه کار او بــا ایــن مجموعه فیلم 
براى همیشه تمام شده اســت. حتى با بازگشت 
همیلتون و مشارکت «جیمز کامرون» به عنوان 
تهیه کننــده و تدوینگــر، فیلــم تنهــا 261/1 
میلیــون دالر در سراســر دنیا فــروش کرد، در 
حالى که بــا بودجه  185 میلیون دالرى ســاخته 

شده بود.
همیلتــون در مصاحبه با «هالیــوود ریپورتر» در 
پاسخ به این پرســش که آیا هواداران شخصیت 
او را دوباره خواهند دید قاطعانــه مى گوید : «نه. 
احساســى به من مى گوید… نمى دانم. شــاید در 
فیلمى کوچک تر که میلیون ها دالر در خطر نباشد. 
خیلى دوســت دارم که کار من تمام شــده باشد. 
اما اگر چیزى جدید که احساســات مرا تحریک 
کند، همیشــه حاضر به تغییر هستم. یک انسان 

منطقى ام.»
«سرنوشت شوم» فیلمى بود که وقایع قسمت سوم 
چندگانه به بعد را نادیده مى گرفت و دنباله  اى براى 
«روز داورى» با بازگشــت «آرنولد شوارتزنگر» 
بود. کامــرون حتى در مقطعى ادعــا کرد که این 
فیلم مى تواند آغازگر یک ســه گانه  جدید باشد. 
اما با شکست فیلم در گیشــه، آینده  چندگانه به 

خطر افتاد.

گالره عباسى با چهره اى شکسته و نقشى متفاوت در فیلم «پدران» راهى سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر 
شده است.

فیلم «پدران» به کارگردانى سالم صلواتى و تهیه کنندگى شهرام مسلخى یکى از فیلم هاى راه یافته به بخش 
نگاه نو در سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر است که شنبه 19 بهمن ماه در سینماى رسانه به نمایش گذاشته 
مى شود. گالره عباسى، بازیگر نقش اصلى این فیلم سینمایى در آستانه نمایش در جشنواره فجر تصویر جدیدى 
از بازى در این فیلم را به اشتراك گذاشت و از سختى هاى آن نوشت: «فیلم سینمایى "پدران" به کارگردانى 
آقاى سالم صلواتى، روزگار سختى بین من و مادرى که زندگى اش کردم گذشت و امیدوارم شما هم باورش 
کنید. افتخار مى کنم به کار کردن با این گروه شریف، کار بلد و عاشــق سینما. حمایت از سینماى مستقل با 

شکوه است براى من...»
گالره عباسى یکى از متفاوت ترین نقش هایش را در فیلم «پدران» ایفا کرد و سکانس هاى مربوط به این فیلم 

از سخت ترین سکانس هایى بود که بازى کرد.
علیرضا ثانى فر، هدایت هاشمى، گالره عباسى، مهشید ناصرى، کیوان پرمر، مهدخت موالیى، نوید الیقى، 
سارینا ترقى، یوسف یزدانى، مرتضى خانجانى، شیدا مودب، سعید پورشعبانى، سعید باغبان و طالب عبداللهى 

بازیگران فیلم سینمایى «پدران» را تشکیل مى  دهند. «مارتین اسکورسیزى» در مصاحبه اى با موضوع ساخت فیلم «مرد ایرلندى»، در مورد 
سخت ترین بخش کارش صحبت کرد.

فیلم ســینمایى «مرد ایرلندى» با نقش آفرینى «رابرت دنیرو» و فیلمنامه اى نوشــته 
«استیون زالیان»، در 10 بخش آکادمى اسکار از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانى 
نامزد شده است. اسکورســیزى درباره تفاوت این فیلم با ســاختار سایر فیلم هایش به 

«ورایتى» گفت: من از سوى «نتفلیکس» حمایت مالى مى شدم و دلیلى نداشت خودم را 
محدود کنم. 45 سال فیلمسازى کرده ام؛ چرا نباید به سراغ اکتشاف بروم؟ شما به عنوان 
یک فیلمساز، باید همیشه بهترین خود را ارائه دهید؛ چه کسى مى داند شاید این آخرین 

فیلمتان باشد.
او همچنین در مورد بازیگرانش گفت: من از «آنا پاکوین» خواستم نقش «پگى» را بازى 
کند؛ شاید تنها یک خط دیالوگ داشته باشد، اما مى دانم که جواب مى دهد؛ او با چشم ها و 
زبان بدنش چیز هاى زیادى مى گوید. من به اندازه کافى خوش شانس بودم که با مردان 

و زنان موفقى کار کردم.
در این گفت گو به اسکورسیزى گفته شد، بازیگران زن در فیلم هاى او 9 بار نامزد اسکار 
شده اند و او با خنده پاسخ داد: در واقع ده نفر. اگر آکادمى را معیار قرار دهیم، زنانى که با 

فیلم هاى من نامزد شده اند، حدوداً با تعداد مرد ها برابر هستند.
در ادامه به او گفته شد، سخت ترین قسمت فیلمسازى اش چیست و اسکورسیزى پاسخ 
داد: زجرآور ترین بخش، فیلمبردارى است. از نظر فیزیکى بسیار سخت است. زمانى که 
هوا گرم است، دوســت ندارم فیلمبردارى کنم و وقتى هم سرد است، نمى دانم از کجا 

شروع کنم؛ اما گرما بدترین شرایط است و پشه ها همیشه به سمت من مى آیند!

محبوبیت فیلم «شیوع» به کارگردانى «استیون 
سودربرگ» به دنبال شــیوع ویروس کرونا در 

چین افزایش پیدا کرد. 
این تریلر پرستاره که ســال 2011 اکران شد و 
داســتانى در مورد ویروســى واگیردار در هنگ 
کنگ را روایت مى کرد، ســه شــنبه گذشــته 
به فهرســت 10 فیلم برتر هفته در فروشــگاه 
آنالین «آیتونز» راه پیدا کرد و چهارشنبه به رده  

چهاردهم آمد.
«شــیوع» قدیمى ترین فیلم موجود در فهرست 
20 فیلم برتر «آیتونز» اســت و در کنار عناوینى 
مانند «فورد در برابر فرارى»، «انگل»، «روزى 
روزگارى در هالیوود» و «جوکــر» قرار گرفته 

است.
«شیوع» با مرگ شخصیت «بث امهاف» با بازى 
«گوئنت پالترو» آغاز مى شود. او از سفرى کارى 
در هنگ کونگ به منســوتا بازمى گردد و عالئم 
یک ســرماخوردگى معمولــى در بدنش ظاهر 
مى شــود. «بث» ظرف 24 ســاعت در اثر این 

بیمارى مى میرد. 
ســودربرگ براى نگارش فیلمنامه  «شــیوع» 
با «اســکات زد. برنز» همکارى کرد و داستان 
مرگ صدها نفر در سراسر دنیا بر اثر ابتال به این 
بیمارى را روایت کرد. همچنانکه «مرکز کنترل 
بیمارى ها» در تالش است درمانى براى ویروس 
پیدا کند، آمار مرگ و میرها در سراســر دنیا به 
26 میلیون نفر افزایش مى یابد. دیگر بازیگران 
فیلــم «مت دیمــون»، «جــود ال»، «ماریون 
کوتیار»، «جنیفر ال»، «الرنس فیشــبورن»، 
«برایــان کرانســتون» و «کیت وینســلت» 

مى شدند.
«برادران وارنر» پیش از اکران فیلم «شیوع» در 
سپتامبر سال 2011 آن را در جشنواره  فیلم ونیز 
هم به نمایش درآورده بود. این فیلم با بودجه   60 
میلیون دالرى تولید شد و 135 میلیون دالر در 

سراسر دنیا فروخت.

بازیگران زن در گروه اول مســابقه «شــام ایرانى» مهمان شــبنم قلى خانى شدند و 
لباس هاى سنتى ایرانى را به تن کردند.

مسابقه «شام ایرانى» به کارگردانى و تهیه کنندگى سعید ابوطالب براى پخش در شبکه 
نمایش خانگى در حال ضبط است و دو گروه بازیگران مرد و زن تا به حال مقابل دوربین 

رفته اند.
 بازیگران خانم در گروه اول این مســابقه مهمان شبنم قلى خانى شدند و با لباس هاى 
سنتى مناطق مختلف ایران شبى متفاوت را در منزل خانم بازیگر سپرى کردند. در این 
گروه از مسابقه «شام ایرانى» شبنم قلى خانى، ســیما تیرانداز، مارال فرجاد و «گلشن 

قیزى» بازیگر آذربایجانى به رقابت با یکدیگر مى پردازند.
بازیگران زیادى در این فصل از مسابقه «شام ایرانى» حضور دارند که برخى از هنرمندان 
مانند آشا محرابى، علیرضا خمسه، مرجانه گلچین، شبنم قلى خانى، سیما تیرانداز، نگین 
معتضدى، مارال فرجاد، پوریا پورسرخ، نیما شاهرخ شــاهى، سامان گوران، سید جواد 
هاشمى، علیرضا خمسه، حامد آهنگى، «امره تتیکل» از ترکیه، «ژولیا قیزى» از کشور 
آذربایجان و «اناهیت گوراسیان» حضورشان قطعى است و احتمال حضور چهره هاى 

دیگرى هم در این مسابقه وجود دارد. 

در شب میزبانى شــبنم قلى خانى، خانم بازیگر با حضور دو نوازنده خانم مهمانانش را 
غافلگیر کرد و شب هیجان انگیزى را براى آنها رقم زد.  شبنم قلى خانى در شب کامًال 
ایرانى مسابقه «شام ایرانى» به مهمانانش یک رومیزى ترمه هدیه داد و شب کامًال سنتى 

«شام ایرانى» را تکمیل تر کرد.

بازیگر سریال «از سرنوشت» درباره چگونگى انتخابش 
براى سریال «از سرنوشت» صحبت کرد.

کیسان دیباج درباره ســریال «از سرنوشت» گفت: در 
دانشگاه، رشته تئاتر گرایش بازیگرى خواندم و در چندین 
تئاتر حضور داشتم؛ ســریال «از سرنوشت»  اولین کار 

تلویزیونى من محسوب مى شود.
وى ادامه داد: براى سریال «از سرنوشت» از من  تست 
گرفتند و براى نقش «ســهراب» پذیرفته شدم؛ نقش 
«ســهراب» ســختى خاص خود را دارد اما من تلخ و 
شیرین این نقش را دوست داشــتم. «از سرنوشت» در 
فصل هاى دوم و ســوم اتفاقات خاص و چالش هایى را 

براى مخاطب دارد.
این بازیگر عنوان کرد: به خاطر اینکه  فصل هاى اول و 
دوم همزمان با هم تصویربردارى مى شد ما بازى کودکى 
شخصیت هاى فیلم را ندیدیم اما فیلمنامه فصل اول را 
خواندیم و با بچه ها دیدار هایى داشــتیم تا انسجام کار 

رعایت شود.
وى درباره همراهى با 

دارا حیایى اظهار کرد: 
من و دارا یکدیگر را 
از قبل مى شناختیم و 
رفاقت ما بعد از سریال 

خیلى بهتر شده اســت، مى توانم بگویم رفاقت ما شبیه 
«سهراب» و «هاشم» شده است و  رفاقت قبلى ما براى 
به تصویر کشــیدن رفاقت در ســریال  «از سرنوشت» 

بسیار کمک کرد.
دیباج  درباره کارگردانان این سریال توضیح داد: هر دو 
کارگردان آقاى  خردمندان و بذرافشان بسیار خوب بودند  
و خیلى به ما کمک کردند و ما از راهنمایى آنها  استفاده 
کردیم البته دو ســلیقه متفاوت دارند و مى توان گفت 
فصل هاى دوم و ســوم براى ما مثل دو پروژه مختلف 

رقم خورد.
این بازیگر درباره پیشنهاد بازى عنوان کرد: در این مدت 
پیشــنهادات مختلفى داشــتم، اما هنوز انتخاب قطعى 
نداشتم؛ انتخاب من بستگى به پیشــنهاد و کارگردانى  

دارد که با آنها کار مى کنم. 
دیباج درباره تجربه بازیگرى اظهار کرد: تجربه شخصى 
به من مى گوید که دانشگاه خیلى کمک مى کند که شما 
را در این فضا قرار بدهــد و اطالعات خوبى را مى توانید 
دریافت کنید، اما قطعاً کالس بازیگرى معتبر تأ ثیر گذار 
اســت  البته تجربه در 
بازیگرى بسیار مهم 

است.

شبکه 3 سیما رضایت نداد 

گره هاى

 
کورتر شد!

شبکه 3 ســیما که به دلیل آنچه «خطاى فاحش 
کارگردان» عنــوان کرده بــود، پخش مجموعه 
«کتونى زرنگى» را پیش از آغــاز متوقف کرد، با 
وجود توضیحات کارگردان و تهیه کننده به پخش 

این سریال رضایت نداد.
در حالى که انتظار مى رفت شبکه 3 سیما از شامگاه 
جمعه پخش ســریال کمدى «کتونى زرنگى» را 
آغاز کند، پس از انصراف از این تصمیم، از شــنبه 
شب اقدام به بازپخش سریال مجموعه تلویزیونى 

«پروانه»، ساخته جلیل سامان کرده است.
قصه مجموعه «پروانه» که براى اولین بار سال 92 
از تلویزیون پخش شد، در اواخر دهه 50 مى گذرد و 
روایتگر داستان جوانى است که در سال هاى دهه 
50 با گروهى مبارز همراه شده و زندگى پرحادثه اى 

را تجربه مى کند.

حامد کمیلــى، نیما رئیســى، مهدى ســلوکى،
 قطب الدین صادقى، شهرام عبدلى، فرشید نوابى، 
سارا بهرامى، سپیده خداوردى، منصور نصیرى و 
الهام چرخنده از جمله بازیگران اصلى این سریال 
تلویزیونى هستند. سریال تلویزیونى «پروانه» در 

16 قسمت 40 دقیقه اى تولید شده است.
 پس از تصمیم شبکه 3 ســیما مبنى بر روى آنتن 
نبردن ســریال «کتونى زرنگــى»، کارگردان و 
تهیه کننده هر کدام با انتشــار پیام هایى جداگانه 
در صفحه هاى شخصى خود در فضاى مجازى، در 
صدد جبران برآمدند و به نوعى سابقه انقالبى خود را 
یادآور شدند. اما در شرایطى که انتظار مى رفت این 
توضیحات گره کور پخش «کتونى زرنگى» را باز 
کند، پخش «پروانه»، حداقل تا دو هفته دیگر روى 

آنتن بردن این سریال را منتفى مى کند.

نخستین قســمت از ســریال تلویزیونى «کتونى 
زرنگــى» بــه کارگردانــى علــى مالقلى پور و 
تهیه کنندگى محمدرضا شفاه، قرار بود جمعه (11 
بهمن ماه) ساعت 21 روى آنتن شبکه 3 سیما برود.
بازیگران این ســریال عبارتند از هدایت هاشمى، 
افسانه چهره آزاد، ملیکا شریفى نیا، على سلیمانى، 
جواد پورزند، شــاپور کلهر، با معرفى زوج علیرضا 
جعفرى و مصطفى ساســانى، بــا حضور محمود 
جعفرى و امیرحســین صدیق، با هنرمندى برزو 
ارجمند و ســحر ولدبیگى و بازیگران خردســال 

رادمهر رزمجوى و عماد شعبانى.
در خالصه داســتان این کمــدى اجتماعى  آمده 
است: «آقام همیشــه میگه زِرنگ ته چاهه...  ولى 
نمى دونه اگه من ته چاهم باشــم، کفتِر چاهى ام، 

باالخره مى پرم!»

ویروس 
مرگبار کرونا باعث

 محبوبیت یک فیلم شد!

بهناز جعفرى در کنار رؤیا نونهالى
 به «پوران» پیوست

همبازى پسر امین حیایى چگونه انتخاب شد؟

وى درباره همراهى با
دارا حیایى اظهار کرد:
من و دارا یکدیگر را 
از قبل مى شناختیم و 
رفاقت ما بعد از سریال 

دریافت کنید، اما قطعاً کالس بازیگرى معتبر تأ ثیر گذار
اســت  البته تجربه در
بازیگرى بسیار مهم

است.

چهره شکسته گالره عباسى 
در فیلم «پدران»

میزبانى به سبک شبنم قلى خانى

«مارتین اسکورسیزى» از بزرگ ترین مشکلش در فیلمسازى مى گوید

خداحافظ «ترمیناتور»!
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چه وقت درخشش بود میالد!

با هم دوست باشید بچه ها!

مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان خواهان پایان 
کدورت پیش آمده میان امیر قلعــه نویى و جواد 

نکونام شد.
مســابقه تیم هاى ســپاهان اصفهــان و فوالد 
خوزســتان جــدا از موضوعاتى کــه داخل زمین 
پیش آمد، با حواشى بعدش خبرساز شد. جایى که 
جواد نکونــام و امیر قلعــه نویى علیــه یکدیگر 
مصاحبه هاى تندى را انجام دادند. حاال در چنین 
شرایطى سعید آذرى مدیرعامل کنونى فوالد که در 
ذوب آهن سابقه کار کردن با امیر قلعه نویى را نیز 
دارد، خواهان پایان کدورت این دوچهره برجسته 

فوتبال ایران است.
آذرى در گفت و گو یى در این باره گفت: من با امیر 
قلعه نویى دیدار کوتاهى داشتم. با جواد نکونام هم 
به عنوان سرمربى تیم خودمان به صورت روزانه در 
ارتباط هستم. در چنین شــرایطى از هردوى این 
بزرگواران مى خواهم به ماجراى پیش آمده پایان 

بدهند و خصومت هاى قدیمى را کنار بگذارند.
وى ادامه داد: امیر قلعه نویى بزرگتر فوتبال ما است 
و نکونام نیز کاپیتان سابق تیم ملى است. حاال شاید 
در گذشته و در استقالل اختالف هایى بین آنها پیش 
آمده اما االن آنها شخصیت حقوقى دارند و نباید به 

این مسائل دامن بزنند. از طرفى این خصومت ها 
مى تواند روى عملکرد بازیکنان سپاهان و فوالد هم 
تاثیر بگذارد و از طرفى عایدى براى دو طرف ندارد.

مدیرعامل فوالد همچنیــن گفت: از هردو عزیز و 
بزرگوار خواهش مى کنم که این مســائل را تمام 
کنند چون چنین چیزهایى در شان و شخصیت دو 
مربى نیست. خصوصا اگر امیر قلعه نویى به عنوان 
سرمربى تیم ملى انتخاب شــود، این مساله روى 
ذهن هردو طرف تاثیر مى گذارد. واقعا در شان هیچ 
کدام از آنها چنین موضوعى نیست و به همین خاطر 

از آنها خواهان پایان کدورت پیش آمده هستم.

آذرى: این کدورت در شأن 
قلعه نویى و نکونام نیست

حضور احتمالى و همزمان امیر قلعه نویى در تیم ملى و ســپاهان 
ایرادات بزرگ و اساسى دارد.

چند روزى است که به صورت غیر رسمى از امیر قلعه نویى به عنوان 
سرمربى جدید تیم ملى فوتبال کشورمان یاد مى شود. شنیده شده 
که طرفین توافقات مهمى هم در این خصوص انجام داده اند و فقط 

خبر به صورت رسمى اعالم نشده است. 
از گوشه و کنار شنیده شــده که در ابتدا پیشنهاد شد که قلعه نویى 
همزمان هدایت سپاهان و تیم ملى را برعهده بگیرد، مسئله اى که 

مى تواند هم براى سپاهان و هم تیم ملى خطرناك باشد. 
حضور همزمان قلعه نویى در سپاهان و تیم ملى مى تواند ایرادات 
زیادى داشته باشد. هم تیم ملى براى انتخابى جام جهانى شرایط 
حساسى دارد و هم ســپاهان در کورس قهرمانى لیگ برتر و جام 
حذفى است. ضمن اینکه سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا هم حضور 
دارد. حاال فکر کنید قلعه نویى باید همزمان به این چهار تورنمنت 

مهم فکر کند و تمرکز داشته باشد. 
از طرفى تیم ملــى براى صعود بــه مرحله بعــدى انتخابى جام 
جهانى شرایط سخت و حساسى دارد و یک تصمیم اشتباه یا عدم 
نتیجه گیرى در چهار بازى آینده مى تواند به از دست رفتن حضور در 
جام جهانى منجر شود. سپاهان هم سه جبهه مهم بازى دارد و یکى 
از شانس هاى اصلى کسب قهرمانى در لیگ و جام حذفى است که 
با توجه به حضور رقباى قدرتمند در لیگ و جام حذفى یک اشتباه 
مى تواند قهرمانى را از زردپوشــان اصفهان بگیرد. در این شرایط 
تقریبا غیرممکن اســت که قلعه نویى بتوانــد همزمان تیم ملى و 

سپاهان را هدایت کند. 
یکى دیگر از ایرادات بزرگ این طرح، این است که در صورت حضور 
همزمان قلعه نویى در تیم ملى و سپاهان هواداران تیم هاى دیگر 
مانند پرسپولیس، اســتقالل، تراکتور و ... به این موضوع واکنش 
نشان مى دهند. همین االن هم در تمام ورزشگاه ها علیه قلعه نویى 
شعار سر داده مى شود و خوب نیســت که این مسئله در بازى هاى 
ملى هم تکرار شود، چ ون باعث مى شود تمرکز قلعه نویى و بازیکنان 

تیم ملى بهم بخورد. 
مسئله مهم دیگر در این مورد، این است که اگر قلعه نویى همزمان 
سرمربى تیم ملى و سپاهان باشد با دعوت از هر بازیکن سپاهان به 
تیم ملى، حتى اگر آن بازیکن شایسته حضور در تیم ملى باشد، کلى 

حرف و حدیث و حاشیه براى تیم ملى درست مى شود. 
  در اینکه قلعه نویى گزینه خوبى براى تیم ملى به شمار مى رود یا نه 
صحبت ها و نظرات متفاوت است اما قطعا استفاده همزمان از این 
مربى در تیم ملى و سپاهان یک اشــتباه بزرگ و مرگبار است که 
مى تواند هم تیم ملى و سپاهان را نابود کند. بهتر است مربى مانند 

قلعه نویى یا سرمربى سپاهان باشد یا تیم ملى.

روزى که آقاى قلعه نویى به ســپاهان آمد اظهار داشت که براى 
انتخاب این تیم با خدا معامله کردم و به خاطر مردم به سپاهان رفتم. 
مدیران باشگاه و کارخانه فوالد مبارکه هم بخاطر هواداران و اوج 
گیرى دوباره زردها براى وى ســنگ تمام گذاشتند و فکر مى کنم 
در دو سال اخیر بهترین قرارداد هاى عمر مربیگرى ایشان از لحاظ 
مادى، معنوى و توجه به عمده خواسته هایش در همه ابعاد منعقد 

شده باشد. این روزها که قلعه نویى تحت قرارداد باشگاه است و با 
پیشنهاد فدراسیون مواجه شده در معرض آزمون بزرگى قرار گرفته، 

آزمونى از جنس معرفت، صداقت و وفادارى...
معرفت و وفادارى موضوعى اســت که آقاى قلعه نویى همیشه بر 
آن تاکیدى خاص و مکرر دارد. قطعًا بــه دور از معرفت و وفادارى 
است وقتى قراردادى قرص و محکم با سپاهان داشته و کل خانواده 
سپاهان اعم از مدیران و هواداران به صراحت مخالف جدایى او در 

این مقطع هستند، وى ســپاهان به عنوان تیمى که ورودش به آن 
را معامله با خدا قلمداد کرده و کامال طبق نظراتش بســته شده را 

تنها بگذارد.
اما آزمون صداقت، قلعه نویى مى گوید که به فدراسیون گفته اولویت 
اول،دوم و سومش سپاهان اســت و همه چیز به موافقت مدیران 
باشگاه بستگى دارد. مدیران سپاهان از جمله آقایان نیکفر و تابش 
به کرات مخالفت قاطع خود با این جدایى را اعالم کرده اند و به قول 

مدیرعامل سپاهان منتظرند تا آقاى سرمربى به فدراسیونى ها یک 
"نه ساده" بگوید. بنابراین اگر ســرمربى مان صادقانه این موضع 
را ابراز داشته و همه چیز را به مدیران و دســت اندرکاران باشگاه 
واگذار کرده حاال که مدیــران قاطعانه مى گویند مخالف جداییش 
از سپاهان هستند همین حاال به فدراسیون فوتبال نه بگوید. پاسخ 
منفى قلعه نویى این شائبه برخى رسانه ها که میگویند وى منتظر 
ورود وزیر ورزش به ماجرا و رایزنى هاى وزارت خانه اى اســت تا 

مدیران سپاهان و کارخانه تحت فشارهاى متعدد اجازه خروجش 
را دهند ، رد مى کند و صداقت و وفادارى وى را بیش از پیش عیان 

مى نماید.
آقاى سرمربى! منتظر سربلندى شما در این آزمون بزرگ هستیم. در 
جایى که براى حضور در آن با خدا معامله کردى بمان و براى همان 
مردمى که انگیزه ات براى عقد قرارداد با سپاهان بودند در راه مهیج 

دبل قهرمانى قاطعانه بجنگ.

ن بزنند. از طرفى این خصومت ها 
ملکرد بازیکنان سپاهان و فوالد هم 
 طرفى عایدى براى دو طرف ندارد.
هردو عزیز و د همچنیــنگفت: از

ش مى کنم که این مســائل را تمام 
ن چیزهایى در شان و شخصیت دو 
صوصا اگر امیر قلعه نویى به عنوان 
انتخاب شــود، این مساله روى  لى
ف تاثیر مى گذارد. واقعا در شان هیچ 
ن موضوعى نیست و به همین خاطر 

ایان کدورت پیش آمده هستم.

شأن 
ست

دبل قهرمانى قاطعانه بجنگ.ورود وزیر ورزش به ماجرا و رایزنى هاى وزارت خانه اى اســت تا  به قول 

 در این آزمون سربلند باش آقاى قلعه نویى

مرتضى رمضانى راد

سرمربیگرى مشترك قلعه نویى در سپاهان و تیم ملى؟

 این یک اشتباه مرگبار است

میالد فخرالدینى که پیش از این و از ابتداى لیگ نوزدهم براى تیم ذوب آهن به میدان مى رفت در فصل نقل 
اقدام به ترك این تیم و بازگشتى دوباره به جمع تراکتورى ها کرد. و انتقاالت زمستانى 
و تیز در دیدار جمعه تراکتورى ها در دیدار برابر ذوب آهن براى این مدافع تند 

اولین بار پا به میدان گذاشت و توانست روى هر دو گل 
تیمش تاثیرگذار باشد.

 فخرالدینى پس از حضور متوسط خود در نیمه 
اول، از آغاز نیمــه دوم کار خود را براى 
پیش افتادن تراکتورى ها شــروع 
کرد و در همان دقیقه 46 توانست 

سریع، پاســى رو به عقب و به با یــک نفوذ 
دژاگه برساند و در نهایت ارسال موقع به اشکان 

تراکتور را به همراه داشت.اشــکان اولین گل 
 فخرالدینى 29 ســاله این روزها دومین دوران حضور خود 
در تیم تراکتور را پشــت ســر مى گذارد. او در ابتدا پس 
از درخشــش در مس کرمان در لیگ هاى دوازدهم و 
سیزدهم براى تراکتورى ها به میدان رفت تا پس از 
انتقال در فصل نقل و انتقاالت زمستانى دومین 

دوره خود در تراکتور را به ثبت برساند.
اتفاق مشــابهى در زمان به ثمر رسیدن گل 
دوم نیز افتــاد و این بار ارســال خود میالد 
فخرالدینى با یک ضربه سر دیدنى دومین 
گل تراکتور را به دنبال داشت. گلى که 
مقدمات پیروزى تبریزى ها را در این 
دیدار فراهم کرد. با این حساب باید 
مدافع راست تراکتورى ها 
را یکــى از موثرتریــن 
بازیکنان بــازى امروز 
بدانیــم. او یــک تاثیر 
غیرمســتقیم روى گل اول 
داشــت و تاثیرى مستقیم روى 

گل دوم تیمش به جا گذاشت.

چه وقت درخشش بود میالد!

صحبت ها و نظرات متفاوت است اما قطعا استفاده همزمان از این 
مربى در تیم ملى و سپاهان یک اشــتباه بزرگ و مرگبار است که 
مى تواند هم تیم ملى و سپاهان را نابود کند. بهتر است مربى مانند 

قلعه نویى یا سرمربى سپاهان باشد یا تیم ملى.

میالد فخرالدینى که پیش از این و از ابتداى لیگ نوزدهم براى تیم ذوب آهن به میدان مى رفت د
اقدام به ترك این تیم و بازگشتى دوباره به جمع تراکتورىو انتقاالت زمستانى 
و تیز در دیدار جمعه تراکتورى ها در دیدار برابر ذوباین مدافع تند 

اولین بار پا به میدان گذاشت و توانست روى
تیمش تاثیرگذار باشد.

 فخرالدینى پس از حضور متوسط
خ کار اول، از آغاز نیمــه دوم
پیش افتادن تراکتورى
کرد و در همان دقیقه

بهبا یــک نفوذ سریع، پاســى رو
دژاگه برساند و در نهموقع به اشکان

تراکتور را به همراه داشاشــکان اولین گل 
9 فخرالدینى 29 ســاله این روزها دومین دوران
د در تیم تراکتور را پشــت ســر مى گذارد. او
از درخشــش در مس کرمان در لیگ هاى

سیزدهم براى تراکتورى ها به میدان رفت
انتقال در فصل نقل و انتقاالت زمست
دوره خود در تراکتور را به ثبت برسان
ر اتفاق مشــابهى در زمان به ثمر
دوم نیز افتــاد و این بار ارســال
فخرالدینى با یک ضربه سر دی

گل تراکتور را به دنبال داشت
تبریزىه مقدمات پیروزى
دیدار فراهم کرد. با این
مدافع راست تر
را یکــى از م
بازیکنان بــ
ی بدانیــم. او
غیرمســتقیم رو
داشــت و تاثیرى مس
گل دوم تیمش به جا

برنامه زمانى سفر سپاهان براى انجام دو بازى در لیگ قهرمانان 
آسیا مشخص شد.

تیم فوتبال سپاهان ایران در مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا در 
کنار تیم هاى النصر عربستان، السد قطر و العین امارات گروهD یا 

گروه مرگ غرب را تشکیل داده است.
زردپوشان اصفهان طبق برنامه اعالم شــده باید روز 22بهمن به 
مصاف تیم العین امارات بروند و پس از آن دومین بازى آســیایى 
خودشان در این فصل را روز 29بهمن مقابل السد برگزار خواهند 

کرد.
کاروان سپاهان بر اســاس برنامه ریزى انجام شده روز 20بهمن 
راهى امارات مى شــود و پس از انجام بازى با العین، روز 23بهمن 
راهى دوحه قطر مى شود. اعضاى تیم فوتبال سپاهان پس از تقابل 
با السد، 29 بهمن به ایران بر مى گردند تا آماده بازى با پرسپولیس 

در روز 4اسفند شوند.

به میمنت و مبارکى گادوین منشا هم به فوتبال ایران برگشت و به عضویت گل گهر سیرجان در آمد. یک سرى از دو سفر آسیایى در بهمن ماه  
بازیکنان خارجى شاغل در فوتبال ایران مثل بومرنگ هستند؛ یعنى اینها را به هر طرف که ول مى کنى خیلى زود 
برمى گردند و در خاك خودمان آرام مى گیرند. اگر کسى را از قلم نینداخته باشیم، منشا سومین دیپورتى فوتبال 
ایران در همین پنجره زمستانى است. نفر اول آیاندا پاتوسى است که انصافا فنى و اخالقى خوبى دارد، اما از بنى یاس 
دیپورت شد و اینجا سرش دعوا راه افتاد. نفر دوم استوکس بود که کال یک بازیکن پاره وقت است و بعد از دیپورت 
از ترکیه، یک ماه با پرسپولیسى ها مذاکره کرد تا یک قرارداد چهار ماهه ببندد. نفر آخر هم همین گادوین منشاى 

عزیز است که در عجمان او را نخواستند و برگشت ور دل خودمان. خیلى هم عالى! 

پاتوســى هافبک اهل آفریقاى جنوبى باشــگاه فوالد که 
بازى هاى خوبى در استقالل انجام داده بود، در اولین بازى 
رســمى خود براى فوالد خوزستان نتوانســت انتظارات را 
برآورده کند و اصال شبیه آن پاتوســى آماده استقالل نبود. 
وقتى فوالدى ها پاتوســى راجذب کردند، یکى از مدیران 
فوالد به نوعى کنایــه اى هم به مدیران اســتقالل زد، اما 
حاال مى بینیم در روز هایى که هافبک هاى استقالل خوب 
کار مى کنند، پاتوسى اصال آماده نیســت. البته شاید او نیاز 
به زمان بیشترى داشته باشــد که در ترکیب فوالد با سایر 
بازیکنان هماهنگ شود، اما در اولین گام و در بازى حساس با 
سپاهان که نکته فنى خاصى از او ندیدیم. جالب اینکه باشگاه 
بنى یاس به خاطر عدم آمادگــى فنى این بازیکن، قید ادامه 
همکارى با پاتوسى را زدند، اما بر سر جذب این بازیکن بین 
5 باشگاه ایرانى به نام هاى پرسپولیس، استقالل، تراکتور، 
سپاهان و فوالد خوزســتان جنگ بزرگى در گرفت، اما در 

نهایت سعید آذرى بود که این جنگ را برد. 

 باشــگاه ذوب آهــن اصفهــان پــس از 
کش وقوس هاى فــراوان در نهایت براى 

گرفتن حق رشد شکارى اقدام کرد.
وکیل ایتالیایى باشگاه ذوب آهن اصفهان 
که پیگیر پرونده رضا شــکارى و شکایت 
این باشــگاه از روبین کازان روسیه است، 
مدتى بود کــه مدام با ایمیل هــاى خود از 
مسئوالن این باشگاه اصفهانى مى خواست 
تا شماره حســابى را در اختیار وى بگذارند 
تا روبین کازان پول را به حساب ذوب آهن 

واریز کند.
پیگیرى هاى خبرنگاران نشــان مى دهد، 
اقدامات الزم از سوى باشــگاه ذوب آهن 
مبنى بر افتتاح حســاب و ارســال شماره 
حســاب براى وکیل ایتالیایى انجام شده 

است.
با این شــرایط به زودى مبلــغ 105 هزار 
یورو بابت حق رشد شکارى به حساب این 
باشگاه اصفهانى واریز مى شود. این اقدام 
پنج  روز پیش از سوى باشــگاه ذوب آهن 

انجام شده بود.
احمد جمشــیدى، ســخنگوى باشــگاه 
ذوب آهن در گفت وگو یى این خبر را تایید 

کرد.

ذوب آهن باالخره 
یک حرکتى زد

این کجا و آن کجا

برخى ها مثل بومرنگ هستند

دانیال اسماعیلى فر، هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان تأکید کرد که سرمربى 
این تیم براى پیاده کردن تفکراتش در جمع ذوبى ها نیاز به زمان دارد.

دانیال اســماعیلى فر در مورد بازى تیمش برابر تراکتور که در نهایت با شکست 
ذوبى ها همراه شــد، گفت: مى توانســتیم در تبریز امتیاز بگیریم، اما متأسفانه 

شکست خوردیم. امیدوارم این باخت را در بازى هاى بعدى جبران کنیم.
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان که سابقه بازى در تراکتور را دارد، در مورد 
اینکه توسط هواداران تبریزى مورد تشویق قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: 
من روزهاى خوبى را در تراکتور پشت سر گذاشتم و از بازى در این تیم و زندگى 
در تبریز خاطرات خوبى دارم. هواداران تراکتور هم به من لطف داشتند و محبت 

آنها را فراموش نمى کنم.
 وى در پاسخ به این پرســش که «آیا ذوب آهن مى تواند با میودراگ رادولوویچ 
نتیجه بگیرد؟ ، تصریح کرد: رادولوویچ به تازگى هدایت تیم ما را بر عهده گرفته 
است و باید با شرایط ذوب آهن و فوتبال ایران آشنایى بیشترى پیدا کند. این مربى 
نیاز به زمان دارد تا تفکراتش را در تیم جا بیندازد و باید به او زمان بدهیم. امیدوارم 
هواداران ذوب آهن از تیم حمایت کنند و ما هم تالش مى کنیم تا آنها را خوشحال 
کنیم. ما امســال نتایج موردنظرمان را نگرفتیم، ولى در 12 بازى باقیمانده باید 

بیشترین امتیاز ممکن را بگیریم تا جایگاه مان در جدول ارتقا پیدا کند.

اسماعیلى فر:  
محبتشان  را  فراموش نمى کنم
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آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه
نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشاعى افراد 
مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمى مشاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار 
گرفته است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رســمى ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه نصف جهان و 
رویداد امروز  چاپ و منتشــر مى گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصى نسبت به آراء مذکور 
معترض باشند از تاریخ انتشــار نوبت اول آگهى روزنامه موخراالنتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمایدو 
گواهى تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بــود .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونى واصل 
نگردد یا معترض ، گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، اداره ثبت 
محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف مى نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید 

مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان

1- رأى شــماره 139860302009002288 مورخ 1398/09/30 آقاى محمد آقابابائى 
مبارکه فرزند رضا ، در ششدانگ یکباب خانه  جمعا به  مساحت 210 مترمربع واقع در مبارکه 
مجزا شده از ( پالك 12 فرعى از6 –اصلى به مساحت 130متر مربع و قسمتى مجزا شده 
از پالك 7 – اصلى به مساحت 80 متر مربع ) بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى  على کاشف و نجمه بیگم راستى(حسن راستى)
2- رأى شماره 139860302009002100 مورخ 1398/09/13 آقاى احمدرضا نظریان 
لنجى فرزند یداله، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 268/45مترمربع واقع در مبارکه 
مجزا شده از  پالك 19-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رضا صا
لحى                                                                                                                                                                                                                                                                     
3- رأى شماره 139860302009002275 مورخ 1398/09/28  آقاى على اصغر شریفى 
مبارکه فرزند قاسم ، دردو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 34 مترمربع 
مجزا شــده از  پالك 478 فرعى از2 -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى مهدى کهندل  
4-  رأى شــماره 139860302009002274 مورخ 1398/09/28  آقاى محسن شریفى 
مبارکه فرزند على اصغر، درچهار دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 34 
مترمربع مجزا شده از  پالك 478 فرعى از2 -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى مهدى کهندل  
5- رأى شماره 139860302009001561 مورخ 1398/07/18 آقاى على اکبر مختارى 
دیزیچه فرزند رسول ، در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 292/00مترمربع واقع در مبارکه 
مجزا شده از  پالك 126-اصلى بخش 9 انتقالى با واسطه از مالک رسمى احمدرضا جبارى

6- رأى شماره 139860302009002206 مورخ 1398/09/21 خانم الهه امینى فرزند 
خسرو، در ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 318/00مترمربع مجزا شده از  پالك 386 

فرعى از19 -اصلى بخش8 انتقالى با واسطه از مالک رسمى حسین صفائى
7- رأى شــماره 139860302009002098 مورخ 1398/09/13 آقاى کیامرث غفارى 
فرزند عوضعلى ، در ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 223/55مترمربع مجزا شده از  
پالك  302 فرعى از1 -اصلى بخش8 انتقالى با واســطه از مالک رســمى شیرین جان 

سلطانى دهنوى
8- رأى شماره 139860302009002266 مورخ 1398/09/28   آقاى عزیزاله حیدرى  
فرزند رمضان، در ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 205/20مترمربع مجزا شده از  پالك 

987 فرعى ازدو-اصلى بخش 9انتقالى با واسطه از مالک رسمى استاد على اکبر بابائى 
9- رأى شــماره 139860302009001272 مــورخ 1397/05/27   آقاى على کریمى 
لنجى  فرزند عبداله ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 256/30 مترمربع مجزا شده از  
پالك 19-اصلى بخش 9انتقالى بموجب قباله عادى  از مالک رسمى عبداله کریمى لنجى 
10- رأى شماره 139860302009002106 مورخ 1398/09/13   خانم ریحانه شهریارى 
فرزند کرمعلى ، دردو دانگ مشاع از  ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 141/85 مترمربع 
مجزا شــده از  پالك 41-اصلى بخــش  8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى 

عبدالرحیم طاهریان
11- رأى شــماره 139860302009002107 مورخ 1398/09/13   آقاى حسین حسن  
دائى فرزند رمضان ، درچهاردانگ مشــاع از  ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 141/85 
مترمربع مجزا شــده از  پالك 41-اصلى بخش  8 انتقالى بموجــب قباله عادى از مالک 

رسمى عبدالرحیم طاهریان
12- رأى شــماره 139860302009001888 مــورخ 1398/08/27  آقــاى علیرضا 
ایرانپور  فرزند ناصرقلى، در چهار دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
223/15مترمربع مجزا شده از  پالك یک –اصلى  بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى امیرقلى ایرانپور
13- رأى شــماره 139860302009001889 مورخ 1398/08/27  خانم زهرا نصیرى 
زودانى  فرزند على رضا، دردو دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
223/15مترمربع مجزا شده از  پالك یک –اصلى  بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى امیرقلى ایرانپور
14- رأى شماره 139860302009001898 مورخ  1398/08/27 خانم بهجت صادقى  
فرزندحسین ، در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 234/65مترمربع مجزا شده از  پالك 

یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى  از مالک رسمى امیر قلى محمدى
15- رأى شــماره 139860302009002136 مورخ 1398/09/14 آقاى حســن دانش 
فرزند عبداله ، درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت 113/50مترمربع 
مجزا شده از  پالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى شعبان 

خالوزاده
16- رأى شــماره 139860302009002137 مورخ 1398/09/14 خانم الهه قاراخانى 
ده ســرخى فرزند محمود ، درسه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 
113/50مترمربع مجزا شــده از  پالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى شعبان خالوزاده
17- رأى شــماره 139860302009003439 مورخ 1398/10/30 آقاى شهرام باقرى 
فرزند تقى، در ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بناى  به مساحت 1357/85 مترمربع 
مجزا شده از  پالك 15 -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالکین رسمى سعید 

و امیر باقرى و شهرام باقرى
18- رأى شــماره 139860302009003119 مورخ 1398/10/24 موقوفه على اصغر 
ابن حاج على نقى (حســن على ابن على اصغر ) ، در ششــدانگ یک باب ســاختمان به 
مســاحت96/82مترمربع مجزا شــده از  پالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى رجبعلى ایرانپور
19- رأى شــماره 139860302009003134 مورخ 1398/10/25مســجد گلزار ، در 
ششدانگ یک باب مسجد به مســاحت76/46مترمربع مجزا شده از  پالك 662 فرعى از 

دو-اصلى بخش9 انتقالى با واسطه از مالک رسمى مشهدى تقى بابائى
20- رأى شماره 139860302009003137 مورخ 1398/10/25مسجد صاحب الزمان ، 
در ششدانگ یک باب مسجد به مساحت551/96مترمربع مجزا شده از  پالك یک-اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله سعیدى
21- رأى شــماره 139860302009003445 مورخ 1398/10/30مسجد سیدعلى ، در 
ششدانگ قســمتى از یک باب مسجد به مســاحت610/45مترمربع مجزا شده از  پالك 

یک-اصلى بخش9 انتقالى با واسطه از مالک رسمى غالمحسین خان بختیار
22-رأى شماره 139860302009002884 مورخ 1398/10/18 آقاى حیدر درویشى شیخ 
ابادى  فرزند قدرت اله ، در ششدانگ یک باب انبار به مساحت 208/52مترمربع مجزا شده 
از  پالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمد آقابابائى

23-رأى شماره 139860302009003436 مورخ1398/10/30 آقاى على محمد ایرانپور 

مبارکه فرزند ابوالقاسم، درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 32/40مترمربع مجزا شده 
از  پالك 463و464 فرعى از2-اصلى بخش9 انتقالى با واسطه از مالکین رسمى تقى ، على 

اکبر،حیدر،حاجى محمد، و محمد ایرانپور
24- رأى شــماره 139860302009002101 مورخ 1398/09/13 خانم حبیبه قنبرى 
مبارکه فرزند قدمعلى ، درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 
287/21مترمربع مجزا شده از  پالك 12 فرعى از 6-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى نجمه بیگم راستى 
25- رأى شــماره 139860302009002102 مــورخ 1398/09/13 آقاى رضا ایرانپور 
مبارکه فرزند صفرعلى ، درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 
287/21مترمربع مجزا شده از  پالك 12 فرعى از 6-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله 
عادى از مالک رسمى نجمه بیگم راستى تاریخ انتشــار نوبت اول : 1398/11/14 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1398/11/30 م الف:756738 مظاهر نصرالهى- رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرستان مبارکه/ 11/218 

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 980605 ج/3 له خانم الهه محققیان و علیه آقاى مصطفى سعادت نژاد 
مبنى بر فروش پالك ثبتى شــماره 15/813 بخش 14 اصفهــان در تاریخ 98/11/28 
ساعت 12/30 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 
جهت فروش شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره فوق با مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى طرفین و اکنون در تصرف استیجارى آقاى اسدا... 
نصر تا تاریخ 99/4/5 با وجه الرهانه مبلغ پنج میلیون تومان و ماهیانه 1/900/000 تومان 
مى باشد و توسط کارشــناس رسمى دادگسترى به شــرح 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 فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 
درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه 
هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت 
واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: آدرس 
اصفهان خیابان آتشگاه- خیابان برج- کوى شــهدا- بن بست گلها پالك 42 درخواست 
گردیده است. مشخصات ملک: سند ارائه شده 1 دانگ از 6 دانگ ملک مورد ارزیابى است 
با این مشخصات: شماره چاپى سند 020476/ح 97 شماره ملک 15/342/813 عرصه و 
اعیان خانه و مغازه (وضعیت خاص مطلق) هشتصد و سیزده فرعى مجزى شده از سیصد و 
چهل و دو فرعى از پانزده اصلى واقع در گورتان بخش چهارده ثبت اصفهان به مساحت 170 
مترمربع حدود خانه و مغازه شــماًال دیوار به دیوار طول 15/70 متر به ساختمان باقیمانده 
شرقًا درب و دیوار به طول 10 متر به کوچه 6 متر جنوبًا دیواریست به طول 18/10 متر به 
شماره سیصد و هفتاد و پنج فرعى از پانزده اصلى غرباً درب و دیوار به طول 10/40 به خیابان 
قدس و سند قبلى از نوع اصلى به شماره 19738 (سرى ج) به علت تعویض ابطال گردید. 
شرح بازدید و تشریح وضعیت موجود: در تاریخ 98/7/10 از محل متنازع فیه معرفى شده 
به آدرس فوق الذکر بازدید و معاینه بعمل آمد که مشــخصات آن به این شرح است: ملک 
از یکطرف در ضلع غرب به خیابان قدس و از ضلع شــرق به گذر 6 مترى متصل است. در 
سمت خیابان قدس داراى دو باب مغازه با دو دهنه و بصورت (موجود) قهوه خانه است که 
با درب سکوریت و آهنى به پارکینگ و ساختمان و متصل مى باشد این مغازه داراى کف و 
بدنه سرامیک و سقف سفیدکارى شده است ساختمان در سمت گذر شرق با درب آهنى به 
پارکینگ ساختمان و مسیر عبور به دستگاه پله متصل است. اسکلت ساختمان بتنى با سقف 
تیرچه بلوك است که حدود 15 سال قدمت دارد. نماى بیرونى ساختمان ازاره سنگى در زیر 
و روى آن اجر نماى کارتنى است. پارکینگ سمت شرقى از گذر 6 مترى دسترسى میگیرد 
و داراى درب و پنجره آهنى است و در کف موزائیک و در بدنه ازاراه سنگى نصب است، ولى 
رویه آن بدون نماکارى و نازك کارى است و نماى آجر زبره دارد. سقف آن سفیدکارى شده 
است. دستگاه پله ساختمان بین دو پارکینگ قسمت شرقى و غربى داراى کف پله از سنگ 
چینى و بدنه تا ارتفاع 1 متر سنگ و روى آن تا زیر سقف سفیدکارى بدون رنگ آمیزى است. 
پارکینگ سمت غربى داراى دسترسى به خیابان قدس است و داراى کف موزاییک و بدنه 
سنگ شده که مشابه سنگ پله کف است سقف پارکینگ سفیدکارى است. در طبقه اول 
دو واحد مسکونى با مشــخصات اجراى حدوداً مشابه قرار داد. که هر کدام داراى یک اتاق 
خواب است و کف سالن موزائیک، بدنه سفیدکارى و رنگ آمیزى شده و در قسمتى سنگ 
شده است. آشپزخانه در کف سرامیک و بدنه کاشى و در سقف رنگ امیزى است. در بهاى 
کابینت فلزى است و اپن نیز سنگ شده است. کف حمام و توالت سرامیک و بدنه آن کاشى 
و سقف آن سیمان سفید است. دربهاى داخلى ساختمان چوبى است و پنجره هاى بیرونى 
آهنى است. کف پشت بام ایزوگام و بدنه خر پشته سیمانکارى شده است. دوره چینى بدون 
سیمانکارى دارد با توجه به موارد فوق و موقعیت محل و مساحت عرصه اعیان و نوع بنا و 
مشترکات و متعلقات و امتیازات وابسته عرصه شش دانگ با مشخصات فوق الذکر جمعًا 
به مبلغ 15/150/000/000 ریال (پانزده میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ریال) معادل یک 
میلیارد و پانصد و پانزده میلیون تومان برآورد و ارزیابى مى گردد. مطابق استعالم انجام شده 
خانم الهه محققیان یک دانگ مشاع و آقاى مصطفى سعادت نژاد مالک 5 دانگ مشاع بوده 
و وفق ماده 10 آیین نامه فروش امالك مشــاع وجوه حاصل از فروش پس از کسر هزینه 
عملیات اجرایى به نسبت سهم هر یک از مالکین تقسیم مى گردد. م الف: 742395 مدیر و 

دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/11/181

مزایده 
شماره مزایده: 139804302129000023 تاریخ ثبت: 1398/11/05 آگهى مزایده مال 
غیرمنقول (مورد وثیقه) پرونده اجرائى کالسه 9800160- به موجب پرونده اجرائى کالسه 
9800160 شش دانگ یکباب خانه به شماره پالك ثبتى سیزده هزار و هفتصد و هفتاد و 
چهار فرعى از پانصد و هشتاد و دو اصلى، بخش نه ثبت اصفهان به نشانى: فوالدشهر- ب 
1- پارکینگ 12 (گذر ســپاه)- فرعى 2- پ 208- کدپستى 8491633451 به مساحت 
392/62 مترمربع که بنام احمدرضا شیخ پوربابا شــیخعلى فرزند عزیزاله در صفحه 341 
دفتر 305 امالك ذیل شماره 40511 ثبت و سند مالکیت صادر شده است، محدود به حدود 
شماال: در نه قسمت که قسمتهاى دوم و ششم آن شــرقى قسمتهاى چهارم و هشتم آن 
غربى است. اول دیواریست بطول (0/17) هفده سانتیمتر به محوطه و راههاى احداثى دوم 
دیواریست بطول (0/40) چهل سانتیمتر به محوطه و راههاى احداثى سوم دیواریست بطول 
(4/44) چهار متر و چهل و چهار سانتیمتر به محوطه و راههاى احداثى چهارم دیواریست 
بطول (0/40) چهل سانتیمتر به محوطه و راههاى احداثى پنجم دیواریست بطول (0/34) 
سى و چهار ســانتیمتر به محوطه و راههاى احداثى ششم دیواریست بطول (0/40) چهل 
سانتیمتر به محوطه و راههاى احداثى هفتم (خط مســتقیم مفروض و دیوار است) بطول 
(9/24) نه متر و بیست و چهار ســانتیمتر به محوطه و راههاى احداثى هشتم دیواریست 
بطول (0/40) چهل سانتیمتر به محوطه و راههاى احداثى نهم دیواریست بطول (0/34) 
سى و چهار سانتیمتر به محوطه و راههاى احداثى شرقا: در دو قسمت اول دیواریست بطول 
(8/15) هشت متر و پانزده سانتیمتر به محوطه و راههاى احداثى دوم (قسمتى دیوار بدیوار 
و قسمتى خط مستقیم مفروض است) بطول (19/34) نوزده متر و سى و چهار سانتیمتر به 
شماره سیزده هزار و هفتصد و پنجاه و پنج فرعى جنوبا: (خط مستقیم مفروض است) بطول 
(14/53) چهارده متر و پنجاه و سه سانتیمتر به کوچه به عرض دو متر غربا: (قسمتى خط 
مستقیم مفروض است و قسمتى دیواریست) بطول (27/33) بیست و هفت متر و سى و سه 
سانتیمتر به شماره هفتصد و هفتاد و سه فرعى حقوق ارتفاقى ندارد. طبق سند رهنى شماره 
56938 مورخه 1389/01/29 دفترخانه اسناد رسمى شماره 37 زرین شهر استان اصفهان 
در قبال مبلغ 798/000/000 ریال در رهن بانک کشاورزى شعبه زرین شهر قرار گرفته و 
طبق نظر و گزارش کارشناس به مبلغ 7/560/000/000 ریال ارزیابى (قطعى) شده و پالك 
فوق در حد یک طبقه با مصالح بنایى حدود 30 سال قبل ساخته شده، طبقه همکف: در حد 
نازك کارى با مصالح بناى و ســقف تیرآهن و طاق ضربى در حال بهره بردارى مى باشد. 
داراى دو اطاق خواب و حمام و توالت، آشــپزخانه با کف سرامیک و بدنه کاشى 15 در 15 

قدیمى، کابینت ها فلزى قدیمى، کف سالن موزائیک قدیمى، پنجره ها فلزى، نماها تماما 
آجر مى باشد. داراى مشــترکات آب و برق و گاز و متراژ 392/62 مترمربع عرصه و داراى 
ساخت قدیمى و تخریبى است که قابل ارزیابى نمى باشد ضمنا بنابر اعالم مرتهن پالك 
فوق فاقد بیمه نامه بوده و طبق گزارش مامور اجراء، در تصرف راهن مى باشد. پالك فوق 
از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 1398/12/05 (پنجم ماه اسفند سال یکهزار و سیصد 
و نود و هشت) در اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان لنجان واقع در زرین شهر- خیابان 
کارگر از طریق مزایده به فروش مى رســد. مزایده از مبلغ 7/560/000/000 ریال (هفت 
میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً 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 و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى 
گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان 
ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. جهت شرکت در مزایده تحویل مبلغ پایه مزایده طى 
چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان به همراه 
تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسائى معتبر الزامى است. ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ 
خرید را تا پایان وقت ادارى روز مزایده طى فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و 
امالك لنجان سپرده نماید. تاریخ انتشار: روز دوشنبه مورخ 1398/11/14 م الف: 753874  

محمدرضا ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /11/196

مزایده 
شماره مزایده: 139804302129000022 تاریخ ثبت: 1398/10/24 آگهى مزایده مال 
غیرمنقول (مورد وثیقه) پرونده اجرائى کالسه 9600012- به موجب پرونده اجرائى کالسه 
139604002120000006 شش دانگ پالك ثبتى شماره یکهزار و سیصد و ده اصلى واقع 
در مزرعه حضرت عباس مجاور جعفرآباد لنجان بخش نه ثبت اصفهان به مساحت 7669 
مترمربع که بنام آقاى خدارحم اکبرى چرمهینى فرزند عبدالحســین در صفحه 124 دفتر 
17 امالك باغبهادران ثبت و سند مالکیت صادر شده است، محدود به حدود شماًال: بطول 
30 متر مرزى است به جاده خاکى- شرقًا: اول بطول 25 متر مرزى است به زمین متقاضى 
پالك شماره 1311 اصلى، دوم در سه قسمت که قسمت اول جنوبى و قسمت سوم شمالى 
است بطولهاى 1،20 متر و 151 متر و 41،5 متر مرز اشتراکى است با زمین شماره 1312 
اصلى، سوم بطول 33،20 متر مرزى است به زمین 1313 اصلى- جنوبًا: بطول 76،5 متر 
مرزى است به جوى صحرائى- غربًا بطور شکسته به طولهاى 79 متر و 93 متر و 29 متر 
مرزى است به جاده خاکى طبق سند رهنى شماره 129966 مورخه 1395/02/01 دفترخانه 
اسناد رسمى شماره 39 فوالدشهر در قبال مبلغ 850/000/000 ریال در رهن صندوق قرض 
الحسنه امام حسین (ع) فوالدشــهر قرار گرفته و طبق نظر و گزارش کارشناس رسمى به 
مبلغ 2/800/000/000 ریال ارزیابى شــده و پالك فوق عبارت است از قطعه زمینى چند 
ضلعى به مساحت 7669 مترمربع بدون حصار که ســطحى معادل 4249 مترمربع از آن 
بصورت مشجر و قسمت دیگر که حدود 3420 مترمربع وسعت دارد بصورت آیش و بدون 
کشت مى باشد. هیچگونه مســتحدثات دیگرى در این محدوده دیده نمى شود. تعداد 13 
اصله درخت گردو حدود 15 ساله و تعداد 136 اصله درخت سبز بادام بین 5 تا 20 ساله در 
محدوده مشجر آن شمارش گردید که از رشد و شادابى نسبتا مطلوبى برخوردارند. آب مورد 
نیاز این ملک از جوى صحرایى بتونى که در ضلع جنوبى زمین جارى بود تامین مى گردد. 
خاك آن حاصل خیز و براى تولید انواع محصوالت زراعى و باغى مناسب مى باشد ضمنا 
بنابر اعالم مرتهن پالك فوق فاقد بیمه بوده و طبق گزارش مامور اجراء در تصرف راهن 
مى باشد. پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 1398/12/3 (سوم ماه اسفند سال 
هزار و سیصد و نود و هشت) در اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان لنجان واقع در زرین 
شهر، خیابان کارگر از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ 2/800/000/000 
ریال (دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً 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 و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى 
گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان 
ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. جهت شرکت در مزایده تحویل مبلغ پایه مزایده طى 
چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان به همراه 
تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسائى معتبر الزامى است. ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ 
خرید را تا پایان وقت ادارى روز مزایده طى فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و 
امالك لنجان سپرده نماید. تاریخ انتشار: روز دو شنبه مورخ 1398/11/14 م الف: 754158 

محمدرضا ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /11/197

ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139704002129000660/1 شماره بایگانى پرونده: 9700865 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802129000029 تاریخ صدور: 1398/11/05 بدین وسیله به 
امیرحسین گل پیچ نام پدر: کمال تاریخ تولد: 1366/10/19 شماره ملى: 2301212394 
شماره شناسنامه: 8532 به نشانى: فوالدشهر مسکن مهر E 1 مجتمع نسیم 3 واحد 15 
ابالغ مى شود که بانک کشاورزى زرین شهر به استناد قرارداد بانکى شماره 792919929 
مورخ 1395/04/27 جهت وصول مبلغ 583/451/236 ریال (پانصد و هشــتاد و ســه 
میلیون و چهارصد و پنجاه و یک هزار و دویســت و ســى و شــش ریال) ریال تا تاریخ 
1397/08/05 و از تاریخ مذکور تا روز تســویه کامل بدهى روزانه مبلغ 767 /328 ریال 
بانضمام مبلغ حق الوکاله طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به 
کالسه 9700865 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/07/17 مامور، 
بدلیل میسر نشدن ابالغ واقعى به شــما در آدرسى که بستانکار بعلت فقدان نشانیتان در 
متن قرارداد فوق الذکر اعالم نموده است، به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه 
اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجراء، مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى 
کثیر االنتشار محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که 
روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى 
جریان خواهد یافت. م الف: 753876 محمدرضا ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد 

رسمى لنجان /11/198

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- عباس نجفى دادخواستى به مبلغ 
105/296/709ریال بطرفیت حســن صادقى کله مســلمانى که اعالم شده مجهول 
المکان است تقدیم و به کالسه 1459/98 در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان ثبت گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامــت خوانده براى دفتر 
شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز 
شنبه مورخ 98/12/17 ساعت 8/30  در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به 
دفتر شورا نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت 
رسیدگى ابالغ شده تلقى و شــورا غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 
753977 شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره 

یک) /11/199

ابالغ اخطاریه ماده 101
شماره پرونده: 139404001013003725/11 شماره بایگانى پرونده: 9402308/2 شماره 
ابالغیه: 139805102004004306 تاریخ صدور: 1398/10/05 آگهى ابالغ اخطاریه ماده 
101 پرونده 9402308- بدینوسیله به شرکت نویدگستران اسپادانا بدهکار پرونده کالسه 

فوق به نشانى اصفهان خیابان گلســتان خیابان الهیه کوى امام على پالك 293 طبقه 2 
که برابر گزارش مامور شناخته نگردیده اید و بستانکار نیز آدرس دیگرى ارائه نداده ابالغ 
مى گردد طبق گزارش کارشناس رسمى دادگســترى، 1- پالك 4619 فرعى از 3 اصلى 
2- پالك 4620 فرعى از 3 اصلى واقع در بخش 11 تهران، سند رهنى شماره 94/10/05- 
77958 تنظیمى در دفترخانه شماره 79 تهران، به ترتیب به مبلغ 72/500/000/000 ریال 
و 11/500/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. لذا برابر ماده 101 آئین نامه اجراى مفاد 
اسناد رسمى، بدینوسیله به شما اخطار مى شود که پس از چاپ این اخطار چنانچه به مبلغ 
ارزیابى پالك مذکور معترض مى باشید ظرف مدت 5 روز از تاریخ چاپ این آگهى اعتراض 
کتبى خود را به ضمیمه فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 60/200/000 
ریال هزینه جهت تجدید ارزیابى ارســال دارید. ضمنًا به اعتراضى که خارج از موعد مقرر 
یا فاقد فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشــد ترتیب اثر داده نخواهد شد و به 
همان قیمت آگهى خواهد گردید. م الف: 755829 اعظم قویدل- کفیل اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان  /11/211

حصروراثت 
امیر یزدانى فضل آبادى داراى شناســنامه شماره 6639 به شــرح دادخواست به کالسه 
1722/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان اکبر یزدانى فضل آبادى بشناســنامه 68518 در تاریخ 95/1/11 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. امید یزدانى فضل 
آبادى ش ش 1092117751 ، 2. امیر یزدانى فضل آبادى ش ش 1092150986-6639 
، 3. حمید یزدانى فضل آبادى ش ش 12857 ، (فرزندان متوفى)،4. جواهر یزدانى فضل 
آبادى ش ش 549984430/1 (مادر متوفى)، متوفى به غیــر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 754818/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 11/200

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان مجتبى ســفرى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به خواسته مطالبه سه فقره 
چک به طرفیت خوانده ابوالقاسم قاسمى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف 
آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 1050/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 98/12/19 ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 
73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ 
رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 754834/ م الف شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف 

آباد /11/201

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مبنى بر مطالبه به طرفیت 
خوانده غالمحسن آجرلو به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شــماره 958/98 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 98/12/19 
ســاعت 9صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه 
و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شــد. 754838/ م الف شعبه 5 شــوراى حل اختالف نجف آباد/ 

11/202

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده محمود 
قاسمى به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 964/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/12/19 ساعت 09/30 صبح 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 754840/ م 

الف شعبه 5 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 11/203

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان مجتبى ســفرى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مبنى بر مطالبه چک به 
طرفیت خوانده اکبر داراب نژاد به شــوراى حل اختالف شعبه 5 امیر آباد شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 963/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
98/12/19 ســاعت 10 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشــد 
فقط یک نوبت درج خواهد شــد. 754841/ م الف شعبه 5 شوراى حل اختالف نجف آباد 

11/204/

 مزایده اموال غیر منقول
شماره : 98/2176 اجرائى- اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 
اجرائى  2176/98 موضوع علیــه محمود کیانى وله مینا کیانى بــا وکالت آقاى رهنما در 
تاریخ 98/11/27 به منظور فروش 6 دانگ یک باب منزل مســکونى به مســاحت 300 
مترمربع عرصه و 200 متر مربع اعیانى با قدمت 20 ســال ســاخت با امتیازات آب و برق 
و گاز ملکى آقاى محمود کیانى واقع در ایمانشــهر محله اشترجان 3721 جنب کانال آب 
به نسبت سهم شرکا یک دانگ ســهم محکوم له از 5 دانگ سهم محکوم علیه که داراى 
سابقه ثبتى نمى باشد و ملک مذکور مشاع / مفروز مى باشد و و متعلق حق غیر مى باشد/ 
نمى باشد از ساعت  10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان 
اتاق 315 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
1/746/000/000 ریال ارزیابى شده است متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده 
با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع 
و برنده کسى اســت که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده 
برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده 
درصد قیمت ارزیابى شده به همراه داشته باشند  م/الف : 755800  اجراى احکام حقوقى 

فالورجان /11/214 
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متخصص مغز و اعصاب گفت: جدول پر کردن، مطالعه داشتن، داشتن زندگى 
منظم، خواب سر وقت، مصرف کافى آب، احتراز از مصرف غذاهاى ناسالم، 
نداشتن فشار خون باال و داشــتن فعالیت هاى فیزیکى در مجموع مى توانند 

باعث شوند آلزایمر دیرتر اتفاق بیافتد.
محمدرضا قینى اظهار کرد: آلزایمر بیمارى است که در کل، سلول هاى مغزى 
دچار تحلیل مى شوند؛ در نتیجه کارکرد مغز به خصوص حافظه کاهش یافته 

و کارکردهاى دیگر از جمله تصمیم و تعقل مختل مى شود. 
وى با اشــاره به علل ایجاد این بیمارى گفت: برخى عوامل محیطى در این 
موضوع دخیل هستند؛ به خصوص تمام عواملى که باعث مى شود خون رسانى 
مغز دچار اختالل شود؛ مانند افرادى که در سنین میانسالى دچار بیمارى دیابت 
و پرفشارى خون شده یا کسانى که سیگار مصرف مى کنند، خطر آلزایمر در 

آنها باالست؛ ضمن اینکه زمینه هاى ژنتیکى در ایجاد این بیمارى مؤثر است.
این متخصص مغز و اعصاب در پاســخ به این پرســش که چه اقداماتى در 
جلوگیرى از بیمارى آلزایمر مؤثر اســت؟ خاطرنشان کرد: مطالعه کردن در 
جلوگیرى از آلزایمر بسیار مؤثر است؛ چرا که قواى ذهنى مانند دیگر اعضاى 

بدن هستند که در صورت تقویت آنها کارکرد بهترى دارند.
قینى ابراز کرد: براى نمونه فردى که عضالت خود را قوى مى کند در دوران 
پیرى دچار ضعف عضالنى کمترى مى شود؛ در نتیجه فردى اگر در تمام طول 
عمر به ویژه از دوره میانســالى به بعد دائم فعالیت فکرى کند؛ البته نه اینکه 
بگوییم این فرد اصًال آلزایمر نگیرد اما چون کارکرد ذهنش باالتر شــده و 
ارتباطاتش بهتر شده است، ممکن است عالئم آلزایمر در آن دیرتر ظاهر شود.
قینى در پاسخ به این پرسش که چه توصیه هاى کاربردى براى جلوگیرى از 
بروز آلزایمر دارید؟ گفت:  افراد باید فعالیت هاى ذهنى معمول را داشته باشند؛ 
ضمن اینکه جدول پر کردن، مطالعه داشــتن، داشتن زندگى منظم، خواب 
سر وقت، مصرف کافى آب، احتراز از مصرف غذاهاى ناسالم، عدم مصرف 
روغن هاى جامد، نداشتن فشــار خون باال و داشتن فعالیت هاى فیزیکى در 

مجموع مى تواند باعث شود آلزایمر دیرتر اتفاق بیافتد. 
وى در پاسخ به این پرسش که آیا بیمارى آلزایمر درمان قطعى دارد؟ خاطر 
نشان کرد:  وقتى این بیمارى ایجاد شــد، دیگر درمان ندارد اما مى توانیم با 
برخى درمان ها عالئم آلزایمر را کنترل کنیم؛ چــرا که این بیمارى مزمنى 
است و وقتى فردى دچار آن شد، ممکن است ده  سال نیز با آن عالئم زندگى 

کند.

یک متخصص ارتوپدى و فلوشیپ آســیب هاى ورزشى 
گفت: پیچ خوردن مچ پا یکى از یکى صدمات شایع در بین 
ورزشکاران و افراد عادى است که معموًال با پیچ خوردن پا به 

داخل اتفاق مى افتد.
حمید پدرام، متخصص ارتوپدى و فلوشــیپ آسیب هاى 
ورزشــى اظهار کرد: پیچ خوردن مچ پا یک اتفاق دردناك 
اســت که با تورم، کبودى و در بعضى مواقع با شکستگى 

استخوان نیز همراه است.
او بیان کرد: پیچ خوردگى مچ پا یکى از شایع ترین صدمات 
وارده بر افراد است که در بیش از 90 درصد آن فقط بافت نرم 
استخوان و غضروف افراد آسیب مى بیند و در نوع شدید آن، 
استخوان مچ پا شکسته مى شود و فرد براى بهبود حال خود 

نیاز به عمل جراحى استخوان مچ پا دارد.
پدرام تصریح کــرد: براى درمان پیــچ خوردگى مچ پا که 
همراه با تورم، کبودى و خارش اســت افراد باید در مرحله 
اول ابتدا مچ پا را ســرد نگه دارند که این کار را مى توانند با 
گذاشتن کیسه یخ انجام دهند. افراد در هر ساعت یک ربع 
کیسه یخ را اســتفاده کنند؛ برخالف برداشت خیلى از افراد 
که در هنگام صدمه دیدن مچ پا ابتدا پایشــان را گرم نگه 
مى دارند که این کار کامًال اشتباه است. زیرا افراد هنگامى 
که پایشان را گرم مى کنند شاید دردشــان کمتر شود، اما 
خونریزى و تورم مچ پا افزایش مى یابــد و در ادامه درد آن 
بیشتر مى شود. پس سرد کردن مچ پا بهترین گزینه براى 
درمان اولیه اســت زیرا باعث انقباض رگ ها مى شــود و 
مقدار خون رســانى به عروق خونى ونوس،کمتر مى شود 
و در نتیجه تورم بافت هم اتفاق نمى افتد. همچنین کیسه 
یخ با بى حس ســاختن موضع، درد و خونریزى را کاهش 

مى دهد.

او بیان کرد: افرادى که مچ پایشان آسیب مى بیند عالوه بر 
اســتراحت باید آن را با آتل ببندند و در هنگام استراحت، پا 
کمى باالتر از سطح بدن قرار بگیرد، همچنین مى توانند از 

بانداژ براى بستن پا استفاده کنند.
این متخصص ارتوپدى و فلوشیپ آســیب هاى ورزشى 
یادآورى کــرد: در بعضى مواقع که مچ پــاى افراد، صدمه 
شدیدى دیده است و فرد ممکن اســت نتواند راه برود در 
اینجا باید پا فرد گچ گرفته شود. اما شاید براى برخى ها گچ 
گیرى خیلى عذاب آور باشد ولى باید بدانند که با گچ گیرى 
بافت صدمه دیده زودتر جوش مى خورد و محل صدمه دیده 
تقریبًا به شــکل اولیه خود باز مى گردد. اما اگر گچ گرفته 
نشود بافت در حین حالى که به فعالیت مشغول است بلندتر 
از حد طبیعى خود جوش مى خورد و ممکن است باعث لقى 

مچ پا شود.

رئیس انجمن گلوکوم ایران گفت: گلوکوم یا آب ســیاه اولین علت 
نابینایى غیرقابل برگشت و ســومین علت عمده نابینایى در جهان 
است، به این مفهوم که اگر به موقع درمان نشود، منجر به نابینایى 

مى شود و دیگر درمان پذیر نیست.
حیدر امینى با عنوان اینکه بیمارى گلوکوم فاقد عالمت است، ادامه 
داد: متأســفانه تا مراحل آخر بیمارى، فرد نمى داند که مبتال شده 
است. او گفت: بهتر است افراد باالى 50 سال حتماً به چشم پزشک 
مراجعه کنند تا چنانچه مبتال به گلوکوم هستند، بیمارى آنها به موقع 

تشخیص داده شده تا منجر به نابینایى نشوند.
استاد دانشــگاه علوم پزشــکى تهران با عنوان اینکه 80   درصد 
مبتالیان به گلوکوم از بیمارى خودشــان خبر ندارند، گفت: حدود 
800 هزار نفر در ایران مبتال به آب ســیاه هســتند که اطالعى از 

بیمارى خود ندارند.
او در ارتباط با اینکه کدام افراد بیشــتر در معرض ابتال به گلوکوم 
هستند، اظهار کرد: افرادى که بستگان درجه یک آنها به این بیمارى 
مبتال هستند، کسانى که نمره عینک طبى آنها باالست، چه نزدیک 
بین و چه دوربین و آنهایى که سن باالیى دارند و افرادى که سابقه 
ضربه شدید به چشم داشته اند و مصرف کورتن دارند، چه به صورت 
سیستمیک و قطره چشــمى، از جمله افرادى هستند که بیشتر در 

معرض ابتال به گلوکوم قرار دارند.
وى افزود: این افراد باید حتمًا به چشم پزشــک مراجعه کنند تا از 
طریق اندازه گیرى فشار داخل چشم و داده هاى تشخیصى دیگر، 

بیمارى آنها تشخیص داده شود.
امینى ادامه داد: براى پیشگیرى از آب سیاه، بهتر است افراد باالى 

60 سال هر سال به چشم پزشک مراجعه کنند.

انــدام توجــه عالقه مندان به تناسب 
کنید! محققان دریافته اند که انجام حرکات ورزشى پیش از صرف 
صبحانه مى تواند فواید ورزش براى ســالمتى را افزایش دهد. دو 
دانشــگاه بث و بیرمنگهام انگلیس دریافتند با تغییر زمان ورزش و 

تغذیه مى توان سطح قند خون را بهتر کنترل کرد.
«خاویر گونزالس»، نویسنده این تحقیق از دانشگاه بث مى گوید: ما 
دریافتیم مردانى که پیش از صرف صبحانه ورزش کردند نسبت به 
گروهى که پس از صبحانه ورزش کردند دو برابر چربى سوزاندند. 
در این مطالعه شش هفته اى که با مشارکت 30 مرد چاق یا داراى 
اضافه وزن انجام شد، نتایج در دو گروه مداخله (که پیش و پس از 
ورزش صبحانه خوردند) و یک گروه کنترل که هیچ تغییرى در سبک 
زندگى خود انجام ندادند بررسى شد. تحقیقات نشان مى دهد،کسانى 
که پیش از صبحانه ورزش کردند دو برابر افراد گروهى که پس از 

صرف صبحانه ورزش کردند چربى سوزاندند.
بر این اساس مشخص شد که کسانى که پیش از صبحانه ورزش 

کردند دو برابر افراد گروهى که پس از صرف صبحانه ورزش 
کردند چربى سوزاندند.

محققان دریافتند چربى ســوزى بیشتر به علت سطح 
پایین تر انسولین طى انجام ورزش در زمان ناشتا بودن 

اســت؛ این بدان معناست که آنها سوخت 
چربى مورد نیاز خود را بیشــتر از بافت 
چربى و چربى داخل عضالت خود تأمین 

مى کردند.
با آنکه این روش به اختالف در کاهش وزن در 

طول شش هفته منجر نشــد، اما تأ ثیرات عمیق 
و مثبتى بر ســالمت این افراد داشت زیرا بدن آنها 

بهتر قادر بود به انسولین پاسخ دهد، قند خون آنها تحت کنترل 
درآورد و به طور بالقوه خطر دیابت و بیمارى هاى قلبى را در آنان 

کاهش دهد.
طى این شــش هفتــه آزمایش، تیــم تحقیقاتى 

دریافتند عضالت افرادى که پیش از صبحانه 
ورزش کردند در مقایسه با آنهایى که پس 
از صبحانه ورزش کردند بــا وجود انجام 
ورزش هاى مشــابه و مصرف غذاهاى 

یکسان، به انسولین واکنش بیشترى نشان 
دادند.

همچنیــن در عضالت کســانى کــه پیش از 
صبحانه ورزش کردند افزایش بیشــترى در میزان

 پروتئین هــاى کلیدى مشــاهده شــد بــه ویژه 
پروتئیــن هایى که گلوکــز را از جریــان خون به 

عضالت حمل مى کنند.

شــیوع بیمارى هایى مانند تب مالــت، آنفلوآنــزا و اخیراً ویــروس کرونا 
از طریق مواد غذایى به خصوص لبنیات همیشــه نگرانى هایى را در جامعه 

ایجاد مى کند.
اخیراً ویروس مرگبار کرونا که یکــى از راه هاى انتقال آن مــواد غذایى از 
جمله گوشت و تخم مرغ اســت، باعث نگرانى هاى زیادى در سطح جهانى 
شده اســت. آیا انتقال کرونا از طریق ســایر مواد غذایى مانند لبنیات ممکن 
است؟ متخصصان تاکنون نظر قطعى در این باره نداده اند ولى از آنجایى که 
احتیاط شرط عقل است، منطقى است هیچکس حاضر نیست بخاطر مصرف 
لبنیات غیر بهداشــتى، ســالمت خانواده را به خطر بیاندازد. یک کارشناس 
صنایع شیر مى گوید استفاده از لبنیات بهداشــتى و پاستوریزه احتمال بروز 
بیمارى هاى عفونى شناخته شده را به صفر مى رساند در حالى که شیر و سایر 
محصوالت لبنى اگر به صورت سنتى، تولید و توزیع شود، ضمانتى براى سالم 

بودن ندارد.

چطور مى توان احتمال آلودگى از طریق مصرف لبنیات 
را به حداقل رساند؟

تمام میکروب هاى شناخته شده شیر با حرارت دیدن در 68 درجه سانتیگراد 
از بین مى رود و ما در فرایند پاستوریزاسیون شیر را تا 75 درجه سانتیگراد به 
مدت 15 ثانیه حرارت مى دهیم و مطمئن مى شویم شیر کامًال سالم است و 
پس از بسته بندى بهداشتى، شیر تا زمانى که تاریخ انقضا دارد سالم است. حتى 
در فرایند استریلیزاسیون هم دماى شیر تا 145 درجه سانتیگراد باال مى رود 
و کامًال تمام میکروب ها از میان مى رود. در این دما هیچ میکروب شــناخته 

شده اى توان زیستن ندارد. 
لذا با اطمینان مى شود گفت میکروب هاى شناخته شده در شیر کامًال از میان 

رفته است.

راهکار کاهش انتقال آلودگى میکروبى و ویروسى از 
طریق لبنیات همین روند است؟

طبعاً مردم امکان کنترل دما و زمان حرارت دهى و پاستوریزاسیون شیر را ندارد. 
راهکار این است که مردم از لبنیات و شیر صنعتى استفاده کنند تا از سالمت 

محصوالتى که مصرف مى کنند مطمئن باشند.

مى توان گفت همین روند براى لبنیات ســنتى هم 
وجود دارد؟

در توزیع شــیر ســنتى به مصرف کننده مى گویند برو شــیر را بجوشان. 
یعنى دســتکم 20 دقیقه جوشــاندن شــیر نیاز است تا این شــیر عارى از 
میکروب شــود و میکروارگانیزم هاى زنده آن از بین برود. نکته اینجاســت 
در لبنیات ســنتى اگر ســم توســط همین میکروب ها تولید شــده باشد، 
نمى توان گفت در اثر حرارت از بین مى رود. لــذا باید آلودگى لبنیات را قبل 
از مصرف، تشــخیص داد و چون در سیستم توزیع لبنیات سنتى هیچ راهکار 
و نظامى براى تشــخیص و ارزیابى آلودگى و ســالمت محصول ندارید و 
چه از لحاظ شیمیایى، سم شناسى و خواص ظاهرى مانند بو و طعم کنترلى 
صورت نمى گیرد و محصوالت به صورت مستقیم به مصرف کننده عرضه مى 
شود، لذا اگر سمى تولید شده باشد بر اثر حرارت از بین نمى رود و حتى ممکن 

اســت میکروارگانیزم ها 
هم در آن زنده باشــند. لذا 

توصیه مى شــود شیر از یک 
مجموعه داراى شناســنامه که 

توان تشــخیص بــار میکروبى، 
آلودگى ســمى و سایر شاخصه هاى 

ســالمت شــیر را دارد تهیه شود و به 
مصرف برسد.

پس جوشاندن شیر تضمینى 
براى سالمت آن نیست؟

همانطــور کــه توضیــح دادم ممکــن اســت 
شــیر دچار مشــکل ناشــى از تولید ســم توسط 

میکــروب ها باشــد کــه با حــرارت دهى ســنتى 
نمى توان از ســالمت آن و از بین رفتن ســموم مطمئن 

شــد. عــالوه بــر آن، جوشــاندن طوالنى مدت شــیر، 
باعث مى شود بین 20 تا 30 درصد ارزش غذایى شیر کاهش 

پیدا کند. برخى ریزمغــذى ها هم کامًال از بین مــى رود. مثًال 
ویتامین C شیر که بدن را در مقابل سرما خوردگى و آنفلوآنزا مقاوم 

مى کند، کالً  از بین مى رود. پروتئین هاى شیر دفرمه مى شوند و قابلیت 
خود را از دســت مى دهند و در یک کالم، جوشاندن شیر، باعث اسراف 

یک سوم آن مى شود.

برنــج یک 
ماده غذایى کامل 

و مغذى است که مصرف 
آن مى تواند باعث 

تقویت متابولیسم، مراقبت از پوست، کمک به هضم، کاهش فشار خون باال، 
کمک به کاهش وزن، تقویت سیستم ایمنى و حفاظت در برابر دیسانترى، 
سرطان و بیمارى هاى قلبى شود. متأسفانه بسیارى از افراد مخصوصاً بانوان 
در دوران رژیم غذایى خود برنــج را به طور کامل از وعــده روزانه مصرف 
غذایى حذف مى کنند و با این کار حامى بسیار قوى در جهت بروز بسیارى از
 بیمارى ها و ضربه به سیستم ایمنى بدن خود مى شوند اما اگر برنج را به همراه 
مواد خوراکى میل کنید؛ آسیب به سیستم ایمنى بدن شما به حداقل مى رسد.

هویج پلو
هویج به علت ویتامین k، پتاسیم، آنتى اکسیدان، بتاکاروتن و فیبر در خود یک 
ماده غذایى مناسب براى کاهش وزن و درمان اسهال است که اگر همراه برنج 

مصرف شود، مى تواند تأثیر بیشترى در درمان اسهال داشته باشد.

کشمش پلو
از فواید کشمش مى توان به تسکین یبوست، اسیدوز و تب اشاره کرد. جالب 
است بدانید که مصرف کشــمش پلو مى تواند در سالمت چشم، مراقبت از 

دندان، افزایش کیفیت استخوان و کم خونى تأثیر بگذارد.

عدس پلو
هضم آســان، تأمین آهن و پروتئین موجود در عدس پلو مى 
تواند باعث تقویت ذهن، جلوگیرى از آلزایمر، رفع کم خونى، 
درمان ناراحتى هاى روده اى، درمان التهاب و زخم هاى 
دهان و گلو، درمان دیفترى، بهبود نفخ معده، دفع صفرا، 
افزایش مقدار مدفوع، سالمت سیستم قلبى_ عروقى، 

بهبود یبوست و افزایش شیر مادران شیرده شود.

ماش پلو
خواص آنتى اکسیدانى، مس و مواد مغذى موجود در ماش 
مى تواند نقش بسیار زیادى در درمان یبوست، اسهال، بهبود 
سیستم گوارش، رشد کودکان، کاهش کم خونى در نوزادان، 
تقویت حافظه، سالمت لثه، جلوگیرى از پوکى استخوان، درمان 
گرما زدگى، درمان بیمــارى نقرس، بهبود کاســترول خون و قلب، 
افزایش انرژى در مادران بــاردار، درمان دیابت نوع 2، کاهش وزن، تقویت 

بنیه بدن و درمان قند خون داشته باشد.

زیره پلو
زیره به علت وجود ویتامین هاى k،  B،  C و  E، کلسیم، منیزیم، فسفر و آهن 
در خود مى تواند بسیارى از بیمارى هایى مانند نفخ معده، تشنج، صرع، چاقى، 
دفع سموم بدن، رفع تنگى نفس، سکســکه، دل درد کودکان، برونشیت، 
الغرى در نواحى شکم، درمان یبوســت، بر طرف کردن قرمزى چشم، درد 
دندان و درد زخم را بهبود بخشد و بهتر است براى به حداقل رساندن تأثیر این 

بیمارى ها حتماً همراه برنج مصرف شود.

گوجه پلو
یکى از غذاهاى قدیمى و خوشــمزه در ســفره هاى ایرانى گوجه پلو است. 
این وعده غذایــى به علــت ویتامین هاى گوجــه فرنگى در خــود مانند 
ویتامین هاى A،  K،  C و آهن به حفظ سالمت مادر و جنین کمک مى کند و 
در کاهش وزن، کاهش خستگى بدن، تقویت بینایى، بهبود رشد موهاى جنین، 
کمک کردن به تصفیه خون، کاهش فشار خون، کاهش کم خونى در دوران 
باردارى، حفظ سالمت دندان، لثه و اســتخوان مؤثر است البته به یاد داشته 
باشــید که مصرف بیش از اندازه آن با برنج مى توانــد باعث افزایش وزن در 

شما شود.

ویروس کرونا از طریق لبنیات هم 
منتقل مى شود؟

برنــج یک
ماده غذایى کامل 

و مغذى است که مصرف 
آن مى تواند باعث 

عد
هضم
توا
د

خ
مى
سیس
تقویت ح
د گرما زدگى،
م افزایش انرژى در
بنیه بدن و درمان قن

خاصیت برنج را چند برابر کنید 

کى صبحانه بخوریم؟ قبل یا بعد از ورزش؟

عواملى که باعث جلوگیرى از آلزایمر مى شوند

افراد باالى 60 سال هر سال به 
چشم پزشک مراجعه کنند

شتباه استگرم کردن مچ پاى پیچ خورده اشتباه است
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شهردارى شاهین شهر باستناد مصوبه شــماره 695/ش مورخ 98/03/26 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد تعداد یک ردیف امالك تجارى به پالك 
ثبتى شماره 5085 /406 واقع در خیابان فردوسى بین فرعى 17 و 18 غربى به 
متراژ 695/5 مترمربع را با قیمت پایه 139/100/000/000 ریال از طریق آگهى 

مزایده به صورت نقد به فروش برساند.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در 
ساعات ادارى به واحد امالك شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا 
پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 98/11/26 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. 

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهى تجدید مزایده عمومى (نوبت چهارم) چاپ دوم

حمیدرضا فرهنگ- شهردار شاهین شهر م الف: 748060

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى خمینى شهر با استناد به مجوز شماره 
150 مورخ 1389/01/23 شوراى محترم ســازمان و مجوز 49/1012 ش مورخ 
98/11/02 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد بهره بردارى از جایگاه هاى 
CNG منظریه و حافظ خمینى شهر را به شــرکت واجد شرایط که مورد تایید 

شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى باشــد به مدت یکسال شمسى واگذار 
نماید. لذا از شرکت هاى واجد شرایطى که تمایل به حضور در مزایده را دارند 
دعوت به عمل مى آید جهت اخذ شرایط مزایده و ارائه فرم پیشنهاد قیمت، 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 1398/11/29 به واحد امور مالى سازمان مراجعه 
و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره 33643696- 031 تماس حاصل 

فرمایند.

آگهى مزایده (نوبت اول) چاپ دوم

م الف: 749887 سازمان تاکسیرانى خمینى شهر

معاون مهندسى شــرکت توزیع برق  استان اصفهان 
با اشــاره به راه اندازى و پیاده سازى ســامانه ها و نرم 
افزارهاى شرکت توزیع برق گفت: یکى از اهداف مهم 
شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان افزایش خدمات 
غیر حضورى  به منظور باال بردن ســطح رضایتمندى 
مشترکین مى باشــد که بدین منظور راه اندازى وپیاده 
سازى ســامانه ها جزو اهداف شــرکت قرار گرفت و 

عملیاتى شده است.
الف ) سامانه انتخاب پیمانکار (ارت و تابلو)

محمد ساســانى در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان 
در توضیــح مزیت هاى این ســامانه بیــان نمود: این 
سامانه ایجاد بستر رقابتى سالم مابین پیمانکاران داراى 
صالحیت، عدالت در تقســیم کار بیــن پیمانکاران و 
رهگیرى و پیگیــرى آنالین پروژه هاى واگذار شــده 

مى باشد.
وى ادامــه داد: ســامانه انتخاب پیمانــکار ارت و تابلو 
کنتورى از تاریــخ 10تیرماه 98 راه انــدازى و در کلیه 
شهرستان هاى تابعه عملیاتى شده و همچنین این سامانه 
با سامانه سمیع ارتباط مکانیزه داشته و کلیه متقاضیان 
انشعاب عادى از این سامانه کارتابل داشته و مى توانند 
پیمانکار مورد نظر خود را بدون مراجعه به اداره و از طریق 
این سامانه انتخاب نموده و کلیه عملیات اجرایى پروژه 

را رصد نمایند.
ب)سامانه مکانیزه استعالمات نظام مهندسى
ساسانى در ارتباط با ســامانه مکانیزه استعالمات نظام 
مهندسى بیان کرد: به منظور جلوگیرى  از اتالف وقت 
متقاضیان و تعیین تکلیف حریم ســاختمان ها قبل از 
مرحله صدور پروانه ساختمان و همچنین تکلیف پست 
زمینى متقاضیان و ســهولت در واگذارى انشــعاب به 

متقاضیان ارتباط مکانیزه، سامانه خدمات مشترکین برق 
با سامانه نظام مهندسى استان اصفهان برقرار شده است.

معاون مهندسى شرکت توزیع برق  استان اصفهان در 
همین راستا ادامه داد: متقاضیان مى توانند از طریق طراح 
برق ساختمان و بصورت مکانیزه نسبت به ارسال استعالم 
اولیه برق ســاختمان اقدام و جوابیه خود را بصورت غیر 

حضورى دریافت نمایند.
ج)سامانه نظارت استان اصفهان

وى در راســتاى برنامه نظارت اســتان اصفهان (بینا) 
نیزتصریح کرد: حذف کلیه مســتندات فیزیکى پرونده، 
مکانیزه نمودن کلیه فرآیندهاى کنترل پروژه، کاهش 
مراجعات حضورى پیمانکاران اجرایى، افزایش حضور 
فیزیکى ناظران در کارگاه هــاى در حال اجرا، افزایش 
سرعت و دقت اجرایى فرآیند هاى اجرایى و امکان رویت 
پذیرى مراحل مختلف پروژه از دستاوردهاى سامانه فوق 
مى باشد.  ساسانى تاکید کرد: پیمانکاران اجرایى و کلیه 
افراد مسئول در اجراى پروژه از سامانه فوق کارتابل داشته 
و در نهایت مى توانند پروژه هاى برق رسانى  و متقاضیان 
و سایر پروژه هاى نوسازى و بهینه سازى را با کیفیت بهتر 

و در زمان کمتر اجرایى نماید.
برخى از پروژه هاى اجرایى شرکت توزیع برق 

استان اصفهان
معاون مهندسى شرکت توزیع برق استان اصفهان در 
راستاى پروژه هاى اجرا شــده این شرکت خاطر نشان 
کرد: در راســتاى عمل به منویات مقام معظم رهبرى 
و رونق و تولید و به منظــور افزایش پایدارى و ظرفیت 
شبکه و کاهش خاموشى هاى مشترکین و کاهش تلفات 
شبکه و همچنین به منظور بهبود وضعیت روشنایى معابر 
جاده هاى استان پروژه هاى متعددى در شرکت توزیع 

برق استان اصفهان عملیاتى شده است.

اجرا و بهینه سازى روشنایى اتوبان ذوب آهن 
وى در همین راستا با اشاره به پروژه بهینه سازى روشنایى 
اتوبان ذوب آهن گفت: اتوبان ذوب آهن یکى از مسیرهاى 
اصلى ارتباطى بین شــهر اصفهان و شهرســتان هاى 
فالورجان و لنجان است که این  پروژه به طول کلى 25 
کیلومتر و با اعتبارى بالغ بر 30میلیارد ریال با استفاده از 

چراغ هاى جدید LED  طراحى و اجرا گردیده است.
ساسانى افزود: بهبود روشنایى، صرفه جویى در مصرف 
  LED انرژى به دلیل استفاده از چراغ هاى کم مصرف
و تامین بهبود ایمنى تردد وســایل نقلیــه و عابران از 
دستاوردهاى این پروژه مى باشــد. ایشان خاطرنشان 
کردند که ایــن پروژه با مشــارکت و همــکارى اداره 

شهرسازى ایجاد شده است.

تبدیل شبکه هاى سیمى به کابل خود نگهدار 
فشار ضعیف

معاون مهندســى شــرکت توزیع برق  استان اصفهان 
با اشاره به تبدیل شبکه هاى ســیم لخت به کابل خود 
نگهدار فشار ضعیف در سطح شهرستان هاى شهرضا، 
خمینى شهر، دولت آباد، مبارکه و گلپایگان اضافه کرد:
 پروژه هاى فوق بــه طول تقریبــى 700 کیلومتر و با 
اعتبارى بالغ بــر 50میلیارد ریال و بــه منظور کاهش 
حوادث برق گرفتگى، کاهش سرقت شبکه ها ، کاهش 
تلفات غیر فنى و با هدف بهینه سازى شبکه هاى برق 
رســانى اجرا گردیده که باعث کاهش خاموشى هاى 
ناخواسته در شرایط بد جوى در این شبکه ها و رفع ضعف 

ولت در اکثر نقاط شبکه مذکور گردیده است.

احداث فیدرهــاى جدید 20 کیلــو ولت از 
پست هاى فوق توزیع (63 کیلو ولت)

وى در ارتباط با فیدرگیرى از پست اسالم آباد  و دانشگاه 
صنعتى (خمینى شهر) و علویجه( نجف آباد) توضیح داد: 
به منظور افزایش پایدارى شــبکه هاى موجود و کاهش 
خاموشى هاو افزایش ظرفیت شبکه و تامین برق متقاضیان 
جدید، پروژه هاى فیدر گیرى از دو مدار و تک مدار به طول 
تقریبى 35 کیلومتر و با اعتبارى نزدیک به 50 میلیارد ریال 
در شهرستان هاى فوق اجرا شده است. ساسانى در همین 
راستا گفت: با افزایش ظرفیت برق رسانى پس از اجراى 
شبکه شاهد رفع ضعف ولت و فیدر هاى موجود خواهیم بود 
و همچنین امکان برق رسانى به متقاضیان جدیدصنعتى و 

کشاورزى فراهم مى شود.
 احداث شــبکه 20 کیلو ولت مابین 2 استان 
لرســتان و اصفهــان در منطقه پشــتکوه 

فریدونشهر
معاون مهندسى شــرکت توزیع برق  استان اصفهان 
با اشاره به ایجاد رینگ فیدر 20 کیلو ولت مابین فیدر 
شهرستان الیگودرز استان لرســتان با فیدر شهرستان 
فریدونشهر اســتان اصفهان اظهار داشت: به منظور 
کاهش خاموشــى هاى مشــترکین واقــع در منطقه 
پشــتکوه فریدونشــهر پروژه فوق به طول تقریبى 3 
کیلومتر و با اعتبارى نزدیک بــه 50 میلیارد ریال اجرا 

شده است.
ساسانى در همین راســتا  با تاکید افزود: پیرو توافق 
صورت گرفته دو استان همجوار احداث پروژه رینگ 
فیدر باعث مى شــود شــبکه تغذیه منطقه پشتکوه 
از حالت  شــعاعى خارج شــده و رینگ ایجاد شده 
مى تواند کمک شایانى به رفع و کاهش خاموشى هاى 

مشترکین کند.

تبدیل شبکه و تأسیسات هوایى به زمینى در 
زیرگذر جدیداالحداث واقع در منطقه تاریخى 

کاشان
وى با اشاره به بهینه سازى و نوسازى شبکه هاى زمینى 
20 کیلو ولت اطراف زیر گذر جدید االحداث در محله مدخل 
کاشان عنوان کرد: با توجه به احداث زیر گذر جدید محله 
مدخل کاشــان  و با عنایت به قدمت، توریستى و تاریخى 
بودن بافت شهرستان کاشان  و به منظور زیبا سازى مبلمان 
شهرى شــبکه هاى 20 کیلو ولت زمینى به طول تقریبى 
700 متر در محله مذکور احداث شده است که باعث افزایش 

زیبایى  و ایمنى شبکه و کاهش تلفات شبکه مى شود.
احداث شبکه فشار متوسط 2 مداره حدفاصل 
پست کمه تا منطقه پادنا در شهرستان سمیرم

معاون مهندسى شــرکت توزیع برق  استان اصفهان اظهار 
داشت به منظور برقرسانى پایدار و مطمئن روستایى ، احداث 
خط 2 مداره حدفاصل پست کمه تا منطقه پادنا در شهرستان 
سمیرم شروع شده است. منطقه پادنا شامل 40 روستا به صورت 
پراکنده مى باشد که در فصل تابستان به علت باال رفتن مصارف 
کشاورزى  و استفاده زیاد از پمپ هاى آب فیدر هاى منتهى به 
منطقه فول بار مى گردد که هدف اجــراى این پروژه تامین 
برق متقاضیان جدید منطقه صنعتى پادنا و تامین برق پایدار و 
مطمئن روستاهاى منطقه مذکور مى باشد. ساسانى بیان کرد: 
این پروژه به طول تقریبى 25 کیلومتر و در دو فاز با اعتبارى 
بالغ بر 50 میلیارد ریال برنامه ریزى شده است. وى در همین 
راســتا با تاکید افزود: در این پروژه به دلیل کوهستانى بودن 
منطقه از پایه هاى چدنى جدید 12 مترى استفاده شده است 
که از مزایاى مهم این پایه ها استقامت مکانیکى باال و سبکى 
وزن آن مى باشد. الزم به ذکر مى باشد این پروژه با پیشرفت 
حدود 50 درصد عملیات آن در حال اجرا مى باشد و پیش بینى 

مى گردد تا دو ماه آینده به بهره بردارى کامل برسد.

گفتگوى اختصاصى نصف جهان با معاون مهندسى شرکت توزیع برق  استان 

عملکرد شرکت توزیع برق  استان اصفهان در یک نگاه
محیا حمزه

شهردارى الیبید در نظر دارد با استناد مصوبه شماره 98/74/ش مورخه 
1398/09/28 شوراى محترم اسالمى، تعداد 49 قطعه پالك زمین با 
کاربرى مســکونى واقع در خیابان شهید على نقى توکلى را از طریق 
مزایده عمومى به فروش برساند؛ لذا متقاضیان مى توانند براى شرکت 
در مزایده و یا کسب اطالعات بیشتر از تاریخ 1398/11/15 لغایت پایان 
وقت ادارى 1398/11/23 به شــهردارى مراجعه و یا با شماره تماس 

03145332500 تماس حاصل نمایند. 

آگهى مزایده نوبت دوم چاپ اول

م الف: 758615 على مسعودى- شهردار الیبید


