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جمشیدى: کسب سهمیه؟ چرا که نه! کرونا کودکان زیر 10 سال را مبتال  نمى کند؟کمک کارکنان فوالد مبارکه به هموطنان سیل زدهرضا رشیدپور «اتفاق» را رقم خواهد زدالریجانى به حامیانش گفته بود رد صالحیت مى شوند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چرا قند زیاد
براى سالمتى 
مضر است؟

گاز مایع در اصفهان همچنان کمیاب است
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فاجعه  به اندازه 2 برابر 
ظرفیت ورزشگاه آزادى!

مشاهده ویروس کرونا 
در شترهاى جاسک و سیریک

کرونا نبود 
سرماخوردگى بود! 

5

صالحیت 
2 اصالح طلب

 در اصفهان تأیید شد!

از آنجایى که غذاها حاوى قند زیادى است، بخش فراوانى از کالرى 
دریافتى روزانه را قند این غذاها به خود اختصاص مى دهد. اما از جمله 

دالیلى که نباید قند اضافى دریافت کرد موارد زیر است:  قند اضافى 
سبب افزایش وزن مى شود نرخ چاقى در سراسر جهان رو به افزایش 

است و مصرف قند اضافى، به ویژه قند موجود در نوشیدنى ها ...

سخنگوى شــوراى هماهنگى جبهه اصالحات 
اصفهان گفــت: پــس از مرحله دوم بررســى 
صالحیت داوطلبان انتخابــات یازدهمین دوره 
مجلس شوراى اســالمى مشخص شد که فقط 
یک اصالح طلب شــاخص در این استان تأیید 

شده است.
على ناظــم زاده در گفتگو با «ایرنــا» افزود: به 
غیر از این فرد کــه ناهید تاج الدیــن، نماینده 
مردم اصفهان در مجلس دهم اســت، هیچ فرد 
مد نظر جبهــه اصالحات از شــهر اصفهان در 
بین تأییدشدگان نیســت. وى با بیان اینکه این 
وضعیت در سایر شهرستان هاى استان اصفهان 

نیز وجود دارد،  ...

4 ساعت هاى سختى که  بر «تقدیس» گذشتساعت هاى سختى که  بر «تقدیس» گذشت
بخشى از اثر ارزشمند پرویز تناولى چند ساعت بعد از سرقت  پیدا شدبخشى از اثر ارزشمند پرویز تناولى چند ساعت بعد از سرقت  پیدا شد

3

ادامه دار بودن صف هاى طوالنى به رغم قول و قرارهاى اولیه 

فریبا متخصص: 
«پریدخت» 
مانند

 دیوانه هاست 

چقدر اینجا ســرده!
مهدى خلیل، ســنگربان تیم ملى لبنان در نیم فصــل از العهد این 
کشور به ذوب آهن پیوست. او سابقه قهرمانى در AFC کاپ را دارد و 
دروازه بان اول تیم ملى لبنان است. عملکرد ضعیف ذوبى ها در خط 
دروازه در نیم فصل اول مسئوالن این باشگاه را مجاب کرد تا به دنبال 

سنگربانى مناسب براى تیمشان باشند. 
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

فروریختن قسمتى از 
سقف یک مدرسه

 در درچه

بارندگى شدید پاییز امسال باعث شد

مکالمه برج مراقبت با شاهد عینى سقوط هواپیماى اوکراینى 
خبرگزارى اوکراین منتشر کرد

2

5

میالد فخرالدینى: هدفم میالد فخرالدینى: هدفم 
انتقام نبود، باور کنید! انتقام نبود، باور کنید! 

ریب
«پرپر«پر

دییودیو دیو

گفتگو با دروازه بان لبنانى  ذوب آهن:
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شرکت بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان اصفهان 
کدملى/ شناســه ملى 10100203420 دارنده پروانه 
واحد پرورش مرغ تخمگذار بــه ظرفیت 16000 به 
شماره 32550/170 مورخ 1391/04/31 ضمن اعالم 
مفقود شدن آن بدین وسیله ســاقط شدن اعتبار 

پروانه مذکور را اعالم مى نمایم.

اطالعـیهاطالعـیه



0202جهان نماجهان نما 3690سه شنبه  15 بهمن  ماه   1398 سال شانزدهم

براى حضور در انتخابات آتى مجلس فقط اصالح طلبان 
نیستند که از رد صالحیت گسترده خود خبر داده و مانند 
هر دوره نســبت به آن اعتراض مى کننــد بلکه در این 
دوره دامنه ردصالحیت ها گسترده تر شده و جناح هاى 

مستقل و میانه را هم شامل شده است. 
بنابر آنچه فعاالن سیاسى  نزدیک به طیف على الریجانى 
و فراکســیون نزدیک به وى در مجلس (فراکســیون 
مستقالن والیى) به پایگاه اطالع رســانى «دیده بان 
ایران» گفتــه اند، اکثریــت افراد شــاخص این جناح 
بنابر ماده 28 قانون انتخابــات یعنى عدم التزام به نظام 
ردصالحیت شده اند.  اما فقط نمایندگان مجلس نبودند 

که ردصالحیت شــدند؛ فعاالن سیاسى نزدیک به این 
جریان هم جــزو صدها رد صالحیت شــده این جریان 

بودند. 
دو منبع نزدیک به على الریجانى ریاســت مجلس به 
«دیده بان ایران» گفته اند علــى الریجانى دو ماه قبل 
پس از مرحله اول ثبــت نام کاندیداهــاى مجلس به 
اطرافیان خود هشدار داده بود که رد صالحیت خواهند 
شد؛ الریجانى از اطرافیان خود خواسته بود حتى االمکان 
از حضور در انتخابات انصــراف دهند چرا که احتماًال رد 
صالحیت مى شوند و او قادر نیست براى آنها رایزنى کند  

و مانع از رد صالحیت آنان شود.

ورزشــگاه صدهزار نفرى آزادى براى افراد بســیارى 
شاخص تخمین جمعیت اســت، حاال دو برابر جمعیت 
حاضر در ایــن ورزشــگاه را در حالــى تصورکنید که 
همگى شــان مرده اند، وحشــتناك اســت اما این آمار 
کشته شدگان حوادث رانندگى در حدود ده سال گذشته 
و کامــًال واقعى اســت؛ 200 هزار و 605 نفــر. در این 
مدت ســه میلیون و 476 هــزار و 701 نفر هم مصدوم 
شدند. مصدومانى که تعدادشان به اندازه جمعیت برخى 
کشورهاى جهان است. اگر شمار قربانیان در ده سال اخیر 
را تقسیم بر تعداد روزهاى این ســال ها بکنیم، به عدد 
متوسط 55 قربانى حوادث رانندگى در هر روز مى رسیم.  

مى توان این مسئله را از منظرى دیگر هم بررسى کرد، 
این روزها موج کرونا ویروس، سراسر جهان را فراگرفته 
و اکثر کشــورهاى جهان و نیز سازمان بهداشت جهانى 
شرایط اضطرار اعالم کرده اند، بیمارى اى که متأسفانه 
تاکنون منجر به مرگ 304  نفر شده است. اما بد نیست 
یادآورى کنیم که اگر زمان شیوع ویروس کرونا و جهانى 
شدن نگرانى پیرامون آن را مربوط به دو هفته قبل بدانیم 
و متوسط مرگ روزانه 50 نفر در کشور را هم مدنظر قرار 
دهیم، به عدد 700 خواهیم رســید، یعنى طى این مدت 
700 نفر در ایران فقط در حــوادث رانندگى جان خود را 

از دست داده اند.

الریجانى به حامیانش 
گفته بود رد صالحیت مى شوند

فاجعه  به اندازه 2 برابر 
ظرفیت ورزشگاه آزادى!

بیشترین بانوانى 
که خون داده اند

ســخنگوى ســازمان انتقال    ایسنا|
خون ایران وضعیــت اهدا و مصــرف خون و 
فرآورده هاى آن را طى ده ماه گذشــته تشریح 
کرد. بشیر حاجى بیگى گفت: در ده ماه گذشته 
به ترتیب بانوان اســتان هاى لرستان، مرکزى، 
کردســتان و سیستان و بلوچســتان باالترین 
میزان شاخص اهداى خون در کشور را به خود 

اختصاص داده اند. 

پیام  عجیب تتلو از زندان
 رکنا| امیر تتلو پس از گذشــت چند روز 
از زمان بازداشــتش در ترکیه هنوز به اینترنت 
دسترسى دارد و در اینستاگرام فعالیت مى کند! 
در یکى از پیام هایى که تتلو منتشر کرده، خطاب 
به طرفدارانش نوشته است: «فقط به یه جا یه 
شــکایتى بکنید! اینجا خیلى افتضاحه! خیلى 
کثیفه، خیلى! هیچى هم نداره! من گیاهخوارم! 
نه غذا خوردم از صبح، نه دستشویى رفتم بس 
که کثیفه! ببرن یه جاى تمیزتــر الاقل! ببرن 

زندان! اینجا بازداشتگاه طوریه، واقعاً سخته!»

مکانیک مشهدى
 پراید ساخت!

  خانه ملت| نــادر قاضى پــور، عضو 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــوراى 
اســالمى با انتقاد از گرانى خودرو در بازار طى 
هفته هاى اخیر، گفت: در روزهاى گذشته یک 
مکانیک در مشهد توانسته با خریدارى قطعات 
مورد نیاز ســاخت خودرو و تنها بــا 32 میلیون 
تومان یک دستگاه پراید تولید کند، این امر نشان 
مى دهد قیمت تمام شده تولید خودرو باید کمتر 

از نرخ کنونى باشد.

یک شبه
 10 میلیون گران شد! 

  خبر آنالین | بازار خودرو چند هفته اى 
است در حال سپرى کردن نوسانات قیمت است 
و این هفته را نیز با نوسان قیمت آغاز کرده است 
اما این نوسانات قیمت به سمت افزایش قیمت 
حرکت کرد و حاال شاهد افزایش قیمت تقریبًا 
تمام مدل هاى خودرو هستیم. به عنوان نمونه 
قیمت خودروى پژو 2008 دیروز دوشنبه نسبت 
به روز یک شنبه ده میلیون تومان افزایش یافت 

و به قیمت 420 میلیون تومان رسید.

مرگ عجیب زن سالخورده 
ظهر شنبه 12 بهمن،   روزنامه ایران |
مرد جوانى با پلیس تهران تمــاس گرفت و از 
مرگ مرموز مادرش در خانه خبر داد. با حضور 
تیم تحقیق در محل، آنها با جسد زن 70 ساله 
در حالى مواجه شدند که از ناحیه گردن با کش 
3 سانتى به در یخچال بسته شده بود. در ادامه 
تحقیقات مشخص شد که پسر دیگر پیرزن شب 
قبل از آن مهمان خانه اش بوده اســت، اما آنها 
نیز مدعى بودند که پس از اتمام مهمانى خانه را 
ترك کردند و دیگر خبرى از مادرشان نداشتند. 
باتوجه به مشــکوك بودن این ماجرا، جسد به 

پزشکى قانونى منتقل شد.

قاچاق آب و خاك؟
  ایلنا| على مؤیدى خــرم آبادى، رئیس 
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز  درباره قاچاق 
آب و خاك از ایران به کشورهاى همسایه گفت: 
چیزى به نام قاچاق آب از کشورمان نشنیده ام. 
درباره قاچاق خاك هم یکــى دو مورد گزارش 
داشته ایم و بررســى هایى انجام شد اما قاچاق 
خاك از ایران حاد نیست هر چند که حتى یک 
گرم قاچاق آن هم براى مــا آزار دهنده و قابل 

پیگیرى است.

تحلیل حسن عباسى
 از پرواز 737

 ایرنا| حسن عباسى در قم گفته است: پس از 
سقوط هواپیماى اوکراینى، دشمنان به دنبال تخریب 
نظام مقدس جمهورى اسالمى و سپاه پاسداران بودند 
و رسانه هاى معاند با همراهى برخى سلبریتى هاى 
داخلى همه توان خود را به میــدان آوردند، اما هیچ 
توفیقى به دست نیاورده و آبروى آنها رفت. وى با بیان 
اینکه پس از شکست این توطئه، سه کشور فرانسه، 
انگلیس و آلمان پرونده هسته اى ایران را به شوراى 
امنیت فرستادند، گفت: با این اقدام اروپایى ها برجام 
براى همیشه مرد و شکاف میان آمریکا و اروپایى ها 

نیز کامًال از میان رفت.

من قسم نخوردم!
 روزنامه ایران| مرتضى آقا تهرانى، دبیرکل 
جبهه پایدارى در سخنانى درباره «گرین کارت» خود 
توضیح داد. وى تصریح کرد: کســى که در آمریکا 
زندگى مى کند، بعد از پنج سال مى تواند گرین کارت 
آن دولت را دریافت کند. وزارت  امور خارجه  آن دوره 
نیز براى ســهولت رفت  و آمد، گرین کارت را صادر 
کرد اما این به معناى تبعیت و قسم خوردن زیر پرچم 
آمریکا نیست. پس از پایان مدت گرین کارت و پس 
از آنکه دیگر نیازى به رفت  و آمد به آمریکا نداشتم، 
دیگر اقدامى براى اخذ مجدد گرین کارت انجام ندادم.

«جان کرى» نامزد نمى شود
وزیر امور خارجه اســبق آمریکا   برترین ها|
بامداد دوشنبه در پاســخ به انتشار برخى شایعات در 
مورد نامزد شدنش براى انتخابات 2020 گفت: این 
اخبار کامًال جعلى و نادرســت هستند. «جان کرى» 
در پیامى توییترى نوشت: «من افتخار مى کنم که با 
دوست خوبم "جو بایدن" که قصد دارد با پیروزى در 
انتخابات "ترامپ" را شکست دهد، همکارى کنم. 
من معتقدم بایدن رئیس جمهورى است که کشور ما 

در حال حاضر به شدت به آن احتیاج دارد...»

غرامت 80 هزار دالرى کم است
  عصر ایران| رئیــس جمهــورى اوکراین 
گفته پیشــنهاد غرامت 80 هزار دالرى ایران به هر 
یک از شهروندان اوکراینى کشــته شده در سانحه 
ســقوط هواپیماى اوکراینى در ایران، کم اســت. 
«والدیمیر زلنسکى» با  اشاره به این موضوع گفت: 
«ایران پیشــنهاد کرده به ازاى هر کدام از کشــته 
شــدگان اوکراینى این هواپیما به خانــواده آنها 80 
هزار دالر پرداخت کند، امــا ما این مبلغ را نپذیرفتیم 
و به نظر ما این مبلغ کم اســت.» او افزود: «هر چند 
ارزش زندگى یک انسان را نمى توان با پول سنجید 
اما ما براى دریافت مبلغ بیشــتر به ایران فشار وارد 

خواهیم کرد.»

بروید تعطیالت!
محمدرضا تاجیک از تئوریسین هاى   نامه نیوز|
اصالح طلبان درباره حضور ایــن جناح در انتخابات 
در روزنامه «اعتماد» نوشت: «جریاِن اصالح طلبى 
"واقعًا موجود" نیازمند یک تعطیالت تاریخى است. 
باید عزم رفتن کند و از ســرزمین قدرت به  در آید و 
ببیند که آســمان آیا همه جا همین رنگ است و آیا 
اصالح طلبــى همه جا به همین رنگ اســت؟ حتى 
اگر اصالح طلبان در تســابق هاى بزرگ پیشاروى 
(مجلس و ریاســت جمهورى و...) پیروز هم بشوند، 
از امکان و اســتعدادى بیش از دولــت کنونى براى 
بهبود امور (داخلــى و خارجى) برخوردار نیســتند؛ 
لذا شایسته آن اســت که ِعرض خود نبرند و زحمت 
مردمان ندارند و عاقالنه چندى از دیار قدرت رخت 

بربندند.»

زمان دادگاه «زم» 
شنیده ها حکایت از آن دارد که اولین    تابناك |
جلسه دادگاه روح ا... زم، مدیر کانال معاند «آمدنیوز»  

قرار است هفته آینده برگزار شود.

خبرخوان

 یک رســانه اوکراینى (یونیان اوکراین) فایلى صوتى 
منتشر کرده که مدعى است گفتگوى میان برج مراقبت 
فرودگاه است با خلبان یک هواپیماى مسافرى شرکت 
«آســمان» در لحظه ســقوط هواپیماى اوکراینى که 
موشک خورده اســت. بنا بر اطالعات این فایل که در 
شــبکه هاى اجتماعى دست به دســت مى  شود، خلبان 
هواپیماى «آسمان»، شــلیک موشکى با نور زیاد را در 
آســمان تهران و پس از آن، یک انفجار بزرگ و پرنور 
را تشخیص داده  و به برج مراقبت تهران خبر داده بود. 
در این فایل صوتى، خلبان پرواز هواپیمایى «آسمان» 
به زبان فارســى به برج مراقبت مى گوید که شاهد نور 
شــلیک موشــک و همچنین انفجار پس از آن است 
ولى برج مراقبت از وجود چنیــن موضوعى اظهار بى 
اطالعى مى کند و ســپس 9 بار تــالش مى کند تا با 
خلبان هواپیماى اوکراینى ارتباط بگیرد ولى پاســخى 

دریافت نمى کند.
مکالمه بین هواپیماى تهران-شیراز با شماره 3768 با 
برج مراقبت فرودگاه و همچنین قسمتى از مکالمه پرواز 
اوکراین با شماره 752 ترجمه شده از روى سایت خبرى 
این رســانه اوکراینى را به نقل از پایگاه اطالع رسانى 

«رکنا» بخوانید:
خلبان 3768: یه ســرى نورایى مى بینیم مثل اینکه از 

موشکه، چیزى هست؟
برج: منطقه 320؟ چند مایلى؟ کجا؟

خلبان 3768: مایلش رو نمى تونم دقیق بگم، ولى فکر 
کنم نزدیک (منطقه هوایى) پیام، (شهر) کرج.

برج: چند مایلى؟ کجا؟
خلبان 3768: االن ما داریم نورشــو مى بینیم از اینجا. 

داره دور مى شه.
برج: چیزى به ما گزارش نشــده. چه جوریه؟ نورش به 

چه صورتیه؟
خلبان 3768: نور موشکه دیگه.

برج: به سمت شهر که احیانًا حرکت نمى کنه؟ نه؟
خلبان 3768: شاید... نه نه، از اونجا بلند شد...

برج: به ما چیزى گزارش نشده ولى شما حواست بهش 
باشه.

خلبان 3768: باشه دارم به سمت مسیر فرود مى رسم.
برج: پرواز هواپیمایى بین المللى اوکراین 752، پیام رو 

دریافت مى کنید؟
 (پیام چندین بار تکرار شد اما جوابى دریافت نشد) 

برج: آسمان 3768، از اون باال شما دیگه چیزى مشاهده 
نمى کنید؟

خلبان 3768: مهندس جان، انفجار بود. یه نور بســیار 

بزرگى دیدیم. نمى دونم چى بود واقعًا؟ براى ما نرماله 
همه چیز؟

برج: آره، فکر نکنم مشکلى براى شما وجود داشته باشه.
خلبان 3768: ان شاءا...

 در همین ارتباط، حســن رضایى فر، مدیرکل ســوانح 
سازمان هواپیمایى کشــورى در گفتگو با خبرگزارى 
«مهر» با بیان اینکه ســازمان هواپیمایى کشورى از 
انتشار چنین فایلى مطلع و متعجب شده، گفت: این فایل 
از مجموعه اســنادى بوده که در تیم مشترك بررسى 

سانحه هوایى در اختیار گروه کارشناسان اوکراینى قرار 
گرفته است. وى افزود: این اقدام اوکراینى ها سبب شد 

دیگر هیچ سندى به آنها ارائه ندهیم.
رضایى فر یادآور شد: در حال حاضر تیم اوکراینى کشور 
را ترك کرده و فعًال هیچ گروه کارشناسى از کشورهاى 
ذینفع در این پرونده که بر اســاس انکــس 13 ایکائو 
(سازمان جهانى هوانوردى) مى توانند همزمان در حین 
بررسى هاى کارشناسى کشور محل وقوع سانحه حضور 

داشته باشند، در ایران حاضر نیستند.

مدتى اســت که زمزمه فروش کاالهــاى الکچرى 
از جملــه محصــوالت دخانــى در فضــاى مجازى 
شــنیده مى شــود. البته بعضــى از این فروشــگاه ها

 به صــورت حضــورى نیــز محصــوالت خــود را 
مى فروشــند. در صفحات مجازى که از نام الکچرى 
اســتفاده نکرده اند، قیمت ها معمولى اســت. مثًال هر

نخ ســیگار برگ بین 5000 تا 55 هــزار تومان عرضه 
مى شود.

همچنیــن فروشــندگانى کــه در شــهرهاى مرزى 
فعالیت مى کننــد، قیمت هاى به نســبت منطقى ترى 
دارند. یکى از آنها که هر نخ ســیگار بــرگ کوبایى را 
به نســبت ســایز، کیفیت و برند آن حدود 45 تا 150 
هزار تومان مى فروشــد، مى گوید: «همین ســیگارها 
بــه تهــران ارســال مى شــود و در فروشــگاه هاى 
پایتخت به قیمــت 300 تا 500 هــزار تومان عرضه 

مى شود!» 
اما سیگار برگ هم مانند بســیارى از کاالهاى دیگر از 

الکچرى شــدن در امان نمانده است. براى مثال یکى 
از فروشگاه هاى شمال شهر تهران، برخى از برندهاى 
معروف ســیگار برگ کوبایــى را در قالف هاى فلزى 
و کاورهاى چوبى به قیمت 200 تــا 350 هزار تومان 

مى فروشد. 
اما این پایان ماجرا نیســت و عجیب ترین نوع سیگار 
برگ آنهایى اســت که بــا روکش طــال در صفحات 
مجازى خودنمایى مى کنند. البته بیشــتر فروشندگان
مى گوینــد کــه دیگــر ســیگار بــرگ طــال در 
دســترس نیســت. یکــى از آنهــا مى گویــد: 
«درخواســت ســیگار بــرگ بــا روکش طــال زیاد 
اســت، امــا در حــال حاضــر بــه ســختى یافت 
مى شــود. همچنیــن قیمت ایــن محصــول زمانى 
که طــال گرمى 200 هــزار تومــان بود، حــدوداً به 
250 هزار تومان مى رســید و احتمــاًال در حال حاضر

 اگر پیدا شــود بین 500 تا 600 هــزار تومان فروخته 
مى شود.» 

سفیر چین در کشورمان که مانند بسیارى از هموطنانش روز هاى پرمشغله اى را تجربه 
مى کند، در توییتى به زبان فارسى، شایعات مطرح درباره یک شرکت هواپیمایى ایرانى 

را تأیید کرد!
به گزارش «تابناك»، پس از آنکه رســانه ها از امتناع شرکت هاى هواپیمایى مشهور از 
انجام پرواز هاى برنامه ریزى شده به مقصد چین و توقف فعالیت خطوط هواپیمایى در این 
مسیر، در پى شیوع سریع ویروس کرونا خبر دادند، شایعه اى در کشورمان شکل گرفت که 

حکایت از سودجویى برخى شرکت هاى کشورمان در این خصوص داشت.
از جمله این شایعات، فیلمى بود که منتشر شد و حکایت از معطلى انبوه مسافران چینى 
در فرودگاه بین المللى استانبول در کشور ترکیه داشت؛ مسافرانى که در پى لغو پرواز هاى 
امثال خطوط هواپیمایى ترکیش ایرویز، قطــر ایرویز، فالى امارات و... به مقصد چین، 
در مسیر بازگشت به میهنشان در فرودگاه ســرگردانند و ظاهراً تنها یک شرکت ایرانى 

پذیراى ایشان است.
 آن گونه که در آن فیلم ادعا مى شود، تنها شرکت هواپیمایى [...] حاضر است این مسافران 
را بپذیرد؛ به این صورت که آنها را از استانبول به تهران منتقل مى کند و بعد با یک توقف 
در تهران، آنها را به چین مى برد؛ پروازى ترانزیتى که ظاهراً یکطرفه برنامه ریزى مى شود 

و سود خوبى نصیب این شرکت ایرانى مى کند.
اگر از ادعا هاى مطرح درباره سود مالى این اقدام صرف نظر کرده و صرفاً ماجرا را از منظر 
ریسک سالمتى و تبعات بزرگش براى ایرانیان مورد توجه قرار دهیم، با پدیده عجیبى 
مواجه خواهیم بود که جا دارد به سرعت مورد رسیدگى و کنترل قرار گیرد. مالحظاتى که 

با کنار هم قراردادنشان، به نظر مى رسید، ادعا هاى مطرح درباره سودجویى هواپیمایى 
[...] صحت نداشته و شایعه باشــد، در حالى که «چانگ هوآ»، سفیر چین در کشورمان 
در توییتى به زبان فارســى بر ماجرا مهر تأیید زد و نوشت: «در دیدار با جناب آقاى [...]، 
مدیر عامل محترم شرکت هواپیمایى [...]، ایشان اعالم کردند تمایل دارند همکارى با 

چین را ادامه دهند.»
این موفقیتى بسیار بزرگ براى ســفیر چین است که روز هاى پرمشــغله اى را تجربه 
براى  مى کند و بعد از دیدار با وزیر بهداشت و مدیرعامل این شرکت هواپیمایى، احتماال ً
روز هاى آتى هم برنامه هایى ویژه دارد؛ درست برعکس مسئوالن کشورمان که با تأخیر 
فراوان رأى به توقف پروازها از مقصد چین دادند و ظاهراً  برایشان اهمیتى ندارد، خطوط 

هواپیمایى ایرانى، پروازهایشان به چین را افزایش هم داده اند!

مدیرکل دامپزشکى هرمزگان آخرین جزئیات مشاهده 
کرونا ویروس در شترهاى شهرستان جاسک و سیریک 

را تشریح کرد.
محمد جانباز در تشریح آخرین وضعیت مشاهده بیمارى 
کرونا در 30 نفر شتر در شرق هرمزگان بیان کرد:  اولین 
تشخیص کرونا ویروس در شترهاى منطقه جاسک کمتر 
از یک ماه گذشته به دست آمد که آزمایش اولیه 30 نفر 
شتر مثبت اعالم شــد. کرونا ویروس مشاهده شده در 

شترهاى منطقه شرق هرمزگان با کرونا ویروس انسانى 
فعلى در چین متفاوت است.

مدیرکل دامپزشکى هرمزگان افزود: سال 2012 کرونا 
ویروس در بین حیوانات در عربستان مشاهده شد و اولین 
ورود آن همان سال در کرمان هم رؤیت شد و این اولین 

مورد در کشور نیست.
جانباز خاطرنشــان کرد: نتیجه آزمایش 30 نفر شتر در 
نوبت اول مثبت بود. اما بعــد از 21 روز مجدداً آزمایش 
گرفته شد که نتیجه آزمایش هر 30 نفر شتر منفى بود. 
وى بیان کرد: کســانى که مرتبط با این شترها بودند از 
جمله صاحب شتران به اضافه خانواده و چوبداران همگى 

مورد آزمایش و تست قرار گرفتند.
جانباز ابراز کــرد: از لحاظ ژنى بین ویــروس کروناى 
مشاهده در شترها با کروناى انسانى فعلى تفاوت است. 
در این ویروس عالیم بالینى در شــترها دیده نمى شود. 
ولى وقتى به انسان منتقل مى شود عالی م بالینى شدت 

مى گیرد.

خبرگزارى اوکراین منتشر کرد

مکالمه برج مراقبت با شاهد عینى سقوط هواپیماى اوکراینى 

سودجویى هوایى با «ویروس کرونا»!
محمدباقر قالیباف، نامزد انتخابات مجلس شوراى 
اسالمى در آیینى در شــهررى درباره برجام و اینکه 
مذاکرات هسته اى از کى آغاز شد حرف هاى مهمى 

زده است. او گفته: 
«برجام در دولت دهم در شــوراى عالى امنیت ملى 
تصویب شد و به تأیید رهبر انقالب رسیده بود و شده 
بود قانون و دولت بعد باید آن را اجرا مى کرد. مذاکرات 
هســته اى با تأیید رهبر انقــالب در دولت قبل و در 
دوران [وزارت امورخارجه] آقاى صالحى آغاز شد اما 
دولت قبل مانع شد. دلیلش هم این بود که مى گفت 
اجازه دهید مذاکرات در ســطح وزراى خارجه نباشد 
و در سطح رؤســاى جمهور باشــد، ثانیاً فقط درباره 
هسته اى نباشد درباره مسائل منطقه و همه موضوعات 
دیگر هم  با آمریکا  مذاکره کنیم که حضرت آقا مخالف 
بودند و فرمودند این موضوع باید در دبیرخانه شوراى 
امنیت ملى دنبال شود، دوم اینکه سطحش فقط وزراى 
خارجه باشد و فقط موضوع هسته اى. لذا آغاز مذاکرات 
هسته اى به دلیل انتخابات ریاست جمهورى و رأ ى 

آوردن آقاى روحانى نبود...»

قالیباف: برجام در دولت 
احمدى نژاد تصویب شد

سیگار برگ الکچرى نخى چند؟!مشاهده ویروس کرونا در شترهاى جاسک و سیریک
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بررسى مباحث برگزارى 
انتخابات الکترونیک 

جلسه کنترل برنامه ادارات مخابرات شهرستان هاى
استان اصفهان برگزار شد. در این جلسه که به صورت 
ویدیوکنفرانس و با  حضور حیدرى زاده مدیر مخابرات 
منطقه اصفهـان، معاونین، مدیران و رؤسـاى ادارات 
مخابـرات کلیه شهرسـتان هاى اسـتان برگزار شـد، 
حاضرین به بررسى مباحث تخصصى و مسائل پیش 
روى برگـزارى انتخابـات الکترونیـک پرداختنـد. در 
این نشسـت کلیه هماهنگى هـاى الزم جهت تأمین 
زیرسـاخت هاى مخابراتى مورد نیاز بـا هدف هر چه 

بهتر برگزار شدن انتخابات پیش رو انجام شد.

مهار حادثه آبى شاهین شهر
حادثه فاضالب خیابان طالقانی شاهین شهر با تالش 
اکیپ بحران سـتاد و منطقه در مدت زمان 48 ساعت 
به پایان رسید. به گزارش مسـئول سامانه 122 مبنی 
بر نشست کلکتور اصلی خیابان طالقانی شاهین شهر 
بالفاصلـه جهت جلوگیـري از بـروز هر گونـه حادثه 
جانـی و مالی  نصب عالئـم ایمنی و نـوار خطر انجام 
شـد و عملیات حفاري و خاك برداري در عمق 7 متر 
با تعویض خط فرسـوده 1400بتنی و جایگزینی خط 
جدید با نصب دال بتنی به طول 100 متر شبکه اصالح 

و در مدار بهره برداري قرار گرفت.

هرس درختان شهر 
تا نیمه اسفند

تا نیمه اسـفند هـرس درختان کالنشـهر اصفهان به 
پایان مى رسـد. مدیر عامل سازمان پارك ها و فضاى 
سبز شهردارى اصفهان با تأکید بر لزوم هرس درخت 
و درختچه هـاى شـهر بـه روش تخصصى گفـت: از 
مجموع 2400 کارگر فضاى سبز حدود 380 کارگر به 
روش تخصصى براى هرس درختان فعالیت مى کنند. 
فروغ مرتضایى نژاد افزود: پس از پایان هرس درختان 
کالنشهر اصفهان، شهروندان شاهد شکوفایى مناسب 
گل ها و گیاهان بهارى خواهند بود که براى استقبال از 

نوروز 99 شهر را متحول مى کند.

خسارت وزش باد شدید
مدیر کل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: بر 
اثر وزش باید شـدید در برخى مناطق استان اصفهان 
پنج تیر چراغ برق و تعدادى از درختان فضاى سبز در 
مناطقى مانند نایین و نطنز دچار آسیب شدند. منصور 
شیشه فروش خاطرنشـان کرد: همچنین خسارتى به 
برخى از دیـواره هاى محل نگهـدارى دام ها به علت 
سـقف هاى کاذبى که در برخى مناطق وجود داشـت 
وارد شد که در این خصوص تیم هایى براى بررسى و 

جمع بندى خسارت به مناطق فرستاده شد.

شرط کاهش بیشتر قیمت پیاز 
نایب رئیـس اتحادیه میادین میوه و تـره بار اصفهان با 
اشاره به تداوم صادرات پیاز گفت: با بهبود شرایط جوى 
قیمت هرکیلو پیاز به کمتر از 5500 تومان خواهد رسید. 
محمدصادق ریاحى در خصوص تداوم افزایش قیمت 
پیاز در بازار اظهار کرد: دلیل افزایش قیمت پیاز، صادرات 
پیازهاى انبار شده اسـت، همچنین بارندگى هاى اخیر 
جنوب کشـور این موضوع را تشـدید کرده اسـت. وى 
افزود: در حال حاضر قیمت هرکیلو پیـاز درجه یک در 

میدان میوه و تره بار 5500 تومان است.

اموال خود را شناسایى کنید 
رئیس پلیـس آگاهـى اسـتان اصفهـان از راه اندازى 
سـامانه «نما»  خبـر داد و اظهـار کـرد: مالباختگان با 
مراجعه به این سامانه مى توانند اموال خود را شناسایى 
کنند. سـرهنگ حسـین ترکیـان اظهار کـرد: در این 
سـامانه تصاویر اموال مسـروقه کشـف شـده توسط 
پلیس ثبت مى شود و مالباختگان مى توانند با مراجعه 
به سایت پلیس و سامانه «نما» اموال خود را شناسایى 
کننـد. پـس از شناسـایى امـوال توسـط مالباختگان 
اقدامات قانونى براى بازگرداندن آنها توسـط پلیس و 

مراجع قضایى انجام خواهد شد.

خبر

مدیر کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان در گفتگو با 
«ایسنا» اظهار کرد: با توجه به الزامات حدنگار پیش بینى 
شده در خصوص جذب نیروهاى برون سپارى و همچنین 
کمبود پرسنلى که در ادارات ثبت استان اصفهان مشهود 
است، اداره کل ثبت اسناد و امالك قصد دارد کسانى را 

که مدرك کارشناسى نقشه بردارى دارند جذب کند.
على بهبهانى بــا بیان اینکه تمام کســانى که در حوزه 
نقشــه بردارى تحصیالتى دارند مى تواننــد در ادارات 
ثبت اسناد به صورت نیروهاى برون سپارى فعالیت کنند 
افزود: این افراد باید در بســتر سامانه «شمیم» اقدام به 
نقشه بردارى کنند. در حال حاضر در اکثر شهرستان هاى 

استان این طرح آغاز شــده و به زودى در سراسر استان 
فراگیر مى شود.

مدیرکل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان گفت: در 
حال حاضر بیش از سه میلیون نقشه «پارسل» (نقشه اى 
است که در آن، زمین به بخش ها و قسمت هاى مختلفى 
تقسیم مى شــود) در بانک اطالعات اداره کل اسناد و 
امالك وجود دارد که باید بیش از 2/5 میلیون آن عرصه 
سازى شــود. طرح جذب افراد تحصیل کرده نقشه بردار 
اقدامى مؤثر در جهت ایجاد اشتغال خواهد بود و مى تواند 
شرایط معیشتى خوبى را براى این قشر از جامعه فراهم 

بیاورد.

حکایت صف هاى طوالنــى گاز مایع در اصفهان همچنان 
ادامه دارد. در حالى که مسئوالن شرکت پخش فرآورده هاى

نفتى منطقــه اصفهان در یک ماه گذشــته قــول افزایش 
سهمیه گاز مایع در استان را داده بودند، مشکل کمبود گاز و 

صف هاى طوالنى آن همچنان برطرف نشده است.
در پى این معضل کسبه اصفهان که شغلشان وابسته به 
سیلندر گاز است براى دریافت این سوخت بین سه تا پنج 
ساعت در صف مى ایســتند تا حداقل دو سیلندر دریافت 
کنند و حتى برخى از متقاضیان از جمله رســتورانداران و 
اغذیه فروشان براى دریافت تعداد بیشترى از سیلندر با 

خانواده وارد صف مى شوند.

این درحالى است که با سهمیه بندى و گرانى بنزین نیز 
مســافربرها  و وانت بارها تمایل بیشترى به مصرف گاز 
مایع پیدا کرده اند و در همان محل دریافت ســیلندر، در 
محیطى کامًال نا ایمن و خطرناك اقدام به شــارژ باك 
خود مى کنند. گفته مى شــود صادرات بى موقع و نبود 
برنامه ریزى و بى توجهى بــه مصارف داخلى، علت این 

مشکل است.
در هفت جایگاه اصلى توزیع گاز مایع در استان اصفهان 
ماهانه 8000 تن گاز به فروش مى رســد اما نیاز استان 
با این حجم درخواســت حدود 13 هــزار تن پیش بینى 

مى شود.

گاز مایع در اصفهان 
همچنان کمیاب است

جذب افراد تحصیلکرده 
در اداره ثبت اسناد استان

سخنگوى شوراى هماهنگى جبهه اصالحات اصفهان 
گفت: پس از مرحله دوم بررســى صالحیت داوطلبان 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــوراى اســالمى 
مشخص شد که فقط یک اصالح طلب شاخص در این 

استان تأیید شده است.
على ناظم زاده در گفتگو با «ایرنا» افزود: به غیر از این 
فرد که ناهید تاج الدین، نماینده مردم اصفهان در مجلس 
دهم اســت، هیچ فرد مد نظر جبهه اصالحات از شهر 
اصفهان در بین تأییدشدگان نیست. وى با بیان اینکه 
این وضعیت در سایر شهرســتان هاى استان اصفهان 
نیز وجود دارد، خاطرنشــان کرد: فقط آقاى هدایت از 
شهرســتان فالورجان از جبهه اصالحات در بین تأیید 

صالحیت شدگان در دور جدید به چشم مى خورد.
وى با تأکید بر اینکه شوراى هماهنگى جبهه اصالحات 
اصفهان همچنان به دنبال تأیید صالحیت چهره هاى 
شاخص خود است، گفت: ما هنوز به تغییر در فهرست 
نهایى داوطلبان تأیید صالحیت شــده تــا لحظه آخر 

امیدوار هستیم.
ناظم زاده از جمله چهره هاى شاخص اصالح طلب تأیید 
صالحیت نشــده در این اســتان را محمود ابراهیمى، 
مدیرکل اسبق امور اجتماعى اســتاندارى اصفهان و 
دبیر حزب همبستگى در شــهر و استان اصفهان؛ سید 
رضا عقدایى، معاون اســبق سیاسى امنیتى استاندارى 
اصفهان؛ احســان امینى، دبیر دوم حــزب ندا و عضو 
شــوراى هماهنگى جبهه اصالحات اصفهان؛ محمد 
جواد احمدى، سرپرســت اســبق اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان؛ رضا تیمورى، فعال اصالح طلب 
و حمیدى، عضو انجمن اسالمى معلمان اصفهان اعالم 
کرد. وى اضافه کرد: دو نفر از بانوان عضو جمعیت زنان 

نواندیش مسلمان اصفهان هم تأیید صالحیت نشدند.
وى افزود: از بین 372 نفر تأ یید صالحیت شده در استان 
اصفهان، فقط دو نفر چهره اصالح طلب داریم هرچند 
ممکن است افرادى خود را منتسب یا نزدیک به اصالح 

طلبان بدانند اما از افراد مد نظر ما نیستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه یک 
شنبه شب مصرف گاز بخش هاى مختلف استان از مرز 70 
میلیون مترمکعب گذشت که عمده آن در بخش خانگى 
با 49 میلیون مترمکعب بود، گفت: به دلیل کاهش دماى 
هوا، با محدودیت مصرف گاز در برخى صنایع و نیروگاه 

شهید منتظرى مواجه هستیم.
مصطفى علوى در گفتگو با «ایسنا» تأکید کرد: به دلیل 
کاهش دماى هوا، با محدودیت مصــرف گاز در برخى 
صنایع و نیروگاه شهید منتظرى مواجه هستیم، البته در 
تالشیم با تثبیت شرایط جوى و با توجه به اینکه تأمین گاز 
بخش خانگى در اولویت است، با باالرفتن فشار خطوط 
انتقال گاز، مصرف این صنایع و نیروگاه ها به شــرایط 
عادى بازگردد. وى در خصوص محدودیت برخى صنایع 

و نیروگاه شــهید منتظرى در مصرف گاز، توضیح داد: با 
هماهنگى برخى صنایع استان که تعداد آنها از انگشتان 
دست تجاوز نمى کند در گازرسانى به آنها با محدودیت 
مواجه شــده و امیدواریم با پایدارى وضعیت هوا و تأمین 
گاز خطوط بتوانیم گاز صنایع را به طور کامل تأمین کنیم.

علوى افــزود: در حال حاضر میزان نیاز نیروگاه شــهید 
منتظرى به گاز حدود 7 میلیون مترمکعب است که اکنون 

به حدود 2 میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان در پاسخ به این 
ســئوال که با کاهش گاز نیروگاه ها، احتمال قطعى برق 
وجود دارد، اظهار کرد: در این خصوص هماهنگى هاى 
ستادى بین شرکت ملى گاز و برق انجام شده تا محدودیت 
گازرسانى به نیروگاه ها منجر به قطعى جریان برق نشود.

بر اثر بارندگى، قســمتى از ســقف مدرســه فرسوده 
دخترانه سادات درچه فرو ریخته اســت. رئیس اداره 
آموزش و پرورش شهرســتان خمینى شهر گفت: 57 
مدرسه در سطح شهرستان خمینى شهر وجود دارد که 

اقدامات مقاوم و ایمن سازى آنها انجام شده است ولى 
در مدرسه سادات درچه به علت بارندگى شدید در پاییز 
امسال و درســت عمل نکردن ناودان سقف کالس، 
قسمتى از گچ هاى سقف یکى از کالس ها فرو ریخته

 است. 
ابراهیم باقرى با بیان اینکه این حادثه در روز پنج شنبه 
که مدارس تعطیل اســت، رخ داد و به کســى آسیب 
نرسید،  افزود: قســمت فروریخته، بخش کوچکى از 
سقف بوده، ولى به دلیل ایمن سازى مابقى سقف، سایر 
قسمت هاى تبله کرده توســط کارگران تخریب شده 
اســت. وى گفت: بعد از این حادثه، پشت بام مدرسه 
مجدداً ایزوگام شده اســت و بعد از بازدید کارشناسان 
نوســازى مدارس و خشک شــدن رطوبت موجود، 

قسمت هاى داخلى گ چ کشى و ترمیم خواهد شد.

«در پى وقوع ســیل در استان سیســتان و بلوچستان و 
بخش هایى از جنوب کشور، مدیریت و کارکنان شرکت 
فوالد مبارکه با راهبردهاى مدیریت ارشد شرکت در زمینه 
مسئولیت هاى اجتماعى همراه شدند و با تخصیص بخشى 

از حقوق خود به یارى آنها شتافتند.»
معاون نیروى انسانى و سازماندهى فوالد مبارکه با بیان 
این مطلب گفت: پس از اینکه از ســوى مسئوالن ستاد 
بحران و هالل احمر کشــور، اقالم مورد نیاز هموطنان 
سیل زده معرفى شد، گروه فوالد مبارکه براى امدادرسانى 

اعالم آمادگى کرد.
عباس اکبرى محمدى افزود: در کوتاه ترین زمان ممکن 
تمهیدات الزم براى جمع آورى کمک هاى نقدى همکاران 

اندیشیده شد.  معاون نیروى انسانى و سازماندهى فوالد 
مبارکه در ادامه از جمع آورى دو میلیارد و 500 هزار ریال 
کمک نقدى از محل تکمیل برگه هاى منتشرشــده در 
نواحى شرکت و کسر از حقوق کارکنان خبر داد و افزود: 
به طور قطع تا پایان بهمن ماه، مبالغ اهدایى سایر کارکنان 

نیز به این مبلغ افزوده خواهد شد.
وى خاطرنشــان کرد: شــرکت فوالد مبارکه عالوه بر 
کمک نقدى مدیریــت و کارکنان خود با تخصیص چند 
دستگاه کامیون و تریلر دیواره دار به هالل احمر و اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان براى ارسال کمک هاى 
غیرنقدى مردم شریف استان و آماده سازى 5580 دست 
کاپشن مردانه در این امر خداپسندانه مشارکت کرده است.

صالحیت 2  اصالح طلب در اصفهان تأیید شد!
بخشى از اثر ارزشمند پرویز تناولى چند ساعت بعد از سرقت  پیدا شد

ساعت هاى سختى که 
بر «تقدیس» گذشت

محدودیت تأمین گاز نیروگاه شهید منتظرى اصفهان

فروریختن قسمتى از سقف یک مدرسه در درچه

کمک کارکنان فوالد مبارکه به هموطنان سیل زده

کرونا نبود، سرماخوردگى بود! 

مأموران نیروى انتظامى موفق شــدند در کمتر از شش 
ساعت سه سارق تندیس ارزشمند «تقدیس» را شناسایى 

و دستگیر کنند.
از یک شنبه شــب تا بعد از ظهر دیروز، روزگار عجیبى بر 
«تقدیس» گذشت. این سازه زیبا سال هاست در میدان امام 
حسین(ع) رو به روى ساختمان شهردارى اصفهان نصب 

شده و اصفهانى ها را به تحسین وا مى دارد. 
یک شنبه شب بود که بخش میانى تندیس «تقدیس»، 
اثر پرویز تناولى، یکى از پیشــگامان مکتب سقاخانه و از 
شناخته شــده ترین هنرمندان ایرانى در جهان به سرقت 
رفت. تناولى «تقدیس» را در ســال 1357 به یاد مادرش 
و نمادى از اشک ساخت. این سازه برنزى در سال 1380 
توسط شهردارى اصفهان از تناولى خریدارى و در مقابل 

ساختمان شهردارى نصب شد. 
مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهردارى اصفهان صبح 
روز گذشته در صفحه اینستاگرام خود از سرقت بخشى از 
اثر «تقدیس» خبر داد. ایمان حجتى نوشت: «شوربختانه، 
بخش میانى اثر گرانقدر استاد پرویز_تناولى، که در میدان 
امام حســین (ع) اصفهان روبه روى شهردارى اصفهان 
جاى دارد، دیشب (یک شنبه شب) به دست تبرخورده اى
سرقت شد.» او چند ساعت بعد خبر داد که این اثر با تالش 
و همکارى معاونت سیاسى امنیتى اســتاندارى، نیروى 
انتظامى و حراست شهردارى پیدا شده و قرار است با دستور 
شهردار اصفهان به زودى مرمت شده و در جاى خودش 

نصب شود.
سرقت تندیس «تقدیس» باعث واکنش رئیس کمیسیون 
فرهنگى شــوراى شــهر اصفهان، مدیرعامل سازمان 
زیباسازى شهردارى و مدیر موزه هنرهاى معاصر اصفهان 

هم شــد. آنها در گفتگو با خبرگزارى ها خواستار پیگیرى 
سریع این موضوع و یافتن این اثر ارزشمند شده بودند.

مهدى تمیزى، مدیر مــوزه هنرهاى معاصر اصفهان روز 
گذشته در گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: صبح امروز (دوشنبه 
14 بهمن) در حال عبور از کنار ساختمان مرکزى شهردارى 
اصفهان بودم که متوجه شدم بخش میانى اثر «تقدیس» 
پرویز تناولى نیست. پیگیرى کردم و مطلع شدم که گویا این 
بخش، شب گذشته (یک شنبه شب) به سرقت رفته است. 
وى ادامه داد: اینطور که به نظر مى رسد هدف، تخریب اثر 
یا ســرقت هنرى نبوده، بلکه احتماًال  فرد یا افرادى براى 
سودجویى و آب کردن فلز این بخش از مجسمه را ربوده اند. 
مدیر موزه هنرهاى معاصر اصفهان تصریح کرد: نزدیک 
به یکسال اســت که پیگیر بودم این اثر از فضاى باز کنار 
ساختمان شهردارى اصفهان به حیاط موزه هنرهاى معاصر 
اصفهان انتقال پیدا کند و علت اصرار من نیز پیشگیرى از 
بروز اتفاقاتى از این دست یا تخریب اثر بود، اما متأسفانه این 

اقدام انجام نشد.
اما به گفته مدیر پیشــین سازمان زیباســازى شهردارى 
اصفهان، این بخش از اثر «تقدیس» تناولى، سال ها پیش 
نیز به ســرقت رفته بود. محمد عقیلى که اثر« تقدیس»، 
در دوره مدیریت وى بر ســازمان زیباســازى شهردارى 
اصفهان از پرویز تناولى خریدارى و در اصفهان نصب شده 
بود، به «ایسنا» گفت: حدود ده سال پیش قسمت میانى 
اثر «تقدیس» که جنس آن از برنز است و طرح یک اشک 
را دارد، توسط سارق یا ســارقانى از کل اثر جدا شده بود و 
این فرد یا افراد به دلیل سنگین بودن، موفق به حمل این 
بخش از تندیس نشده و چند ده متر آن طرف تر آن را رها 
کرده بودند. با پیگیرى هایى که انجام شد و هماهنگى هایى 
که با طراح صورت گرفت، مجدداً این بخش به سازه اصلى 

اتصال پیدا کرد و سر جاى خود قرار گرفت و حاال این بخش 
از «تقدیس» دوباره به سرقت رفت .

آنطور که خبرگزارى «برنا» نوشــته اســت، سرقت این 
تندیس در نیمه شب یکشنبه در حالى اتفاق افتاده که درکنار 
دوربین هاى امنیتى شــهردارى اصفهان، دوربین هاى 
کنترل ترافیک کامًال براین محدوده اشــراف داشته اند. 
به همین دلیل احتمال مى رود کمــک این دوربین ها در 
دستگیرى سارقان نقش مهمى ایفا کرده باشد. حجتى این 
موضوع را تأیید مى کند. او به خبرگزارى «ایرنا» گفته: بر 
مبناى تصاویر دوربین هاى شــهرى دو نفر به همراه یک 

راننده در این سرقت دست داشتند.
 اما اینکه از نیمه شب یک شــنبه تا ظهر دوشنبه دقیقاً بر 
تندیس تقدیس چه گذشته است هنوز معلوم نیست. مدیر 
کل ارتباطات و امور بین الملل شــهردارى اصفهان بعداز 
ظهر دیروز در صفحه شخصى اش نوشت که توضیحاتى 
در خصوص اتفاقات صبح روز دوشنبه تا حاال وجود دارد که 
به زودى آن را خواهد نوشت. هر چه هست اما فعًال تقدیس 
به حیات خودش ادامه خواهد داد و این براى دوستداران هنر 

در اصفهان خبر بسیار خوبى است.
آسیب رسانى یا سرقت به مجسمه ها در سطح شهر اصفهان 
پیش از این هم سابقه داشته است. نزدیک به 12 سال پیش 
مجسمه  «شیخ بهایى» اثر مرتضى نعمت اللهى در خیابان 
چهارباغ توسط افراد ســودجو با هدف ذوب و فروش برنز 
مورد استفاده در مجسمه، سرقت شد که با اقدام به موقع 
نیروى انتظامى این مجسمه به جاى اصلى خود بازگشت. 
پیش از آن هم خبر آتش زدن تعدادى از مجســمه هاى 

سطح شهر در رسانه ها گزارش شده بود. 
در تهران هم تا کنون چهار اثر از هفت مجسمه پرویز تناولى 

به سرقت رفته است.

از انتشار خبر بسترى شــدن کارمند فرودگاه اصفهان 
که مشــکوك به ابتال به ویروس کرونا بود تا انتشار 
خبر مرخص شــدن او، یکى دو ساعت بیشتر به طول 
نیانجامید. خبر بســترى شــدن این جوان 29 ساله 
را بعدازظهر یک شــنبه تمام دفاتر خبرگزارى هاى 
مستقر در اصفهان منتشر کرده و به دنبال آن بالفاصله 
خبرگزارى هاى کشورى آن را باز نشر دادند. این خبر 
حتى توسط وزارت بهداشت هم مورد تأیید قرار گرفت 
و اعالم شد نمونه خون این بیمار براى بررسى بیشتر به 

تهران ارسال شده است.
اما بالفاصله بعد از بازتاب گسترده این خبر، اعالم شد 
این فرد از بیمارستان مرخص شده است! آرش نجیمى، 
مدیر روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
در این باره اظهارکرد: زمانى که عالئم بیمارى تداوم 
داشته باشد، فرد مشکوك به ابتال به بیمارى کروناست 

و باید تحت مراقبت ویژه قرار گیرد، اما این فرد از نظر 
عالیم کلینیکى کامًال پاك شده و شرایط جسمى سالم 

دارد، به همین دلیل از بیمارستان مرخص شد.
وى با بیان اینکه دیگر نیازى به جواب آزمایش ویروس 
شناسى تهران نیســت، قرنطینه کردن این فرد را به 
علت اقدامات احتیاطى مراقبتى دانست و گفت: زمانى 
که مطمئن شدیم فرد سالم است و همه عالیم پزشکى 

او چک شد، اجازه دادیم از بیمارستان مرخص شود.
این در حالى اســت که حســین عرفانى، رئیس اداره 
مراقبت از بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکى هم از منفى بودن آزمایش بیمار 

اصفهانى مبنى بر ابتال به کرونا خبر داد.

هیچ پرواز مستقیمى از چین وارد اصفهان 
نمى شود

در همین حال مدیر کل فرودگاه هاى استان اصفهان 

گفت: پایــگاه مراقبت بهداشــت مرزى فــرودگاه 
بین المللى شــهید بهشــتى اصفهان در آماده باش 
کامل قرار دارد و در صورت مشــاهده مورد مشکوك 
سریعًا آن فرد به بیمارســتان فارابى اصفهان منتقل 

مى شود. 
حســن امجدى در گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: هیچ 
پرواز مستقیمى از کشور چین وارد اصفهان نشده، اما 
اقدامات الزم جهت مراقبت سندرومیک براى افرادى 
که دچار عالیم مشــکوك هســتند پیش بینى شده

 است.
  وى ادامــه داد: پایــگاه مراقبــت بهداشــت مرزى 
این فــرودگاه بــر اســاس دســتورالعمل معاونت 
بهداشتى اســتان اصفهان از مســافرینى که از چین 
به وسیله پروازهاى واســطه به اصفهان مى آیند و یا 
تبعه چین هستند دستورات بهداشــتى را اتخاذ کرده

 است.

آرمان کیانى

مانى مهدوى
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بازى در ســریال «ملــکاوان» تجربه تــازه اى براى 
فریبا متخصص محسوب مى شــود به اذعان خودش. 
«پریدخت» زنى بداخالق و متفرعن اســت که بابت 
از دســت دادن تنها پســرش، کینه عروس را به دل 
گرفته و از هیچ دشــمنى و عنادى در حــق او فروگذار 
نمى  کند. متخصص، کاراکتر «پریدخت» را چند وجهى 
مى داند و مى گوید که برخــى از رفتارهاى نامتعارف 
این شخصیت، طبیعى و معلول شرایط و مرارت هایى
 اســت که کشــیده. آنچه در ادامه مى خوانید بخشى 
از گفتگویــى اســت بــا فریبــا متخصــص درباره 
نقش آفرینى اش در «ملکاوان»؛ سریالى که هر شب 

ساعت 22 روى آنتن شبکه آى  فیلم مى  رود. 
«ملــکاوان»  ســریال  در 
مى کنیــد  بــازى  را  نقشــى 
که از سن واقعى تان بیشتر است. 

چگونه تجربه اى بود؟
«پریدخت» برایم یک تجربه جدید در بازیگرى است. 
من معموًال نقش مادران مهربان و دلسوز براى خانواده 
را بازى کرده ام. نقشــم در «ملکاوان» متفاوت بود و 
تجربه اى که با آن خودم را آزمودم تا ببینم آیا از پس 

چنین نقش هایى هم مى توانم بربیایم یا خیر.
چطور به این شــخصیت نزدیک 
شــدید، کاراکتر یک زن متعلق به 
طبقه باالى جامعــه که هم مغرور 

است و هم پر کینه؟
براى هر شــخصیتى یک مابه ازا وجــود دارد که در 
آدم ها و دور و اطراف خودمان مى بینیم. به هر حال، 
انســان در طول زندگى و در جامعه با اشخاص زیاد و 
متفاوتى ســر و کار دارد. بازیگر بایــد نقش را به این 
مابه ازاهایى که مى شناســد نزدیــک کند. من هم 
همین کار را کردم. آدم هایى شــبیه «پریدخت» به 
ظاهر سنگدل هســتند اما وقتى بیشــتر با آنها آشنا 
مى  شوى مى فهمى که خودشان هم معلول شرایط 
بوده و آنقدرها هم انسان هاى بدى نیستند. اطرافیان 
هم در به وجود آمدن این حس خشونت و سنگدلى در 
«پریدخت» مؤثر بوده اند. گاهى آدم ها آنقدر از جامعه 
و اطرافیان خود بدى مى بینند که شــخصیت شان 
به مرور دســتخوش تغییراتى مى  شود. «پریدخت» 
مریض است و بر روى ویلچر. در عین حال، تنها هم 
هست. این تنهایى، گریبان او را گرفته است. دوست 

دارد حاال که پسرش را از دســت داده، نوه هایش را 
دور و بر خودش ببیند. شوهرش هم که فقط به فکر 
خوشگذرانى است. از آن سو، با عروسش هم مشکل 
دارد. چنین آدم تنهایــى طبیعتًا نمى  تواند بهتر از این 

باشد.
نشستن بر روى ویلچر براى ایفاى 
نقش «پریدخت» مشــکل نبود و 

چالشى براى تان نداشت؟
نه، اتفاقًا هیچ مشکلى نداشــتم. البته آن اوایل چون 
بر هدایتش مسلط نبودم به دوربین و سه پایه برخورد 
مى کردم. روزهاى اول مى  گفتنــد خانم متخصص 
بیشتر تمرین کن، اما بعد که مسلط شدم دیگر راحت 
بودم. روى ویلچر مى نشستم و فقط دیالوگ مى گفتم. 
البته بازى بدون حرکت، سختى  هاى خودش را هم 
دارد. از بدن نمى  شود استفاده کرد و باید فقط با صورت 
و دست، حس را به بیننده منتقل کنى. همه چیز روى 
صورت متمرکز است که آن هم به علت خصوصیات 
شخصیت، خیلى سرد و بى روح و مریض گونه است. 
«پریدخت» چه به لحاظ جســمى و چه روحى مانند 

دیوانه هاست.

نقش متفاوت بازیگر قدیمى در سریال جدید تلویزیون

فریبا متخصص: 
«پریدخت» 

مانند
 دیوانه هاست 

مدیر عامل شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در 
نشست خبرى با اصحاب رسانه با اشاره به بهره بردارى از 
پروژه هاى این شــرکت در دهه مبارك فجر گفت: در این 
روزهاى به یاد ماندنى 260 پروژه برق رســانى با اعتبارى 
بالغ بر 78 میلیارد تومان افتتاح شــده و مورد بهره بردارى 

قرار مى گیرد.
 حمیدرضا پیرپیران با اشاره به خاموشى ها تصریح کرد: 200 
کیلومتر بازسازى و تقویت شــبکه و فیدرگیرى به منظور 
کاهش خاموشى و رفع حریم، 38 کیلومتر احداث روشنایى 
معابر و بیش از 197 کیلومتر شــبکه برق رسانى به همراه 
نصب 116 ترانس و تجهیز پست از جمله اقدامات صورت 
گرفته در این شرکت مى باشــد که در دهه فجر امسال به 

بهره بردارى مى رسد.
وى در ادامه با بیان اینکه در صنعت بــرق قبل از انقالب 
وابســتگى زیادى به تجهیزات خارجى بــود، تأکید کرد: 
اکنون بیش از 95 درصد تجهیــزات مورد نیازمان از داخل 
تأمین مى شود و براى اجراى طرح ها از متخصصان داخلى 

استفاده مى شود.
پیرپیران با اشاره به چشم انداز شرکت توزیع برق اصفهان 
اضافه کرد: توســعه زیرساخت هاى هوشــمند از جمله 
فرایندهایى است که رسیدن به چشم انداز 1405 را با اهداف 
متعالى میسر مى کند و در این راستا با نصب 17 هزار کنتور 

فهام به طور قطع تلفات کاهش مى یابد.
مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در همین 
راســتا ادامه داد: به منظور تکمیل ساختارهاى هوشمند و 
کاهش خاموشى ها عالوه بر به کار گیرى خط گرم که هر 
سال افزایش مى یابد 539 نقطه اتوماسیون که شامل 366 
کلید قطع کننده هوشمند (سکسیونر هوایى)، 149 کوبیکل 
در 42 پست زمینى، 21 ریکلوزر و 3 نیروگاه تولید پراکنده 

مى باشد نیز ایجاد شده است.
وى یکى از شاخص هاى رضایتمندى و پایدارى و قابلیت 
اطمینان شبکه را ظرفیت سازى براى زمان هاى اوج مصرف 
و پذیرش مشترکین جدید دانست و مطرح کرد: در این میان 
نصب و تجهیز پست هاى (ترانس) زمینى و هوایى به تعداد 
229 دستگاه با ظرفیتى بالغ بر 50 مگاولت آمپر در جهت 
ایجاد پایدارى شبکه و کاهش خاموشى ها نصب شده است.
پیرپیران با اشــاره به حذف قبوض کاغذى خاطر نشــان 
کرد: حذف قبوض کاغذى به عنوان یک طرح کالن ملى 
عالوه بر صرفه جویى میلیاردى و کاهش وابستگى به کاغذ 

خارجى و حذف ارز برى، در تکمیل زیرساخت هاى مدیریت 
کشور بســیار مؤثر بوده و چرخه ارائه خدمات الکترونیک 

شرکت را از 92 درصد به 95 درصد افزایش داده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در 
همین راســتا بیان کرد: با توجه به حذف قبوض کاغذى و 
چالش هایى که ایــن فرایند به دنبال داشــته اســت با 
به کار گیرى تمام ابزار مدیریتى 94 درصد از فروش انرژى 
وصول شده اســت که این عدد تنها در حدود یک درصد با 

سال گذشته فاصله دارد.
وى افزود: همچنین فقط 2 درصد مردم هزینه برق مصرفى 
خود را به صورت حضورى پرداخت کرده و 98 درصد وصولى 
شرکت به صورت غیر حضورى بوده است که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 2 درصد رشد داشته است.
وى در ارتباط با برنامه 098 که از طرف وزارت نیرو ابالغ شد، 
اظهار کرد: با مدیریت بار و مصرف، همراستا با اهداف وزارت 
نیرو هیچ گونه خاموشى را به مشترکین تحمیل نکرده ایم 
و خوشبختانه با برنامه ریزى مدون در تابستان 98 این امر 

تحقق یافت.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در 
ادامه توضیح داد: از ایــن برنامه ها مى تــوان به اصالح 
تعرفه، کاهش بار 30 درصد صنایــع باالى یک مگاوات، 
تغییر ســاعات کار ادارات، جابه جایى مصارف کشاورزى، 
به کارگیرى مولدهاى خود تأمین، استفاده از ژنراتورهاى 
هفت نهاد دولتى و نظامى در ساعات پیک مصرف، کنترل 
روشــنایى معابر، به کارگیرى نیروگاه هــاى پراکنده و به 

کارگیرى پنل هاى خورشیدى اشاره کرد.

پیرپیران در ادامه افزود: به مشترکینى که با این شرکت در 
پیک سایى تابستان همراهى شایسته اى داشته اند نزدیک 

به شش میلیارد تومان پاداش پرداخت شد.
مدیرعامل شــرکت توزیــع بــرق اصفهان بــه تداوم 
فرهنگســازى و نهادینه نمودن مدیریت مصرف در فصل 
زمستان اشاره کرد و گفت: این همکارى تنها معطوف به 
تابستان نیست بلکه براى فصل زمستان که احتمال خروج 
بعضى از واحدهاى نیروگاهى گازسوز پیش بینى مى شد 

برنامه ریزى هاى مدونى صورت گرفت.
پیرپیران با اشــاره به راه اندازى نرم افزار «نیما» در سطح 
شرکت برق بیان کرد: مشــاهده آنالین تعداد مشترکین 
همکار در طرح هاى پیک سایى، مشاهده تعداد کنتورهاى 
فعال و قابل قرائت مشترکین همکار نیز به خوبى قابل انجام 

خواهد بود.
وى عنوان کرد: ســال هاى قبل تجزیه و تحلیل شبکه به 
طول 15 هزار کیلومتر به صــورت میدانى و با ابزار نیروى 
انسانى، برداشت، بررســى و کنترل و مدیریت مى شد اما 
امروزه با توجه به پیاده سازى نرم افزار سپاد به صورت کامًال 

فنی و اتوماتیک انجام مى شود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان یکى از 
مهمترین چالش ها در شرکت هاى توزیع را وجود اطالعات 
بار شبکه، هم در سطح فشار متوسط و هم فشار ضعیف در 
زمان هاى مختلف روز و سال دانست و گفت:  این شرکت با 
پیاده سازى نرم افزار «سپاد» توانسته محاسبات بار را در این 

سامانه به درستى انجام دهد.
پیرپیران در همین راستا تصریح کرد: ماژول هایى بر روى 

این سامانه پیاده سازى شده است که اطالعات آن از بانک 
اطالعات مصارف مشترکین و همچنین مشترکین نمونه 
(ژن) و اطالعات کنتورهاى هوشمند، شبیه سازى هاى الزم 
را از تمامى مشترکین انجام مى دهد به نحوى که بار شبکه 
توزیع در تمامى فیدرها و انشعابات فشار ضعیف و متوسط 
و ترانس هاى توزیع با دقت باالى 90 درصد را محاســبه
مى نماید. وى به یکى دیگر از نرم افزارهاى کاربردى که 
در شرکت توزیع برق اصفهان پیاده سازى شده است اشاره 
کرد و توضیح داد: پس از گذر از پیک سال 97 با استفاده از 
تجربیات آن تابســتان داغ و برنامه ریزى بلندمدت و همه 
جانبه براى عدم تکرار آن در اولین روز آبان ماه سال گذشته 
در جلسه اى با حضور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت توانیر 
در جمع مدیران ارشد صنعت برق کشور در راستاى برنامه 
گذر از پیک 98 برگزار شد که به هر کدام از شرکت ها عالوه 
بر مأموریت هاى عمومى و کلــى مأموریت هاى ویژه اى 
بر اســاس نوع فعالیت ها و تخصص آن شــرکت ابالغ

 شد.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان اضافه 
کرد: شــرکت توزیع برق اصفهان نیز دو مأموریت ویژه را که 
شامل الزام تدوین دستورالعمل ها و روش هاى اطالع رسانى
و پاســخگویى به مشــترکین و دیگر تدوین شاخص ها و 
دستور العمل هاى رؤیت پذیرى شبکه مى باشد، عهده دار شد.

پیرپیران خاطرنشــان کــرد: در راســتاى مأموریت ویژه 
اطالع رسانى نرم افزار سپام برق (نرم افزار پاسخگویى به 

اطالع رسانى مشترکین برق) پیاده سازى شد.
 وى در ارتباط با این نرم افــزار اذعان کرد: این نرم افزار در 

بستر GIS پیاده سازى شــد و با امکانات جدید کل نقشه 
GIS به صورت زنده؛ اطالعات خاموشى را اعم از خواسته و 

ناخواسته (حوادث) در اختیار مشترکین قرار مى دهد و انواع 
خاموشــى ها و رویدادهاى برق با نمادهاى رنگى بر روى 
نقشه قابل مشاهده مى باشــد و با کلیک بر روى هر یک 
از نقاط راهنما اطالعات مختلفى از جمله خاموشــى هاى
 آتى که به منظور انجام تعمیرات و توســعه شــبکه برق 
انجام مى شود را حداقل به مدت یک هفته تا ده روز آینده 
اطالع رسانى مى نماید و خاموشى هاى جارى که در حال 

حاضر در حال وقوع مى باشد را نمایش مى دهد. 
مدیر عامل شــرکت توزیع بــرق شهرســتان اصفهان 
خاموشــى هاى پایان یافته را یکى دیگر از شاخص هاى 
اطالع رسانى بر روى نقشه دانست و ادامه داد:  این اطالعات 
شامل خاموشى هاى پایان یافته در 24 ساعت گذشته است 
و قابل رؤیت مى باشد و در نهایت خط گرم که در راستاى 
کاهش خاموشى ها و پایدارى شبکه برق، عملیات توسعه 
و اصالح شــبکه بر روى خطوط برقی دار انجام مى گیرد 
اطالع رسانى مى شود و این سامانه بر روى سایت شرکت 
به آدرس  eepdc.ir بارگذارى شده است و عموم مشترکین 
و همشهریان مى توانند براى برنامه ریزى هاى آتى خود از 

این سامانه استفاده کنند.
■■■

در ادامه این نشســت مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان 
در کل تابستان در ناحیه ســبز مدیریت مصرف برق قرار 
گرفت، گفت: هیچ موقع در اولویت قطعى قرار نگرفتیم و 

امسال سقف پیک تعیین شده با وجود 8/5 درصد رشد نسبت 
به سال گذشته رعایت شد.

مرسل صالحى افزود: حداقل 36 درصد مصرف انرژى در 
شهرستان اصفهان در بخش خانگى انجام مى شود و فقط با 
کاهش 20 درصدى مصرف در مصارف خانگى بیش از 100 

مگاوات مدیریت مصرف صورت مى گیرد.
■■■

همچنین معاون خدمات فروش و پس از فروش شــرکت 
توزیع برق شهرســتان اصفهان در این نشست با اشاره به 
سامانه «سمیع» گفت: سامانه «سمیع» سال 91 براى اولین 
بار در کشور افتتاح شــد و اعتبار خوبى براى آن جذب شده 
است و حدود 500 هزار تردد شهرى توسط این سامانه حذف 
شد؛ این سامانه به شماره تلفن 38121 از ساعت 7 صبح تا 

10 میزبان تماس هاى مردم است.
مهرداد جنتیان در ادامه به سامانه «بصیر» پرداخت و توضیح 
داد: سامانه «بصیر» نیز در این شرکت راه اندازى شده است 
که تمام فرایندهاى مشترکین از شــروع تا پایان را مورد 
نظارت و پیگیرى قرار مى دهد این سامانه از شکایت هاى 
مردمى پیشــگیرى مى کند و خط کش اندازه گیرى براى 

پرسنل شرکت شده است. 
وى بیان کرد: در بدترین حالت، خدمات این شرکت چهار 
روزه به مردم ارائه مى شود که در این زمینه رتبه اول کشورى 
را داریم. جنتیان در همین راستا افزود: وصول مطالبات به 
93 درصد در سال رسیده است و سامانه حذف قبوض نیز از 
25 خردادماه با شروع طرح ملى قبض سبز شروع به کار کرد.
معاون خدمات فروش و پس از فروش شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان خاطرنشان کرد: تا کنون شماره تلفن 
یک میلیون و  400 هزار مشــترك جمع آورى شده است، 
روش هاى مختلفى از جمله بروشورهایى که با قبوض به 
منازل ارسال شــد، همچنین مراجعه به دفاتر پیشخوان و 
مراجعه به سایت شرکت، براى ثبت شماره تلفن همراه وجود 
دارد، براى به روزرســانى تلفن ها نیز که مشکالتى براى 
مالک و مستأجر به وجود مى آورد از طریق سامانه «سمیع» 

انجام مى شود.
معاون خدمات فروش و پس از فروش شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان گفت: تاکنون با تعدادى از شرکت هاى 
ارائه کننده سرویس هاى پرداخت قرارداد بسته شده است 
و همچنین اپلیکیشن ملى توســط توانیر راه اندازى شده 
که با مراجعه به آن مردم مى توانند قبوض را مشــاهده و 

پرداخت کنند.

همزمان با دهه مبارك فجر صورت مى گیرد

افتتاح 260 پروژه برق رسانى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
محیا حمزه

برنامه تلویزیونى «اتفاق» به زودى روى آنتن 
خواهد رفت.

 برنامه «اتفاق» با اجراى رضا رشیدپور روى 
آنتن شــبکه 3 مى رود و بــه موضوعاتى در 
حوزه هاى علمى، فرهنگى، اجتماعى، سیاسى 
و ورزشى با حضور چهره هاى مطرح هر کدام از 
این حوزه مى پردازد. این برنامه با حضور بیش 
از 500 تماشاگر روایت خواهد شد. همچنین در 
این برنامه مى توان منتظر هر اتفاقى از جمله 
مناظره، گفتگو، بازنمایى اتفاقات شگفت انگیز 

دنیاى علم و... بود.
«اتفاق» شــامل  استندآپ ســانس هایى در 
قالب یک شوى تلویزیونى با نگاهى متفاوت و 

خالقانه به موضوعات مختلف است.
این برنامه شــبانه که پنج شــنبه و جمعه هر 
هفته با اجراى رضا رشــیدپور پخش خواهد 
شــد به تهیه کنندگى محمدرضــا رضائیان 
تهیه کننده برنامه «کتاب بــاز» و کارگردانى 
ســیاوش صفاریان پور و محمدرضا رضائیان 

ساخته مى شود.
«اتفاق» به سفارش گروه اجتماعى شبکه 3 
سیما و با هدف سرگرمى همراه با آگاهى رسانى 
در 100 قسمت 75 دقیقه اى روى آنتن مى رود.
با به پایان رسیدن پیش تولید و ساخت دکور، 
گروه برنامه ساز در آستانه ضبط اولین قسمت 

این برنامه است.

یکى از داســتان هاى مجموعــه «قصه هاى 
مجید» هوشــنگ مرادى کرمانى که توسط 
«کارولین کراسکرى» در دست ترجمه است 
در مجله تخصصى ادبیات نیویورك منتشر شد.

کارولین کراسکرى، شرق شــناس و محقق 
ً  نیز وى به انتشار  دانشگاه یو سى ال آمریکا اخیرا
یکى از داســتان هاى مجموعــه «قصه هاى 
مجید» در یکــى از مجالت تخصصى ادبیات 
نیویورك اقدام کرده است. کراسکرى این کتاب 
را در دســت ترجمه دارد که قرار است از سوى 

انتشارات «شمع و مه» منتشر شود.
افشین شحنه تبار، مدیر انتشارات «شمع و مه» 
ضمن اعــالم این خبر مى گویــد: «مجموعه 
"قصه هاى مجید" توسط کارولین کراسکرى 
ترجمه شده و قرار اســت به زودى در آمریکا 

منتشر شود.» 
کراسکرى که پیش از آثار متعددى از ایران را 

به انگلیسى ترجمه و تالش کرده تا در جامعه 
مخاطبان آمریکا این کتاب هــا را جابیاندازد،  
درباره هدف خود مى گوید: «"قصه هاى مجید" 
داستان بى نظیرى است که بخشى از فرهنگ 
ایرانیان را به شیوه اى کامال ً جذاب بیان کرده 
است. خوشــبختانه اکنون تمام قسمت هاى 
ســریال در اینترنت در دســترس است.  اگر 
بتوانیم نسخه ترجمه شــده کتاب را همراه با 
قسمت هایى از فیلم که زیرنویس شده است ، به 
جامعه انگلیسى زبان عرضه کنیم،  بسیار موفق 
خواهیم بود و "قصه هاى مجید" زندگى دوباره اى 
در خارج از مرزهاى زبان فارسى پیدا مى کند. من 
فکر مى کنم باید به خانه مردم نزدیک شویم، 
به خانه مردم برویم با کتاب و داســتان مردم را 
از نزدیک نشــان دهیم ، تا بفهمند ما در زبان و 
دین فرق مى کنیم،  اما همه انسانیم و شبیه هم، 

اینگونه دو ملت به هم نزدیک مى شوند.»

هانیه توسلى در نشست خبرى فیلم «بى صدا 
حلزون» به کارگردانى بهرنگ دزفولى زاده که 
فیلمى درباره ناشنوایان اســت و در جشنواره 
فجر امسال حضور دارد، درباره نقش «الهام»  
در این فیلم گفت: اولین چیزى که درباره این 
نقش وجود داشت این بود که  باید همزمان هم 
با زبان ناشــنوایان آشنا شوم و هم روى حرف 
زدنم به عنوان یک نیمه شنوا آمادگى پیدا کنم. 
رسیدن به این مهم نیاز به تمرین زیادى داشت 
و حدوداً دوماه قبل از فیلمبردارى تمرین کردم.

 توسلى درباره نقش خود توضیح داد: با چندین 
نفر بــراى یادگیرى زبان ناشــنوایان تمرین 
مى کردم حتى صــداى نیمه شــنوا در تلفن 
همراهم ذخیره کرده بودم و ســعى مى کردم 
آن را بازى کنم. در حین فیلمبردارى من با این 
عزیزان همزیستى داشتم و در جمعى بودم که 
تعدادى شنوا و ناشنوا حضور داشتند. چیزى که 
برایم جاى تعجب داشت این بود که بسیارى از 
خانواده هاى ناشــنوا عالقه ندارند فرزندشان 

کاشت حلزونى داشته باشند.

رضا رشیدپور «اتفاق» را 
رقم خواهد زد

«قصه هاى مجید» در یکى از 
مجالت ادبى نیویورك

وقتى هانیه توسلى ناشنوا مى شود!
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شهردارى فالورجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 5/1179  مورخ 98/10/29 شوراى اسالمى شــهر فالورجان پارکینگ واقع در میدان آزادى با متراژ 
تقریبى 1600 مترمربع را طبق شرایط ذیل بر اساس قیمت کارشناسى جهت پارکینگ عمومى به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره بهاء براى مدت یکسال 

شمسى واگذار نماید.
- قیمت پایه اجاره بر اساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 88/200/000 ریال مى باشد.

- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 98/11/29 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.
- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

تعرفه عوارض محلى شــهردارى نطنز که در اجراى تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین 
بند 16 ماده 80 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى کشــور و انتخاب شهردارى مصوب سال 
1375 تهیه و تنظیم و به تصویب شوراى اسالمى شهر رســیده و مورد موافقت استاندارى محترم قرار گرفته و 
طى نامه شماره 107245 به شهردارى ابالغ گردید. جهت کسب اطالع بیشتر به سایت شهردارى نطنز به نشانى
 www.natanz.ir مراجعه و یا با شماره تلفن هاى 20- 03154222119 به واحد مدیریت درآمد شهردارى تماس 

حاصل نمایید.

جواد نصرى- شه ردار فالورجان

على پیراینده- شهردار نطنز 

م الف: 758714

م الف: 759627

مهدى خلیل، سنگربان تیم ملى لبنان در نیم فصل از العهد این کشور به ذوب آهن 
پیوست. او سابقه قهرمانى در AFC کاپ را دارد و دروازه بان اول تیم ملى 

لبنان است.
عملکرد ضعیف ذوبى ها در خط دروازه در نیم فصل اول مسئوالن این 
باشگاه را مجاب کرد تا به دنبال سنگربانى مناسب براى تیمشان 
باشند. آنها باالخره موفق شدند مهدى خلیل دروازه بان العهد 

لبنان را به صورت قرضى به اصفهان بیاورند.
مهدى خلیل 28 ساله ســنگربان اول تیم ملى لبنان است و 
در تمامى دیدارهاى کشورش در جام ملت هاى آسیا 2019 
امارات به میدان رفت. او فصل پیش در فینال AFC کاپ 
همراه با العهد، برابر نماینده کره شمالى موفق به کلین شیت 
شد تا همراه با هم تیمى هایش قهرمانى این تورنمنت مهم 
را جشن بگیرد. او در نخستین حضورش در فوالدشهر گل 
نخورد، اما در تبریز دو بار روى ضربه سر دروازه اش را باز شده 
دید. این گلر لبنانى گفتگویى را با «ایمنا» انجام داده که در 

ادامه مى خوانیم:
چرا ذوب آهن را انتخاب کردى؟

در حقیقت این ذوب آهن بود که من را انتخاب کرد. آنها رزومه 
و فیلم هاى من را دیدند و از من خوش شان آمد. من اکنون اینجا 
هستم تا به تیم کمک کنم. همچنین على همام و مدیربرنامه هایش 
(اى جنت)، آقاى طاهر، به من خیلى کمک کردند تا اآلن اینجا باشم.

از بودن در ذوب آهن راضى هستى؟
این یک افتخار است که من اینجا هستم و همراه ذوب آهن در لیگ ایران 
بازى مى کنم. از همه کسانى که کمک کردند تا به ذوب آهن بیایم، واقعًا 
ممنونم. امیدوارم بتوانم به تیم کمک کنم تا بهتر عمل کنیم و به جایگاه 

بهترى برسیم.
در صحبت هایت به على همام و کمک هایش اشاره کردى، 

آیا از او مشورت گرفتى؟
همانطور که گفتم على همام کمک کرد تا به اینجا بیایم. بله با او مشورت کردم و او حرف هاى 
خوبى درباره ذوب آهن به من زد. او گفت در اینجا خوشحال خواهم بود و اصفهان شهر زیبایى 

است که آن را دوست خواهم داشت.
بازیکن لبنانى زیادى تاکنون در ایران بازى کرده اند. فکر مى کنى 

لیگ ایران براى بازیکنان لبنانى مناسب باشد؟
لیگ ایران یکى از لیگ هاى سطح باالست. سرعت بازى ها زیاد و خیلى متفاوت از جایى 
است که من در آن بازى مى کنم (لیگ لبنان). البته خدا را شکر من تالش مى کنم تا خودم را 

با شرایط لیگ ایران وفق دهم و با تمرینات و بازى ها بهتر شوم.
وضعیت ذوب آهن را چطور مى بینى؟

وضعیت تیم خوب نیست ولى همه  ما مثل یک تیم عمل خواهیم کرد و تالش مى کنیم براى 
ذوب آهن جایگاه بهترى را بسازیم.

نظرت درباره سرمربى جدید چیست؟ آیا او مى تواند به ذوب آهن 
کمک کند تا عملکرد بهترى داشته باشید؟

با وجود مربى رادولوویچ ایده ها و تاکتیک هاى جدیدى به ارمغان آمده است و ما بازیکنان، 
سخت تالش خواهیم کرد تا تیم نتایج بهترى را کسب کند.

برخى بازیکن هاى خارجى که در ایران شاغل هستند، با مشکل 
دریافت دستمزدهایشان مواجه هســتند. آیا تو این مشکل را با 

ذوب آهن دارى؟
تا اآلن هیچ مشکلى نبوده است و امیدوارم تا پایان فصل نیز همین شرایط باقى بماند.

نظرت درباره  ایران و اصفهان چیست؟
ایران کشور زیبایى است و اصفهان شهر بسیار خوبى است. فقط سرد است که البته مى توانم 
با آن کنار بیایم. همه چیز (برف و باران و...) در زمستان و تابستان ایران وجود دارد. در نتیجه 
جاى خوبى است و من امیدوارم بتوانم بازى کنم و خودم را ثابت کنم تا براى چند فصل در 

اینجا بازى کنم.
یعنى اینجا سردتر از لبنان است؟

بله سردتر است. با اختالف هم سردتر از لبنان است. اینجا آدم یخ مى زند! (مى خندد).

گفتگو با دروازه بان لبنانى  ذوب آهن:

سخنگو و عضو هیئت مدیره باشگاه چقدر اینجا سرده!
ذوب آهن گفت: رادولوویچ سرمربى 
منظم و با برنامه اى است که مى تواند 

به ذوب آهن کمک کند.
احمد جمشــیدى در گفتگویى، در 
خصوص شکســت 2 بــر یک تیم 
فوتبال ذوب آهن اصفهــان مقابل 
تراکتور در هفته هجدهم لیگ برتر، 
اظهار کرد: با توجه به اینکه کادر فنى جدید ما تازه به تیم اضافه شده ، توقع ما 
در دو سه بازى اول از تیم زیاد نبود، چون مى دانستیم باید به هماهنگى برسیم.

وى افزود: با این حال بازى اول را بردیم و مقابــل تراکتور هم فوق العاده کار 
کردیم. در این بازى کامًال مشخص شــد که تیم ما دچار تغییرات شده است. 
مقابل تراکتور فقط نتیجه الزم را نگرفتیم وگرنه عملکرد قابل قبولى داشتیم. 
فکر مى کنم حداقل حق مــا در این دیدار یک امتیاز بود. ذوب آهن بیشــتر از 
توقعات ما مقابل تراکتور کار کرد. سخنگو و عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن 
اصفهان در مورد اینکه آیا باشــگاه از خرید هاى زمستانى رضایت دارد یا خیر، 
گفت: مهدى خلیل دروازه بان باکیفیتى اســت و فرشــاد محمدى مهر هم به 
خوبى جاى فخرالدینى را ُپر کرده است. آقایى هم که هنوز بازى نکرده و براى 
مهاجم صربســتانى و هخامنش هم آرزوى موفقیت دارم. در کل از خرید ها 

راضى هستیم.
جمشیدى در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با این تغییرات و تفکرات رادولوویچ 
بتوانیم نتایج نیم فصل اول را جبران کنیم و براى فصل بعد هم تیمى منسجم تر 
را راهى میدان کنیم. براى ســال آینده مى  خواهیم جزو سه تیم باالى جدول 
باشیم. هرچند در فصل جارى هم از کسب سهمیه ناامید نیستیم و شاید بتوانیم 
به آن دست پیدا کنیم. همچنین رادولوویچ سرمربى منظم و با برنامه اى است 

که مى تواند به ذوب آهن کمک کند.

مدافع راســت تراکتور عقیده دارد توانایى  او بیشــتر از آنچه بود که در بازى با 
تراکتور دیده شد.

میالد فخرالدینى در گفتگویى در خصوص برتــرى تراکتور مقابل ذوب آهن 
اظهار کرد: ما بازى خیلى سختى با ذوب آهن داشتیم و واقعاً پیروزى و کسب 3 
امتیاز در این دیدار کار دشوارى بود ولى خوشحالم که با تالش بازیکنان و نکاتى 

که کادرفنى گوشزد کرده بود توانستیم به آنچه نیاز داشتیم برسیم.
وى در مورد انگیزه باالیش براى تقابل با تیم سابق  و انتقام هم عنوان کرد: من 
در طول دوران فوتبالم بارها شــده مقابل تیمى قرار بگیرم که تیم سابقم بوده 
است و این اتفاق جدیدى نیست ولى باید بگویم من همیشه براى درخشش 
در ترکیب تیمم انگیزه دارم و فرقى نمى کند بازى مقابل کدام تیم باشد و از 
این نظر بازى با ذوب آهن برایم با سایر بازى ها تفاوتى 
نداشت. باور کنید هدف انتقام نداشتم. تنها 
تفاوتش دیدار دوباره با دوستان و 

همبازیان سابقم بود.
مدافع راســت 
ر  کتو ا تر
در مورد 
با  اینکه 
3 امتیــاز 
بازى بــا ذوب آهن 
در کــورس قهرمانى باقــى ماندند 
هم گفت: بله همانطــور که گفتم 
بعد از شکســت مقابل پرسپولیس 
شرایطمان خیلى حساس شد و این 
3 امتیاز از نان شب برایمان واجب تر 
بود که خوشبختانه آن را به دست 

آوردیم.

جمشیدى: کسب سهمیه؟ چرا که نه!

مسئوالن فدراســیون فوتبال در مذاکراتى که با مسئوالن 
باشگاه سپاهان براى حضور قلعه نویى در تیم ملى داشتند به 

بن بست رسیدند اما تالش ها همچنان ادامه دارد.
روز دوم بهمن ماه بود که خبر مذاکره نماینده فدراســیون 
فوتبال با امیر قلعه نویى براى حضور در تیم ملى منتشر شد اما 
سرمربى تیم فوتبال سپاهان که تصور نمى کرد این خبر به 
این زودى رسانه اى شود نه به صورت رسمى بلکه در قالب 
یک جمله در توییتر باشگاه ســپاهان مذاکره با فدراسیون 

فوتبال را تکذیب کرد.
بعد از این اتفاق فدراسیون روى تنها گزینه براى هدایت تیم 
ملى پافشارى کرد اما از آنجا که مسئوالن باشگاه سپاهان 
از این مذاکرات بى اطالع بودند موضوع جدى گرفته نشــد 
تا اینکه ســرانجام کار به جایى رسید که طرفین (قلعه نویى 
و فدراســیون فوتبال) به این نتیجه رسیدند که براى فرار از 
فشار هواداران سپاهان سرمربیگرى مشترك در هر دو تیم 
را پیشنهاد بدهند که این موضوع هم واکنش هایى را در پى 

داشــت. با این اتفاقات دیگر راهى براى پنهان کارى باقى 
نماند و قلعه نویى در آخرین نشست خبرى خود اعالم کرد که 
باشگاه سپاهان باید به خود افتخار کند که سرمربى اش گزینه 
هدایت تیم ملى فوتبال است. با این صحبت، مسعود تابش 
وارد عمل شد و بالفاصله پاسخ صحبت هاى قلعه نویى را داد. 
مدیرعامل سپاهان با اعالم مخالفت خود و باشگاه خطاب به 
قلعه نویى گفت: بهتر است وى یک کلمه به فدراسیون فوتبال 

بگوید «نه» و خیال ما و طرفداران سپاهان را راحت کند.
قلعه نویى هم وقتى در روزهاى اخیر متوجه شد طرفداران 
ســپاهان واکنش چندان مثبتى به جدایى و حضور وى در 
تیم ملى ندارند همه چیز را به فدراســیون فوتبال سپرد و از 
آنها خواست تا خودشان با تابش و دیگر مسئوالن سپاهان 
وارد مذاکره شوند. در این دو سه روز اخیر هم هر مسئولى از 
فدراسیون فوتبال در مورد سرمربى تیم ملى صحبت مى کند 
مى گوید سرمربى تیم ملى چند روز دیگر مشخص مى شود، 
این چند روز دیگر یعنى مسئوالن فدراسیون به دنبال گرفتن 
رضایت باشگاه ســپاهان هســتند و به همین دلیل اعالم 

سرمربى تیم ملى به تأخیر افتاده است.
مسئوالن باشــگاه ســپاهان به صورت جدى پاسخ منفى 
خود را براى پیوستن قلعه نویى به تیم ملى اعالم کرده اند و 
فدراسیون نیز هر چه در این زمینه رایزنى کرده به سرانجامى 
نرسیده است. از سوى دیگر چون تنها گزینه فدراسیون طى 
دو هفته اخیر قلعه نویى بوده آنها چاره اى ندارند جز اینکه 
بتوانند رضایت باشگاه سپاهان را جلب کنند. در این بین 
قرار است جلسات دیگرى تشکیل شود تا بلکه سپاهانى ها 
براى جدایى قلعه نویى نرمش نشان بدهند اما تا لحظه 

انتشار این گزارش اتفاق جدیدى رخ نداده است.

میالد فخرالدینى:

 هدفم انتقام نبود، باور کنید! 

بن بست در مذاکرات فدراسیون با سپاهان و 
حکایت محمدحسن انصارى فرد در پرسپولیس خیلى جالب اســت. او مدیرعامل باشگاه است اما عضو ادامه رایزنى ها  بر سر قلعه نویى

هیئت مدیره نیست. عالم و آدم هم از رابطه خراب مدیرعامل و هیئت مدیره پرسپولیس خبر دارند، جز وزیر 
ورزش که باید خبر داشته باشد! همین ماجرا باعث شده هر جا اتفاق بدى رخ مى دهد، پیکان نقدها به 

سمت هیئت مدیره بچرخد و حامیان انصارى فرد ادعا کنند چون او عضو این ساختار نیست و حق 
امضا ندارد، کارى از دستش بر نمى آید، اما در عین حال هر جا کار مثبتى صورت مى گیرد، تمام 
امتیازش مال محمدحسن است! در ناکارآمد بودن هیئت مدیره که اصًال شکى نیست، اما واقعًا 
باید از انصارى فرد هم تشکر کرد که بدون حق امضا، مربى عوض کرد، بازیکن خرید، مازادها را 

به تیم هاى دیگر فرستاد، از اپلیکیشن رونمایى کرد و قرارداد بیرانوند را هم بست. حاجى چون حق 
امضا ندارد، احتماًال انگشت مى زند!

احتماالً انگشت مى زند!

به نظر مى رسد سرمربى مستعفى تیم فوتبال صنعت نفت براى جدایى از این تیم مردد 
شده اســت.  هیئت مدیره باشــگاه صنعت نفت آبادان براى رسیدگى به وضعیت 
سرمربى این تیم تشکیل جلسه مى دهند. در جلسه قبلى هیئت مدیره این باشگاه با 

دراگان اسکوچیچ مقرر شد او بخش زیادى از مطالبات خود را به باشگاه 
برگرداند و طبق مفاد قرارداد جدا شود. اسکوچیچ، اما از پیشنهاد صنعت 

نفتى ها استقبال نکرد. او از باشگاه خواست با توجه به شرایط خاصى که برایش به وجود آمده 
کمى با او راه بیایند. از این رو اعضاى هیئت مدیره در نظر دارند در جلسه اى به وضعیت دراگان 
رسیدگى کرده و در صورت امکان تخفیفى به او بدهند. در صورتى که اسکوچیچ تخفیف 
آنها را نپذیرد دیگر امکان تغییر شرایط هیئت مدیره وجود ندارد و سرمربى صنعت 
نفت مى تواند تا پایان فصل در این تیم بماند. در همین خصوص شنیده مى شود 
این مربى شرایط را با توجه به وضعیت مالى پیشنهادى، مساعد نمى بیند و 

خود منصرف شده حتى ممکن است از تصمیم 
و تا پایان فصل این تیم 
آبادانى را همراهى کند.

دراگان مردد شده است
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به نظر مى رسد سرمربى مستعفى تیم فوت
شده اســت.  هیئت مدیره باشــگاه ص
سرمربى این تیم تشکیل جلسه مى ده
دراگان اسکوچیچ مقرر ش
برگرداند و طبق
نفتى ها است
ا کمى با
رسیدگ
آنها
نف

دراگان

در طول دوران فوتبالم بارها شــده مقابل تیمى قرار بگیرم که تیم سابقم بوده
است و این اتفاق جدیدى نیست ولى باید بگویم من همیشه براى درخشش
در ترکیب تیمم انگیزه دارم و فرقى نمى کند بازى مقابل کدام تیم باشد و از
این نظر بازى با ذوب آهن برایم با سایر بازى ها تفاوتى
نداشت. باور کنید هدف انتقام نداشتم. تنها
تفاوتش دیدار دوباره با دوستان و

همبازیان سابقم بود.
مدافع راســت
ر کتو ا تر
در مورد
با اینکه 
3 امتیــاز
بازى بــا ذوب آهن
در کــورس قهرمانى باقــى ماندند
هم گفت: بله همانطــور که گفتم
بعد از شکســت مقابل پرسپولیس
شرایطمان خیلى حساس شد و این
3 امتیاز از نان شب برایمان واجب تر
بود که خوشبختانه آن را به دست

آوردیم.

شده هر جا اتفاق بدى رخ مى دهد، پیکان نقدها به 
ا کنند چوناو عضو این ساختار نیست و حق
حال هر جا کار مثبتى صورت مى گیرد، تمام 
هیئت مدیره که اصًال شکى نیست، اما واقعًا 
بازیکن خرید، مازادها را ا، مربى عوض کرد،

 و قرارداد بیرانوند را هم بست. حاجى چون حق 

یى از این تیم مردد 
یدگى به وضعیت 
دیره این باشگاه با 

ت خود را به باشگاه 
اما از پیشنهاد صنعت  سکوچیچ،

واست با توجه به شرایط خاصى که برایش به وجود آمده 
ى هیئت مدیره در نظر دارند در جلسه اى به وضعیت دراگان 
ن تخفیفى به او بدهند. در صورتى که اسکوچیچ تخفیف 
یر شرایط هیئت مدیره وجود ندارد و سرمربى صنعت 
در این تیم بماند. در همین خصوص شنیده مى شود
جه به وضعیت مالى پیشنهادى، مساعد نمى بیند و 

خود منصرف شده صمیم
م 

ه است

بعد از قطعى شــدن جدایى علیرضا بیرانوند از پرسپولیس، 
مســئوالن این باشگاه در صدد هســتند تا قرارداد بوژیدار 
رادوشویچ دروازه بان کروات خود را تمدید کنند. در همین 
راستا مسئوالن باشگاه پیشــنهاد تمدید قرارداد بلندمدت 
خود را به این دروازه بان کروات ارائه دادند. مذاکرات اولیه 
و توافقاتى بین طرفین در جلســه اخیر حاصل شــد و به 
زودى قرارداد جدید این دروازه بان کروات با پرسپولیس به 
امضا خواهد رسید. رادوشویچ 30 ساله که چهارمین فصل 
حضورش در پرسپولیس را پشت سر مى گذارد، در این فصل 
در هفت دیدارى که براى پرسپولیس به میدان رفته موفق 

به ثبت کلین شیت شده است.

رادو حاال حاال ها مى ماند

مدیر کل دفتر امور مشترك فدراسیون ها با اشاره 
به حاشیه هاى اعالم حکم وزیر براى على دایى و 
پورمحمدى گفت: به عنوان مدیر کل وزارت ورزش 
و جوانان بابت اشــتباهات فدراسیون هاکى از این 

بزرگواران عذر خواهى مى کنم.

به گزارش ایســنا، به دنبال اعــالم بى اطالعى و 
اعتراض على دایى و على اصغر پــور محمدى از 
عضویت در هیئت رئیســه فدراسیون هاکى، سید 
شروین اسبقیان گفت: ناهماهنگى رئیس فدراسیون 
هاکى در روند معرفى على دایى، اسطوره ورزش و 

فوتبال ایران و على اصغر پورمحمدى که خدماتش 
به ورزش کشور بر کسى پوشیده نیست براى ما هم 

ناراحت کننده بود.
وى گفت: روال انتخاب هیئت رئیسه فدراسیون ها 
با پیشنهاد و درخواست رسمى رئیس فدراسیون به 
دفتر امور مشترك فدراسیون 
ها آغاز مى شــود و نهایتًا پس 
از بررســى هــاى نظارتى و 
صالحیت ها احکام آنها توسط 
وزیر محترم امضا مى شــود و 
این روند قطعًا زمانبر اســت و 
از وظایف فدراسیون است که 

پیگیر این احکام باشد.
اســبقیان افزود: من به عنوان 
ورزش  وزارت  کل  مدیــر 
و جوانــان بابت اشــتباهات 
فدراســیون هاکى از این بزرگــواران عذرخواهى 
مى کنم و در این مورد به آقاى قدیمى تذکر جدى 
دادیم و انتظار چنین ناهماهنگــى و معرفى بدون 
اطالع اشــخاص براى عضویت در هیئت رئیسه 

فدراسیون هاکى را نداشتیم.

عذرخواهى مدیرکل وزارت ورزش از على دایى 

اشتباه از فدراسیون هاکى بود
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك مهردشت
1.برابر راى شــماره 139860302177000892 مورخه 1398/09/30هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمد 
على محسن آقائى دهقى فرزند حسینعلى بشماره شناسنامه 27434 اصفهان و شماره ملى 
1282201336 در پنج دانگ  مشاع از ششدانگ یکباب خانه ششدانگ بر روى قسمتى از 
پالك هاى ثبتى 2818 فرعى و 2817 فرعى واقع دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 
به مساحت 191/95 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم توران سلطانى محرز گردیده است.

2. برابر راى شماره 139860302177000893 مورخه 1398/09/30هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم اکرم 
سعیدى فرزند على حسین بشماره شناسنامه 1735فریدونشهرو شماره ملى 1129028267 
در یکدانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه بر روى قسمتى از پالك هاى  ثبتى 2818 فرعى 
و 2817 فرعى واقع دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 191/95مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى وراث خانم توران سلطانى محرز گردیده است.
3. برابر راى شماره 139860302177000891 مورخه 1398/09/30هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم جمیله 
الهى دهقى فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 98نجف آباد و شماره ملى 1091988919 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بر روى قسمتى ازپالك 2818فرعى واقع دردهق 
4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 117/95مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم 

توران سلطانى محرز گردیده است.
4. برابــر راى شــماره 139860302177000890 مورخــه 1398/09/30هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
مســلم محســن آقائى دهقى فرزند محمد على بشماره شناســنامه 73نجف آباد و شماره 
ملى 1092018050در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بر روى قسمتى ازپالك 
2818فرعى واقع دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 117/95مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى خانم توران سلطانى محرز گردیده است.
5. برابر راى شماره 139860302177000926 مورخه 1398/10/07هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم جواهر 
مصلحین  فرزند تقى بشماره شناسنامه 62 میمه و شماره ملى 6229949202 در ششدانگ 
یکبابخانه بر روى ششدانگ پالك 700 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 
به مساحت116/50مترمربع انتقالى از از مالک رسمى آقاى کرمعلى معصومى محرز گردیده 

است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص 
یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند 
و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1398/11/15 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1398/12/01 - 754682/م الف سید روح اله موسوى - کفیل 

اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت /11/205 
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه پنجم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 970406 ج/5 له خانم نفســیه تجربه آموز و علیه خانم منیژه بهادران مبنى 
بر فروش پالك ثبتى 8 فرعى از 1493 اصلى بخش 5 اصفهان به انضمام انبارى 22 فرعى 
از 1493/1495 (پارکینــگ 17 فرعى از 1495/1493 اصلى بخــش 5 اصفهان در تاریخ 
98/11/29 ساعت 9/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 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 مالکانه طرفین 
(خالى از سکنه) مى باشد توسط کارشناس رســمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و 
نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 
5 روز قبل از جلسه مزایده به نشــانى 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 باشــد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک 
ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: 
محل ملک مورد نظر واقع در اصفهان، خیابان محتشم کاشانى، کوچه شهید رحیمى، کوچه 
حجت، کوچه داودى ها، بن بســت گلچین، مجتمع صدف، طبقه زیرزمین بازدید و پس از 
بررسى و معاینه محل نتیجه به شرح ذیل به استحضار عالى مى رسد. مشخصات ثبتى: ملک 
مورد نظر به شماره 8 فرعى از 1493 و 1495 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان سابقه ثبت 
دارد که براى این ملک یک برگ سند مالکیت نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
و اعیان به نام خانم نفیسه تجربه آموز فرزند هوشنگ به شماره چاپى 435918 سرى الف 
سال 85 به شماره ثبت 230570 در صفحه 494 دفتر امالك 1244 بخش 5 ثبت اصفهان 
صادر شده است. مشخصات ســاختمانى: ملک معرفى شده به آدرس فوق الذکر به صورت 
یک واحد آپارتمان مسکونى در طبقه زیرزمین یک مجتمع آپارتمانى با 5 واحد مسکونى با 
قدمت حدود 15 سال قرار دارد. سازه بنا اسکلت بتنى با سقف تیرچه و بلوك مى باشد. مساحت 
مفید این واحد آپارتمان طبق سند مالکیت 114/10 مترمربع است. آپارتمانى موجود شامل 
سالن، آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشــتى بدون اتاق (قبال داراى 2 اتاق بوده که دیوار 
جداکننده اتاق ها برداشته: شده است که جنس مصالح کف سرامیک، کف و بدنه آشپزخانه، 
حمام و سرویس بهداشتى کاشى و سرامیک، بدنه ســالن گچ و رنگ، بدنه در قسمت اتاق 
ها سرامیک، کابینت آشپزخانه MDF، سقف ها از جنس گچ و رنگ، پنجره ها آلومینیوم، 
دربهاى داخلى و ورودى آپارتمان چوبى با چهارچوب فلزى مى باشد. نماى ساختمان آجرنما، 
سیستم سرمایش کولر آبى و سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور مى باشد. آپارتمان فوق الذکر 
داراى اشتراکات شهرى آب و گاز اشتراکى و برق مجزا مى باشد. در ضمن آپارتمان مورد نظر 
داراى یک پارکینگ در حیاط مشاعى به مساحت 12/50 مترمربع به شماره ثبتى 17 فرعى 
از 1493 و 1495 اصلى و یک باب انبارى در طبقه زیرزمین به مســاحت 4/50 مترمربع به 
شماره ثبتى 22 فرعى از 1493 و 1495 اصلى مى باشد. ارزیابى ملک: با توجه به مشخصات 
ملک، موقعیت محلى، مصالح مصرفى، قدمت کلى ساختمان، کاربرى، قیمت هاى متعارف، 
میزان عرضه و تقاضا و سایر عوامل مؤثر در قضیه، ارزش کل ششدانگ این آپارتمان مبلغ 
6/630/000/000 ریال معادل ششصد و شصت و سه میلیون تومان و ارزش دو دانگ مشاع 
از ششدانگ این ملک مبلغ 2/210/000/000 ریال معادل دویست و بیست و یک میلیون 
تومان برآورد و اعالم نظر مى گردد. م الــف:  740874 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى 

اصفهان/11/182
مزایده مورد وثیقه

شــماره آگهى: 139803902004000393 تاریخ آگهى: 1398/11/12 شــماره پرونده: 
139704001013000789 آگهى مزایده پرونده اجرایى کلســه 9701419- شش دانگ 
آپارتمان پالك 7990 فرعى از 15194 اصلى مفروز و مجزا شــده از 376 فرعى از اصلى 
مذکور قطعه 9 واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان استان اصفهان به 
مساحت 59. 156 مترمربع واقع در سمت شرقى طبقه چهارم که 22. 6 مترمربع آن بالکن 
پیشرفتگى، 44. 5 مترمربع پیشرفتگى و 86. 2 مترمربع تراس مسقف به انضمام پارکینگ و 
انبارى است. به آدرس: اصفهان- خیابان عالمه امینى جنب بانک شهر- که اسناد مالکیت 
آن به شماره چاپى 622855 سرى د سال 91 که در صفحه 311 دفتر امالك جلد 550 ذیل 
شماره 109964 بنام محمد حسن/ عمادى اندانى فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 60194 
تاریخ تولد 1357 صادره از اصفهان شماره ملى 1282433334 ثبت و صادر شده است- به 
حدود: شماًال: در دو قسمت، بطولهاى 3/55 ســه متر و پنجاه و پنج سانتیمتر، 4/10 چهار 

متر و ده سانتیمتر، اول دیوار و پنجره است، دوم نیم دیوار جلوى بالکن، اول و دوم به فضاى 
معبر شرقًا: در شش قسمت، که قسمت پنجم آن شمالى، قســمت سوم آن جنوبى، است. 
بطولهاى 1/51 یک متر و پنجاه و یک ســانتیمتر، (13/13) سیزده متر و سیزده سانتیمتر، 
2/10 دو متر و ده سانتیمتر، 0/20 بیست سانتیمتر، 2/10 دو متر و ده سانتیمتر، 7/00 هفت 
متر، اول دیواریست پیشرفتگى، دوم تا ششم دیواریست، اول به فضاى معبر دوم به فضاى 
ملک مجاور شماره 377 فرعى از شماره 15194 اصلى سوم تا پنجم به داکت ششم و فضاى 
ملک مجاور شماره 377 فرعى از شماره 15194 اصلى جنوبًا: در چهار قسمت، که قسمت 
سوم آن غربى، است. بطورهاى: 3/93 سه متر و نود و سه سانتیمتر، 3/25 سه متر و بیست و 
پنج سانتیمتر، 0/43 چهل و سه سانتیمتر، 0/16 شانزده سانتیمتر، اول دیوار و پنجره است، 
دوم نیم دیوار جلوى بالکن، سوم دیواریست بصورت مورب، چهارم دیواریست، اول تا چهارم 
به فضاى پشته بام غربًا: در یازده قسمت، که قسمتهاى سوم و پنجم آن شمالى، قسمتهاى 
هفتم و نهم آن جنوبى، است. بطولهاى: 0/49 چهل و نه ســانتیمتر، 4/93 چهار متر و نود 
و سه سانتیمتر، 0/65 شصت و پنج ســانتیمتر، 1/39 یک متر و سى و نه سانتى متر، 0/51 
پنجاه و یک سانتیمتر، 5/12 پنج متر و دوازده سانتیمتر، 0/20 بیست سانتیمتر، 1/76 یک 
متر و هفتاد و شش ســانتیمتر، 1/12 یک متر و دوازده سانتیمتر، 6/28 شش متر و بیست و 
هشت سانتى متر، 1/54 یک متر و پنجاه و چهار سانتیمتر، اول و دوم دیواریست مشترك، 
سوم تا پنجم دیواریست، ششــم درب و دیوار است، هفتم تا نهم دیواریست، دهم و یازدهم 
دیواریست مشــترك، اول و دوم به آپارتمان قطعه 8 سوم و چهارم به داکت پنجم تا نهم به 
راه پله و آسانسور مشاعى دهم و یازدهم به آپارتمان قطعه 8- داراى انبارى قطعه 9 واقع در 
زیرزمین اول به مساحت 59. 2 مترمربع به حدود اربعه: شماًال: بطول 1/31 یک متر و سى و 
یک سانتى متر، درب و دیوار است، به راه پله و آسانسور مشاعى شرقًا: بطول 1/98 یک متر 
و نود و هشت سانتیمتر، دیواریست مشــترك، به انبارى قطعه 10 جنوبًا: بطول 1/31 یک 
متر و سى و یک سانتیمتر، دیواریست مشترك، به انبارى قطعه 12 غربًا: بطول 1/98 یک 
متر و نود و هشت سانتیمتر، دیواریست، به رمپ- پارکینگ قطعه 9 واقع در زیرزمین اول به 
مساحت 11/25 مترمربع به حدود اربعه: شماًال بطول 2/25) دو متر و بیست و پنج سانتیمتر، 
خط فرضى به محوطه مشاعى است، شــرقًا: بطول 5/00 پنج متر، خط فرضى به محوطه 
مشاعى است، جنوبًا: بطول 2/25 دو متر و بیست و پنج ســانتیمتر، خط فرضى به محوطه 
مشاعى است، غرباً: به طور 5/00 پنج متر، خط فرضى به محوطه مشاعى است.- طى گزارش 
کارشناس دادگسترى ملک مذکور عبارتست از شش دانگ از یک واحد آپارتمان مسکونى 
به متراژ 156/59 مترمربع اعیانى و داراى 2/59 مترمربع انبارى و 11/25 مترمربع پارکینگ 
میباشد. در زمان بازدید هیچ متصرفى در آن سکونت نداشته و پایان کار آن در سال 1392 
صادر گردیده اســت. داراى مشخصات ساختمانى اســکلت بتن آرمه، سقف تیرچه بلوك، 
 p.v.c درب و پنجره بیرونى ،m.d.f نماى خارجى سنگ و آجر، کف ســرامیک، کابینت
و آلومینیوم، شیشــه دو جداره و دربهاى داخلى چوبى و درب ورودى ضد سرقت میباشد.- 
آپارتمان مذکور در طبقه چهارم سمت شــرق قرار گرفته است مجموعه مذکور 12 واحدى 
بوده و در هر طبقه 2 واحد آپارتمان وجود دارد. داراى انشعابات آب و برق و گاز میباشد. لذا با 
توجه به مطالب صدراالشاره و در نظر گرفتن جمیع عوامل مؤثر در موضوع ارزیابى خصوصًا 
موقعیت ملک، مقدار زیربنا، کیفیت مصالح مصرفى، کاربرى ملک، تعداد واحدهاى مجموعه 
و بازار عرضه و تقاضا و... ارزیابى آپارتمان مذکور به مبلغ 14/700/000/000 ریال معادل 
(چهارده میلیارد و هفتصد میلیون ریال) تعیین و اعالم میگردد. که طبق سند رهنى شماره 
51559 دفترخانه اسناد رسمى شماره 456 تهران در رهن بانک دى مى باشد و طبق اعالم 
بانک ملک داراى بیمه مى باشد که از ســاعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 98/12/06 در 
اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى- چهارراه اول خیابان 
الهور به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 14/700/000/000 ((چهارده میلیارد 
و هفتصد میلیون ریال)) شروع و به هر کس خریدار باشد 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 اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى 
هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا 
این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان  چاپ اصفهان مورخ 98/11/15 درج و منتشر 
مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت 
در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده 
در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش 
واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید 
مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت نماید. م الف: 

755814 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /11/210
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000880 مورخ 98/09/30 و یرو راى اصالحى 
شــماره هاى 139860302023000985- 98/10/30 و 139860302023001017- 
98/11/08 آقاى احمدرضا على زاد به شماره شناسنامه 13 کدملى 1199354716 صادره 
از شهرضا فرزند عبدالرسول نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
66/75 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4496- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که 

در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شماره 139860302023000882 مورخ 98/09/30 و یرو راى اصالحى 
شــماره هاى 139860302023000984- 98/10/30 و 139860302023001016- 
98/11/08 آقاى عباس خاکسار به شماره شناسنامه 73 کدملى 1199753955 صادره از 
شهرضا فرزند عبدالخالق نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
66/75 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4496- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در 
ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است.  بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1398/11/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/30 م الف: 757930 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /11/220
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023001006 مورخ 98/10/30 خانم شــهناز 
خلیل زاده به شماره شناسنامه 279 کدملى 2430721708 صادره از باغ نو مرودشت فرزند 
محمدحسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 1028/39 مترمربع مفروزى از 
پالك شــماره 2 فرعى از 3597- اصل ى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت 
رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 

1398/11/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/30 م الف: 757990 صفائى- رئیس منطقه 
ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /11/222

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

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

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023001004 مــورخ 98/10/30 آقاى مجید 
عرب چادگانى به شماره شناسنامه 1800 کدملى 1285802411 صادره از اصفهان فرزند 
ابوالقاسم نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 59/27 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 2440- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه 
محرز گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/15 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 11/30 /1398 م الف: 758219 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /11/224
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000940 مــورخ 98/10/22 خانم  مهرى 
برشان به شماره شناســنامه 2019 کدملى 1286698987 صادره از اصفهان فرزند امراله 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 115/80 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
6066- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز 
گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/15 تاریخ انتشار 
نوبــت دوم: 1398/11/30 م الف: 758325 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك 

مرکزى اصفهان /11/226
فقدان سند مالکیت 

آقاى سجاد باقرى  فرزند ناصر باستناد دو برگ استشهاد محلى که تحت شماره 17477-
98/10/23 با تایید دفترخانه 182 علویجه رســیده اســت مدعى اســت که سند مالکیت 
ششدانگ یکدستگاه آپارتمان پالك شــماره 22/3039 فرعى  واقع در علویجه بخش 15 
ثبت اصفهان که درصفحه 254 دفتر 84 امالك ذیل ثبــت 18038 بنام دولت جمهورى 
اسالمى ایران با نمایندگى ســازمان ملى زمین و مسکن صادر و تســلیم گردیده و سپس 
بموجب سند انتقال شماره 37819-1392/04/12 دفترخانه 14 میمه به رضا نامبرده انتقال 
گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده اســت. ضمنا بموجب سند مشارکت مدنى شماره 
34465-90/04/11 دفترخانه مذکور در قبال مبلغ 400/000/000ریال و بمدت 12 سال 
در رهن بانک مسکن شعبه وزوان قرار دارد.  نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1398/11/15، 751299/م الف سید روح اله موسوى- کفیل ثبت اسناد و امالك مهردشت 

11/207/
 فقدان سند مالکیت 

آقاى رضا قندهارى  فرزند محمدرضا باســتناد دو برگ استشــهاد محلى که تحت شماره 
17476-98/10/23 با تایید دفترخانه 182 علویجه رســیده اســت مدعى است که سند 
مالکیت ششدانگ یکدســتگاه آپارتمان پالك شــماره 22/3038 فرعى  واقع در علویجه 
بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 254 دفتر 84 امالك ذیــل ثبت 18038 بنام دولت 
جمهورى اسالمى ایران با نمایندگى ســازمان ملى زمین و مسکن صادر و تسلیم گردیده و 
سپس بموجب سند انتقال شماره 37821-1392/04/12 دفترخانه 14 میمه به رضا نامبرده 
انتقال گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده اســت. ضمنا بموجب سند مشارکت مدنى 
شــماره 34465-90/04/11 دفترخانه مذکور در قبال مبلغ 400/000/000ریال و بمدت 
12 سال در رهن بانک مسکن شعبه وزوان قرار دارد.  نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار 1398/11/15، 751302/م الف ســید روح اله موسوى - کفیل ثبت اسناد و امالك 

مهردشت /11/208
 مزایده اموال غیر منقول ( اسناد رهنى)

 شــماره آگهــى139803902120000020 تاریخ آگهى 1398/11/06 شــماره پرونده 
139604002004000337 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه 9600220 تمامت شش 
دانگ یک باب خانه مسکونى تحت پالك ثبتى 566 فرعى از پالك 19 اصلى بخش 9 ثبت 
اصفهان واقع در اتوبان ذوب آهن کلیشاد بلوار باهنر (کمربندى) کوچه شهید الیاس یزدى 
(34 ) پالك 108 (قدیم) 47 (جدید) کد پستى 8456119656 به مساحت 168/20متر مربع 
که سند مالکیت آن در صفحه 470 دفتر امالك جلد 282 ذیل شماره 35464 سابقه ثبت و 
صدور دارد و حدود و مشخصات آن عبارت است از شماال : دیوارى است به طول 9/80 متر 
به خیابان شرقا: درب و دیوار اســت به طول 16/90 مترو به کوچه جنوبا: در دو قسمت اول 
دیوارى است به طول 2/80 متر به باقیمانده 19 اصلى دوم دیواریست به طول 6/90 متر به 
باقیمانده پالك 19 اصلى غرباً دیوارى است به طول 17/45متر به باقیمانده پالك 19 اصلى 
و کوچه حقوق ارتفاقى له و علیه معرفى و مشاهده نشده است و طبق اعالم کارشناس رسمى 
دادگسترى مورد مزایده به صورت یک باب منزل مسکونى یک طبقه به انضمام زیرزمین 
انبارى مساحت عرصه طبق سند مالکیت 168/20 متر مربع مساحت اعیانى حدود 100 متر 
مربع داراى اسکلت دیوار باربر آجرى و ســقف تیر آهن و طاق ضربى کف سالن و اتاق ها 
موزاییک بدنه تا یک متر سرامیک مابقى اندود ســفید کارى کف آشپزخانه سرامیک بدنه 
تا سقف کاشى داراى کابینت فلزى ســرمایش کولر آبى گرمایش بخارى گازى درب هاى 
داخلى چوبى پنجره ها آهنى کف حیاط موزائیک نماى داخل حیات قسمتى سنگ و قسمتى 
سیمان سفید و نماى بیرونى سیمان سیاه مى باشد و داراى انشعابات آب و برق و گاز مى باشد 
ملکى خانم سکینه رضایى کلیشــادى فرزند رجبعلى آدرس مورد رهن که طبق سند رهنى 
شماره 157308 مورخ 94/04/22 تنظیمى دفترخانه اسناد رسمى شماره 12 شهر اصفهان 
در رهن بانک صادرات ایران شــعبه اصفهان قرار گرفته است از ساعت 9 الى 12 روز شنبه 

مورخ 1398/12/10 در محل اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان واقع در خیابان فردوسى 
جنب بانک کشاورزى از طریق مزایده به فروش میرسد و مزایده از مبلغ 2/100/000/000 
ریال (دو میلیارد و یکصد میلیون ریال) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته 
مى شود الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب برق و 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 این که 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 نقد وصول مى 
گردد ضمنًا طبق اعالم بســتانکار مورد مزایده فاقد بیمه نامه میباشد لذا این آگهى در یک 
نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان در تاریخ 1398/11/15 درج و منتشر میگردد و 
در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد . تاریخ انتشار 1398/11/15تاریخ 
مزایده : 98/12/10 – م الف: 751450 محسن اســماعیل زاده - مدیر واحد اجراى اسناد 

رسمى فالورجان/ 11/209 
فقدان سند مالکیت

شماره نامه : 139885602007002912 – تاریخ ارسال نامه 1398/08/29 – آقاى خلیل 
افضل زاده فرزند اسماعیل به  اســتناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاى شهود 
رسما گواهى گردیده مدعى هستند که سند مالکیت شش دانگ یک باب خانه به پالك ثبتى 
681 فرعى از 12 اصلى واقع در زازران بخش 9 ثبت اصفهان به شماره سریال 916238 – 
93/ب که در صفحه 446 دفتر 435 امالك ذیل شــماره 66396 به نام نامبرده ثبت و سند 
مالکیت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب نامه شــماره 9609983752400781  مورخ 
1396/05/16  شعبه چهارم دادیارى دادسراى فالورجان بازداشت میباشد و سپس مفقود 
شده است بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که  هرکس مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور و یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت جلسه و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد . و در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه ســند مالکیت 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . – م/الف 668787- مدیر 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان/ 11/212 
مزایده اموال غیر منقول

شماره : 972584 اجرائى- اجراى احکام دادگاه حقوقى شهرستان فالورجان در نظر دارد در 
پرونده شماره اجرائى  972584 موضوع علیه آقاى داریوش صالحى پور فرزند جهانگیر و له 
آقاى اصغر مکتوبیان فرزند مانده على در تاریخ 1398/12/06  به منظور فروش شش دانگ 
یک باب ساختمان دو طبقه داراى 287/03 متر مربع عرصه و حدود 310 متر مربع اعیانى با 
اسکلت بتنى سقف تیرچه بلوك کف سرامیک درب و پنجره خارجى آلومینیوم و کف حیاط 
خاکى با اشتراك آب و برق و گاز و قدمت حدود 10 سال واقع در قهدریجان خیابان امام کوچه 
محمد جعفر مرادى (33) بعد از مسجد الزهرا بن بســت کبیر کد پستى 8461633146 و  
8461633144 داراى سند مالکیت تک برگى به شماره ملک 387 /1392 بخش 9 اصفهان 
متعلق به وثیقه گذار قاسمعلى تقى زاده فرزند محمد ملک مذکور مشاع نمى باشد و متعلقه 
حق غیر میباشد ملک مذکور توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 5/450/000/000 
ریال ارزیابى شده است از ساعت  10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى 
فالورجان اتاق 325 برگزار نماید .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 است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمناً کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده 
خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شــرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت 
ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005  ایداع و درصورت 
برنده شــدن فى المجلس ما به التفاوت تا ده درصد از قیمت پیشنهادى را به حساب مذکور 
واریز و فیش آن را ارائه نمایند و در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط 

خواهد شد  م/الف : 754317  دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى فالورجان / 11/213 
مزایده اموال منقول

شــماره نامه : 1398009002495751 شــماره پرونده : 9709983653400584 شماره 
بایگانى پرونده : 981322  مزایده اموال منقول نوبت اول اجراى احکام  حقوقى دادگسترى 
شهرستان فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 981322 اجرائى موضوع علیه آقاى محمد 
جعفرزاده قهدریجانى فرزند عباس و له خانــوم فاطمه جعفرزاده قهدریجانى فرزند نصراهللا 
در تاریخ چهارشنبه 1398/12/07 به منظور فروش یک دستگاه سوارى پیکان دولوکس به 
شماره انتظامى  915 – 43 ى 47 مدل 1383 رنگ سفید روغنى از ساعت(اسناد و مدارك 
رویت نگردیده) 10 الى 11 صبح جلســه مزایده در دفتر اجــراى احکام حقوقى فالورجان 
اطاق 318  برگزار نماید اموال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
130/000/000 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 است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمناً کلیه هزینه هاى مزایده برعهده 
برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت 
ارزیابى شده را  به صورت چک تضمینى در وجه اجراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان 
ارائه نمایند. با انصراف برنده یا عدم پرداخت مابه تفاوت قیمت پیشنهادى در مهلت مقررده 
درصد پیشنهادى ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 755963   مدیر اجراى احکام 

مدنى دادگسترى شهرستان فالورجان/ 11/215 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى نقى حلیمى و پرویز پورسینائى و خانم شوکت 
محمدى دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 
98 / 707 ش 4 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ شــنبه  24 / 12 / 98 ساعت 30 / 4 عصر 
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م 
از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رســیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد 
. 755791 /م الف -  مدیر دفتر شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/11/230 

اخطار اجرایى
محکوم علیه محمد على ســرابندى  مجهول المکان و محکوم لــه فاطمه داورى دولت 
آبادى فرزند حسین بنشانى دولت آباد خ 22 بهمن خ شــهید نظریان کوى بهار نبش بهار 
8 به موجب راى شماره 618 تاریخ 23 / 9 / 98 حوزه یازدهم  حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 192 ریال 
بابت اجرت المثل ایام تصرف ازتاریخ 20 / 7 / 96 لغایت 29 / 4 / 98 و مبلغ 000 / 80 ریال 
هزینه دادرسى و الصاق تمبر و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست 29 / 4 / 
98 لغایت زمان اجراى حکم در حق محکوم له و پرداخت هزینه دادرســى و هزینه عملیات 
اجرایى نیز به عهده محکوم علیه اســت ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم 
نماید   755931 /م الف.  شاهین برزن  -  قاضى شعبه یازدهم  حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/ 11/231 
اصالحیه 

بدینوسیله اعالم مى گردد که در خط چهارم آگهى مزایده اموال غیرمنقول اسنادرهنى  به 
شماره م الف 742688در روز نامه نصف جهان شماره بایگانى به اشتباه 9800367 زده شده 
بود که تصحیح ( صدیقــه 9500081 و 9500082 و 9500083و9500084و9600397 ) 
مى باشد و همچنین در پاراگراف آخر بدین صورت تصحیح مى گردد( درجلسه مزایده بعنوان 
خریدار ارائه یک فقره چک تضمین شده بانکى دروجه اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر 
به مبلغ پایه مزایده به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى )مى باشدکه 
درتاریخ 15 / 11 / 1398 درج و منتشــرمى گردد. م الف - 742688 مدیراجرا واحد اجراى 

اسناد رسمى شاهین شهر از طرف رشید توکلى/ 11/232 
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یک فوق تخصص بیمارى هاى گوارش و کبد گفت: معموًال احساس سوزش زیر دنده ها، ناشى 
از مسائل و مشکالت معده است که مى تواند به دلیل افزایش اسید معده و ریفالکس یا گاستریت 

و التهاب معده ایجاد شود.
دکتر محمدجعفر فره وش، دانشیار دانشگاه علوم پزشکى تهران اظهار کرد: در صورتى که بیمارى 
به دلیل احساس درد در ناحیه شکم و زیر دنده ها به پزشک مراجعه کنند و بعد از انجام سونوگرافى 
و اندوسکوپى مشخص شود مشکلى در دستگاه گوارش و معده ندارد، در این شرایط مى توان درد و 
سوزش را با توجه به اینکه در سونوگرافى مشکلى مشاهده نشده، به مسائل عصبى و سوءهاضمه 
ارتباط داد.  وى در ادامه افزود: اما اگر به دنبال این مشکالت، فرد در مدفوع خود نیز خون مشاهده 
کند باید بررسى هاى بیشترى درباره منشأ و علل خونریزى انجام شود و در صورت نیاز روده ها 
بررسى شوند. وى تأکید کرد: وجود خون در مدفوع هم علت هاى زیادى دارد و نمى توان همان 

ابتدا آن را به سرطان روده ربط داد.

از آنجایى که غذاها حاوى قند زیادى اســت، بخــش فراوانى از کالرى 
دریافتى روزانه را قند این غذاها به خــود اختصاص مى دهد. اما از جمله 

دالیلى که نباید قند اضافى دریافت کرد موارد زیر است: 
قند اضافى سبب افزایش وزن مى شود نرخ چاقى در سراسر جهان رو به 
افزایش است و مصرف قند اضافى، به ویژه قند موجود در نوشیدنى ها یکى 

از اصلى ترین دالیل آن است.
مصرف زیاد فروکتوز ســبب مقاومت بدن نســبت به لیپتین مى شود؛ 
لیپتین یک هورمون مهم اســت که میزان غذاى مصرفــى را تنظیم و 
سیگنال هاى سیرى را به مغز ارسال مى کند. تحقیقات نشان مى دهد، 
افرادى که نوشیدنى هاى قندى مانند نوشابه و شربت مصرف مى کنند 

نسبت به دیگران وزن بیشترى دارند.
افزایش خطر ابتال به بیمــارى هاى قلبى رژیم هــاى غذایى با درصد 
قند باال خطر ابتال بــه بیمارى هاى مزمن از جملــه بیمارى هاى قلبى 
را که اصلــى ترین علت مرگ و میــر در جهان امروز هســتند افزایش 

مى دهد. 
شواهد حاکى از این اســت که رژیم هاى حاوى درصد قند باال به چاقى 
مفرط، التهاب، ترى گلیســرید باال، افزایش قند خون و فشار خون باال 
منجر مى شــود؛ همه این موارد عوامل مؤ ثر در بروز بیمارى هاى قلبى 

است.

عضو کمیته کشــورى آنفلوآنزا درباره چرایى مبتال نشدن 
کودکان زیر ده ســال به کرونا ویروس جدید و همچنین 
افرادى که در معرض خطر بیشــترى بــراى ابتال به این 

ویروس قرار دارند، توضیح داد.
دکتر مسعود مردانى  علت اینکه تا کنون و طبق آمار منتشر 
شده، کودکان زیر ده سال به شمار مبتالیان و قربانیان کرونا 
ویروس اضافه نشده اند را ناشــناخته خواند و گفت: هنوز 
کسى از علت این موضوع آگاه نیست، اما نکته قابل تأمل 
این است که ممکن است بچه ها بدون عالمت به بیمارى 
مبتال شوند و امکان انتقال آن به سایرین را نیز داشته باشند. 
البته اطمینان کامل از این موضوع منوط به مطالعات بیشتر 

پیرامون این موضوع است.
وى در خصوص کسانى که در خطر بیشترى براى ابتال به 
کرونا ویروس هستند، اظهار کرد: افراد داراى بیمارى هاى 
زمینه اى مانند بیمــاران دیابتى، ســرطانى، مبتالیان به 

بیمارى هاى قلبى و عروقى، سالمندان و زنان باردار در خطر 
بیشترى براى ابتال به کرونا ویروس هستند.

این فوق تخصص بیمارى هــاى عفونى در خصوص تأثیر 
کرونا ویروس بر ریه ها، خاطرنشان کرد: کرونا ویروس هم 
مى تواند قسمت فوقانى دستگاه تنفسى را درگیر کند و هم 
 مى تواند منجر به بروز عالئمى مثل ســرماخوردگى شود. 
پیشرفت بیمارى به سوى ریه ها نیز مى تواند باعث سینه پهلو 
و پنومونى همراه با تب، لرز، خلط و... باشد که با داروهایى از 
خانواده آنتى بیوتیک درمان شود. از طرفى ممکن است سینه 
پهلو فرم شدید پیدا کند و باعث دیسترس تنفسى شود و بیمار 
را به آى سى یو منتقل کند و در حالت شدیدتر نیاز به استفاده 

از دستگاه تنفس مصنوعى براى بیمار باشد.
وى در پاسخ به سئوالى مبنى بر شیوع آنفلوآنزاى پرندگان 
N1H5 در چین و احتمال دامن زدن آن به عوارض کرونا 
ویروس، گفت: این نوع از آنفلوآنزا مخصوص پرندگان است 

که خوشبختانه انتقال آن از پرنده به انسان بسیار به ندرت 
اتفاق مى افتد. البته آنفلوآنــزاى پرندگان N1H5 گاهى 

مى تواند تا 30 درصد مرگ و میر ایجاد کند.

متخصص مغز و اعصاب گفت: افراد جوان بیشتر مستعد ابتال به بیمارى MS هستند.
شیدا آرش در رابطه با بیمارى مولتیپل اسکلروزیس یا MS، اظهار کرد: بیمارى MS یک بیمارى 
اتوایمیون محسوب مى شود که در آن سیستم ایمنى بدن علیه غالف میلین فعالیت کرده و سبب 
تخریب آن مى شود. وى در رابطه با کارکرد غالف میلین، افزود: غالف میلین اعصاب را پوشانده و 
سبب افزایش سرعت هدایت عصبى شده و در صورت تخریب سبب کندى هدایت عصبى مى شود 

و در سیر بیمارى ممکن است خود عصب نیز تخریب شود و از بین برود.
این متخصص مغز و اعصاب  با اشاره به اینکه بیمارى MS بیشتر در افراد جوان مشاهده مى شود، 
تصریح کرد: شیوع این بیمارى در زنان بیشتر از مردان بوده و یکى از علل شایع ناتوان کننده جوانان 

بعد از تصادفات رانندگى است.
وى در رابطه با علت بیمارى مولتیپل اســکلروزیس (MS)، گفت: تاکنــون علت این بیمارى 
 ،D مشخص نشده، ولى ریز فاکتورهایى براى آن مطرح شده است. به طور مثال کمبود ویتامین
استعمال سیگار، عفونت هاى ویروســى و جنس مؤنث از جمله عوامل و ریزفاکتورهاى ابتال به 

MS است.
آرش در رابطه با عالیم بیمارى MS، اظهار کرد: عالیم این بیمارى متنوع است و شامل عالیم 
حسى و عصبى مانند کاهش بینایى، اختالل تعادل، ضعف اندام ها و بى حسى بخش هایى از بدن 
است. وى افزود: عالیم بیمارى مولتیپل اسکلروزیس (MS) باید بیش از یک روز به طول انجامد، 

به معنایى دیگر دائمى باشد و در معاینات و تصویربردارى نیز مورد تأیید قرار گیرد.

محمدرضا خدایى، عضو گروه آموزشــى 
دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى 

و روانپزشــک درباره بدبینى افراد 
اظهار کرد: یکى از عوامل ایجاد 

اضطراب نــوع نــگاه خود به 
دیگران و محیط اطراف است. 
او گفت: نگاه بدبینانه مى تواند 
براســاس نوع و شدت منجر 

به اختالالت روانپزشکى 
همچون افسردگى، 

و  اســترس 
اختالالت هذیان 

گونه شود.
خدایــى در ادامه افزود: 
افســردگى و دید منفى 
موجب ایجاد احســاس 

حقارت، کاهش اعتماد به 
نفس و خود کم بینى در فرد 
مى شــود. این روانپزشک 
گفــت: معموًال فــرد بیمار 

نســبت به دیگران و محیط پیرامون 
نگاه بدبینانه دارد. این شــخص  هر گونــه رفتار و نگاه 

دیگران به خود را بد تصور مى کنــد. وى اضافه کرد: این 
گونه افراد همواره درباره دیگران پیش داورى منفى مى کنند. و همین علت 
باعث مى شود در زندگى روزمره خود احساس خوشبختى نداشته  و نسبت 

به آینده  نگران باشند.
این روانپزشک درباره انواع بدبینى یادآورى کرد: بدبینى به دو نوع شدید و 

خفیف تقسیم مى شود. بدترین و شدیدترین 
نوع بدبینى اختالالت هذیان گونه است 
کــه در افرادى همچــون معتادان به 
شیشه و خشــخاش یا اشخاصى که 
جنون دارند دیده شده است. در این 
نوع اختالل فرد بیمار بدون منطق 
و دلیل نسبت به دیگران بدبین شده 
و با هیچ دلیل و منطقى نمى تواند 
نگاه خود را تغییر دهد و با توجه به 
نگاه بدبینانه اى که دارد نســبت به  
دیگران رفتار مى کند و واکنش نشان 
مى دهد. وى درباره راه هاى درمان این 
نوع نگاه اظهار کرد: اختالل هذیان گونه با 
هیچ منطقى اصالح نمى شود و تنها راه بهبود 
این نوع بدبینى مراجعه به روانپزشک و راه هاى 

درمانى روانپزشکى است. 
خدایى گفت: در برخى از شــخصیت ها مانند 
پارانوئید و افراد افســرده نوعى بدبینى وجود 
دارد که به بدبینى خفیف مشهور شده است. 
این روانپزشک درباره راه هاى درمان بدبینى 
خفیف یادآورى کرد: براى درمان این نوع 
بدبینى الزم اســت افراد افکار خود را تغییر 
دهند و مثبت بیاندیشند. همچنین آنها باید 
نسبت به محیط پیرامون واقع بینانه تر رفتار کنند و واکنش نشان بدهند. او 
گفت: همچنین افراد بدبین باید تلقین بد، ضعف، حقارت و ناامیدى را از خود 
دور کنند و تصمیم عجوالنه نگیرند. همچنین بدبین ها باید بپذیرند همه ما 

انسان هستیم و ممکن است گاهى دچار خطا و اشتباهاتى بشویم.

«اوبرى شــیهام»، پروفسور بازنشسته ســالمت عمومى دندان 
مى گوید: اگر مردم از انستیتو دندانپزشکى یک سخن بشنوند و از 
شرکت هاى تولید خمیر دندان ســخن دیگر و کمپانى هاى تولید 
مسواك هم حرف خودشان را بزنند، این همه تناقض در گفتار آنها 
را گیج خواهد کرد و نمى توانند بفهمند که بهترین روش مسواك 

زدن چیست. 
انستیتوهاى دندانپزشکى الزم اســت که در مورد بهترین روش 
مسواك زدن با هم به توافق برســند. نکته نگران کننده این است 
که روش هاى پیشنهاد شده این شــرکت ها مانند آن روش هایى 
نیست که در کتاب هاى دندانپزشــکى آمده اند. مدرك هم وجود 
ندارد که ثابــت کند روش هــاى پیچیده مســواك زدن بهتر از 

روش هاى ساده هستند.
توصیه پروفســور شــیهام این اســت: با حرکات افقى ساده و با 
نگهداشتن مســواك در حالت 45 درجه دندان هایتان را مسواك 
بزنید. از مسواك زدن شدید دندان ها اجتناب کنید و مسواك را مانند 
یک مداد در دســتتان نگه دارید. این روش ساده در حفظ سالمت 

لثه ها بسیار مؤثر است.
نکتــه ظریفــى در مســواك زدن بعد از خــوردن شــیرینى و 
نوشیدنى هاى شیرین وجود دارد. تقریباً دو دقیقه زمان الزم است تا 
باکترى هاى موجود در غذا اسید تولید کنند. بنابراین اگر شما چندین 
دقیقه بعد از خوردن شیرینى مسواك بزنید اسید از قبل میناى دندان 

شما را خراب کرده است.

در حال حاضر توصیه متخصصان این است که روش ساده مسواك 
زدن دندان بسیار آسان است و دیگر نیازى به یادگیرى و استفاده از 

روش هاى پیچیده مسواك زدن نیست.
دندانپزشک دکتر «جان وین رایت» مى گوید: توصیه من به بیمارانم 
در مورد مسواك زدن این است که بیشتر روى نقاطى تمرکز کنند 
که احتمال تجمع پالك ها در آن قسمت ها بیشتر است- معموًال 
محل تالقى دنــدان و لثه- و از حرکات آرام براى مســواك زدن 
استفاده کنند. مرتبًا از من سئوال مى شود که چرا روشى که من به 
بیمارانم مى گویم با روشى که دندانپزشکان دیگر به آنها گفته اند فرق 
دارد؟ چیزى که من احساس مى کنم ما به آن نیاز داریم تحقیق در 
مورد آسان ترین، مؤ ثرترین و ایمن ترین روش مسواك زدن است.

نتایج مطالعه جدید نشان مى دهد تنگى نفس و سرفه مى توانند از عالیم اولیه سرطان ریه باشند.
در این مطالعه محققان دانشگاه اکستر انگلستان گزارش پزشــکى 27 هزار و 795 فرد مبتال به 
سرطان ریه در بین سال هاى 2000 تا 2017 را بررسى کردند. «ویلى همیلتون»، سرپرست تیم 
تحقیق، در این باره مى گوید: «ما در این مطالعه دریافتیم بیولوژى اولیه سرطان ریه نظیر سرفه 
خونى و از دست دادن اشتها، دیگر از عالئم اولیه سرطان ریه نیستند و پزشکان باید در مورد خطرات 

سرفه و تنگى نفس هم آگاه باشند.»
به گفته محققان، سرطان ریه در افراد سیگارى بسیار شایع است اما افراد غیرسیگارى هم از این 

بیمارى مصون نیستند. تشخیص زودهنگام این بیمارى منجر به تسریع روند درمان مى شود.

 کرونـا کودکان زیر 10 سال را 
مبتال  نمى کند؟

تکنیک طالیى براى 
مسواك زدن

ضا خدایى، عضو گروه آموزشــى
علوم بهزیستى و توانبخشى 

شــک درباره بدبینى افراد
د: یکى از عوامل ایجاد 

نــوع نــگاه خود به 
 محیط اطراف است. 
نگاه بدبینانه مى تواند 
س نوع و شدت منجر

الت روانپزشکى 
 افسردگى، 

و  س 
ت هذیان

.
در ادامه افزود: 
گى و دید منفى

جاد احســاس 
 کاهش اعتماد به 
ود کم بینى در فرد 
د. این روانپزشک

معموًال فــرد بیمار 
پیرامون   به دیگران و محیط

نانه دارد. این شــخص  هر گونــه رفتار و نگاه 

خفیف تقسیم مى ش
نوع بدبینى اخت
کــه در افراد
شیشه و خش
جنون دار
نوع اختال
و دلیل نس
و با هیچ
نگاه خود
نگاه بدبینا
دیگران رفتا
مى دهد. وى د
نگاه اظهار کر نوع
هیچ منطقى اصالح
ایننوع بدبینى مراجع
درمانى روانپزشکى اس

خدایى گفت: در برخى
پارانوئید و افراد افسـ
خ دارد که به بدبینى
این روانپزشک درب
خفیف یادآورى ک
بدبینى الزم اســ

شوید
با آثار بـدبینى آشنا 

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقــا ى میالد هدایتى خواهان آقــاى عباس على پور 
دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 559 
ش 9 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 19 / 12 / 98 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از 
وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر 
اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد 755782 /م الف. مدیر دفتر شعبه 9حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 11/228  
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقــا ى ناصر زمانپور خواهان آقــاى فرامرزحاتم نژاد 
دادخواستى به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو به طرفیت شــما به این شورا تقدیم نموده و 
به کالسه 98 / 563 ش 9 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 24 / 12 / 98 ساعت 5 عصر تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده 
دعوت مى شود ، قبل از وقت رســیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این 
شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد 755687 /م الف. 

مدیر دفتر شعبه 9حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 11/229 

MS، جوانان را تهدید مى کند

تنگى نفس و سرفه مى توانند 
نشانه سرطان  باشند 

چرا 
قند زیاد براى 

سالمتى 
مضر است؟

احساس سوزش زیر دنده ها از چیست؟!

طبق محاسبه محققان، براى یک فرد 50 ســاله مبتال به فشارخون باال، 
کنترل و درمان مداوم شــدید مى تواند منجر به سه سال عمر بیشتر شود. 
حتى پیش بینى مى شود براى یک فرد 80 ســاله مبتال به فشارخون باال، 
کنترل مداوم این وضعیت به طور میانگین موجــب افزایش عمر تا ده ماه 

مى شود.
مطالعات گذشته در سال 2015 نشــان داده بود که کنترل مداوم و دقیق 
فشارخون در مقایسه با درمان هاى استاندارد، از حمالت بیشتر قلبى، سکته 

و مرگ در افراد 50 سال به باال پیشگیرى مى کند.

بیماران تحت شرایط کنترلى شدید، فشــارخون سیستولیک شان را پایین 
تر از mm Hg 120 حفظ مى کنند. آنها عــالوه بر مصرف چندین دارو، 
تغییراتى هم در سبک زندگى شان ایجاد مى کنند که شامل ورزش و کاهش 

مصرف نمک است.
محققان مشاهده کردند در طول حدود سه ســال، این گروه از بیماران در 
مقایسه با بیماران تحت کنترل استاندارد فشارخون 25 درصد کمتر با ریسک 
حمله قلبى، نارسایى قلبى یا سکته مواجه بودند. همچنین خطر مرگ در این 

گروه از افراد 27 درصد کمتر بود.

مدام فشار  خونتان را بگیرید

از مهمترین آثار درمانى که در منابع مختلف از ترخون گزارش شده، مى توان به خاصیت ضدکرم، 
ضدنفخ، خواب آور، ادرارآور، خنک کننده، مقوى معده، ضدالتهاب و آماس، مســکن دندان درد و 
همچنین ضدسرطان و مسهل آن اشاره کرد. البته این گیاه براى درمان درد نیش حشرات و خنثى 
کردن سم آنها و نیز براى فردى که توسط سگ هار گاز گرفته شده، مفید است. روتین موجود در 
ترخون از لخته شدن خون، التهابات، اسپاسم، فشــارخون و تصلب شرایین (سفتى جدار رگ ها) 

جلوگیرى مى کند.
در ضمن،  ترخــون رطوبت هوا را خشــک مى کنــد و نوعى 
سردى دارد که ســودمند است. نگهداشــتن آن  در دهان 
براى درمان زخم و جوش درون دهان مفید اســت. ترخون 
داراى آهن، کلسیم، منگنز و همچنین حاوى ویتامین هاى

اســت.  ترخــون    C و   A
تولیــد صفرا را نیــز افزایش 

مى دهد.

از مهمترین آثار درمخواص تــرخون
ضدنفخ، خواب آور، ادرارآور

همچنین ضدسرطان و مسهل آن اشار
کردن سم آنها و نیز براى فردى که توسط سگ

ترخون از لخته شدن خون، التهابات، اسپاسم، فشــارخون
جلوگیرى مى کند.

در ضمن،  ترخــون رطوبت هوا را خشــک
آن که ســودمند است. نگهداشــتن سردى دارد
براىدرمان زخم و جوش درون دهان مفید اســت
داراى آهن، کلسیم، منگنز و همچنین حاوى ویت
اســت  C و   A

تولیــد صفر
مى دهد.

خواص تــرخون



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

آنان که مال فراوان گــرد آورده بر آن افزودند و آنان که قصرها ســاخته 
و محکم کارى کردند، طالکارى کرده و زینت دادند، فراوان اندوختند و 
نگهدارى کردند و به گمان خود براى فرزندان خود باقى گذاشتند، همگى 
آنان به پاى حسابرســى الهى و جایگاه پاداش و کیفر رانده مى شــوند، آنگاه 
که فرمان داورى و قضاوت نهایى صادر شــود «پس تبهکاران زیان خواهند 
دید». به این واقعیت ها عقل گواهى مى دهد هر گاه که از اسارت هواى نفس 

موال على (ع)نجات یابد و از دنیاپرستى به سالمت بگذرد.
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 آگهى فروش امالك بصورت مزایده         سازمان اموال و امالك ستاد آگهى فروش امالك بصورت مزایده         سازمان اموال و امالك ستاد
 برگزاري  نود و پنجمین   مزایده کتبی سراسري امالك و مستغالت سازمان اموال و امالك ستاد با 
شرایط و تسهیالت ویژه به شرح جداول ذیل اعالم می گردد؛ متقاضیان محترم  می توانند از روز   سه 
شنبه  مورخ 98/11/08 تا  پایان  روز شنبه مورخ 98/11/19 همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8  
صبح الی 17و  روز یک شنبه  مورخ 98/11/20 از ساعت 8 الی 11صبح (صرفاً در محل بازگشایی 
پاکتها به شرح توضیحات ذیل) همچنین به آگاهى مى رساند اطالعات مربوط به مزایده در وب سایت 

(www.ssa-s.ir) قابل رویت مى باشد .

مالحظات:
شرایط 
پرداخت 

(گروه)

حصه نقدي 
(پیش 

پرداخت)

زمان تحویل 
ملک

حصه غیر نقدي(باقیمانده در 
اقساط ....)

تخفیف 
پرداخت نقدي

12٪45٪ در اقساط 15 ماهه10٪45٪الف
14٪50٪ در اقساط 21 ماهه10٪40٪ب
16٪60٪ در اقساط 27 ماهه10٪30٪ج
17٪70٪در اقساط30 ماهه10٪20٪د

1- اخذ درخواستهاي پیشنهادي به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یک فقره چک  رمزدار در 
وجه ستاد اجرایى فرمان حضرت امام (ره) به کد شناسه ملى  14003127610 بدون پشت نویسى، 
به میزان 5٪ قیمت پایه ملک از روز  سه شنبه  مورخ  98/11/08 الی  روز شنبه  مورخ 98/11/19    
در ساعات تعیین شده صورت می پذیرد؛ شایان ذکر است اخذ درخواستهاي پیشنهادي در روز 
یک شنبه مورخ 98/11/20  از ساعت 8 الی 11 صرفاً در محل بازگشایی پاکتها صورت می پذیرد.

2- نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ( بدون کارمزد) جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح 
جدول روبرو  می باشد:

تبصره 1:در خصوص امالك و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند ، هنگام 
تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10٪ زمان تحویل ملک ،همزمان با حصه نقدى اخذ خواهد شد.

تبصره2:پرداخت تتمه ثمن معامله ( حصه غیر نقدي) به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه به 
مدت سه ماه  (سررسید اولین قسط) موجب برخورداري از تخفیف پرداخت نقدي به شرح جدول 

فوق  می گردد.
3-مطالعه و رعایت دقیق مفاد فرم شرکت در مزایده الزامی می باشد.

4 -پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.
5 -شایان ذکر است کلیه امالك عرضه شده به اســتثناء مواردي که سهم عرضه شده در ستون 

مالحظات قید گردیده ششدانگ می باشــد .(متراژ مندرج در ستون عرصه و اعیان،مساحت کل 
شش دانگ است)

6 - اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلى امالك و امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضاى 
شرکت در مزایده الزامى است. بدیهى است هر گونه ادعایى مبنى بر عدم اطالع یا عدم قرائت یا 

عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم ارایه آن از سوى حوزه هاى اجرایى قابلیت استماع ندارد
7- شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت درمزایده صرفاً تا ساعت 10/45صبح روز چهار شنبه   

مورخ 98/11/23 درمحلهاي تعیین شده می باشد.
8 -بازگشایی پاکتهاي ارائه شده در روز یک شــنبه   مورخ 98/11/20 رأس ساعت 11 در دفتر 
فروش اداره کل اصفهان واقع در  خیابان حکیم نظامى –خیابان حســین آبــاد –پالك 40 ، وبه 

طورهمزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد.
9   - کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از ملک مورد درخواست 

الزامی است.
10 - ودیعه شــرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداري پس از اعالم نتایج 
(دوشنبه  مورخ 98/11/21) در محلهاي تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید و به شخص 

متقاضی مسترد خواهد شد.

مهلت شرکت در مزایده از سه شنبه مورخ 98/11/08 تا ساعت 11 روز یک شنبه مورخ 98/11/20 مى باشد . لیست امالك (به شرح صفحه یک و دو )

آگهى فروش امالك بصورت مزایده            سازمان اموال و امالك ستاد

اصفهان –خیابان حکیم نظامى –خیابان حسین آباد –پالك 40              تلفن :3-36283540            نمابر :36283544دفتر فروش

توضیحات شرایط 
پرداخت مبلغ پایه (ریال) متراژ اعیان 

(ششدانگ)
متراژ عرصه 
(ششدانگ) کاربرى نوع ملک شماره پرونده آدرس ردیف 

روزنامه
شش دانگ ملکیت و سرقفلی یک باب مغازه ، داراي پارکینگ، وانشعاب برق اختصاصی و آب مشترك که پس از اخذ پایان کار و 
صورت مجلس تفکیکی و متعاقباً سند مالکیت مابه التفاوت متراژ محاسبه خواهد شد. اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى مى باشد د 26,000,000,000 127,12 0 تجارى مغازه 2174 واحد سه طبقه 

همکف اصفهان-خیابان امام 
خمینى (ره)-کوچه 
مهران شماره 38

1

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده فروش 2174 د 17,850,000,000 85 0 تجارى مغازه 2172 واحد یک طبقه 
همکف 2

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده فروش 2174 د 15,000,000,000 72,61 0 تجارى مغازه 2173 واحد دو طبقه 
همکف 3

ملک موصوف خارج از محدوده و داخل حریم شهر اصفهان واقع گردیده و تامین آب و هر گونه تعیین و تغییر کاربري و 
هزینه هاي احتمالی ناشی از آن و همچنین رعایت حرایم و حقوق ارتفاقی جاده ها و قنات بعهده خریدار می باشد. د 17,545,000,000 0 5848,6 خارج از محدوده شهرى زمین 481 یک قطعه

س
ت اله محمود آبادى ،روبروى کارخانه آرد اطل

اصفهان ،فلکه دانشگاه صنعتى ،خیابان آی

4
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 17,312,000,000 . 5770,7 خارج از محدوده شهرى زمین 490 دو قطعه 5
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 15,131,000,000 0 5217,7 خارج از محدوده شهرى زمین 501 سه قطعه 6
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 14,519,000,000 0 5006,6 خارج از محدوده شهرى زمین 471 چهار قطعه 7
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 14,172,000,000 0 4886,9 خارج از محدوده شهرى زمین 498 پنج قطعه 8
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 12,038,000,000 0 4151,3 خارج از محدوده شهرى زمین 511 شش قطعه 9
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 11,683,000,000 0 4028,9 خارج از محدوده شهرى زمین 518 هفت قطعه 10
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 11,327,000,000 0 3905,9 خارج از محدوده شهرى زمین 510 هشت قطعه 11
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 11,346,000,000 0 3782,3 خارج از محدوده شهرى زمین 512 نه قطعه 12
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 10,974,000,000 0 3658 خارج از محدوده شهرى زمین 513 ده قطعه 13
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 15,932,000,000 0 5310,7 خارج از محدوده شهرى زمین 509 یازده قطعه 14
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 15,769,000,000 0 5256,4 خارج از محدوده شهرى زمین 502 دوازده قطعه 15
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 15,597,000,000 0 5199,3 خارج از محدوده شهرى زمین 489 سیزده قطعه 16
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 14,913,000,000 0 5142,7 خارج از محدوده شهرى زمین 487 چهارده قطعه 17
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 14,748,000,000 0 5085,6 خارج از محدوده شهرى زمین 483 پانزده قطعه 18
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 14,582,000,000 0 5028,3 خارج از محدوده شهرى زمین 488 شانزده قطعه 19
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 13,670,000,000 0 4971 خارج از محدوده شهرى زمین 506 هفده قطعه 20
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 13,512,000,000 0 4913,5 خارج از محدوده شهرى زمین 475 هجده قطعه 21
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 13,194,000,000 0 4798 خارج از محدوده شهرى زمین 515 نوزده قطعه 22
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 13,035,000,000 0 4740 خارج از محدوده شهرى زمین 516 بیست قطعه 23
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 12,874,000,000 0 4681,8 خارج از محدوده شهرى زمین 517 بیست و یک قطعه 24
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 12,714,000,0000 0 4623,4 خارج از محدوده شهرى زمین 473 بیست و دو قطعه 25
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 12,553,000,000 0 4564,8 خارج از محدوده شهرى زمین 480 بیست و سه قطعه 26
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 13,067,000,000 0 4506 خارج از محدوده شهرى زمین 478 بیست و چهار قطعه 27
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 12,896,000,000 0 4447 خارج از محدوده شهرى زمین 479 بیست و پنج قطعه 28
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 12,724,000,000 0 4387,8 خارج از محدوده شهرى زمین 503 بیست و شش قطعه 29
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 12,984,000,000 0 4328,3 خارج از محدوده شهرى زمین 507 بیست و هفت قطعه 30
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مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 12,805,000,000 0 4268,5 خارج از محدوده شهرى زمین 476 بیست و هشت قطعه س 
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31
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 12,625,000,000 0 4208,5 خارج از محدوده شهرى زمین 496 بیست و نه قطعه 32
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 12,548,000,000 0 4182,8 خارج از محدوده شهرى زمین 470 سى قطعه 33
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 12,570,000,000 0 4190,1 خارج از محدوده شهرى زمین 497 سى و یک قطعه 34
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 12,735,000,000 0 4245,3 خارج از محدوده شهرى زمین 486 سى و دو قطعه 35
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 12,470,000,000 0 4300,1 خارج از محدوده شهرى زمین 508 سى و سه قطعه 36
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 12,628,000,000 0 4354,5 خارج از محدوده شهرى زمین 495 سى چهار قطعه 37
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 12,271,000,000 0 4462,4 خارج از محدوده شهرى زمین 504 سى پنج قطعه 38
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 12,418,000,000 0 4515,9 خارج از محدوده شهرى زمین 493 سى و شش قطعه 39
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 12,564,000,000 0 4568,9 خارج از محدوده شهرى زمین 477 سى و هفت قطعه 40
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 12,410,000,000 0 4621,9 خارج از محدوده شهرى زمین 505 سى و هشت قطعه 41
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 12,854,000,000 0 4674,5 خارج از محدوده شهرى زمین 482 سى و نه قطعه 42
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 12,998,000,000 0 4726,8 خارج از محدوده شهرى زمین 469 چهل قطعه 43
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 13,141,000,000 0 4778,9 خارج از محدوده شهرى زمین 468 چهل و یک قطعه 44
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 13,284,000,000 0 4830,7 خارج از محدوده شهرى زمین 472 چهل و دو قطعه 45
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 14,308,000,000 0 4933,8 خارج از محدوده شهرى زمین 492 چهل و سه قطعه 46
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 14,456,000,000 0 4985,1 خارج از محدوده شهرى زمین 491 چهل و چهار قطعه 47
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 15,243,000,000 0 5081 خارج از محدوده شهرى زمین 474 چهل و پنج قطعه 48
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 15,389,000,000 0 5129,8 خارج از محدوده شهرى زمین 485 چهل و شش قطعه 49
مشابه توضیحات ملک  به شماره پرونده فروش 481 د 17,880,000,000 0 5960 خارج از محدوده شهرى زمین 484 چهل و هفت قطعه 50
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