
  روزنامه مستقل استان اصفهان

شنبه 3  اسفند  ماه 1398 /  22  فوریه 2020 / 27  جمادى الثانى 1441
سال شانزدهم /شماره 3704 /  8  صفحه / 2000 تومان

www.nesfejahan.net

     

چگونه ذهنى خالق داشته باشیم؟تمهیدات ویژه اتوبوسرانى اصفهان براى ایام پایانى سال«جیمز باند» هم درگیر ویروس کرونا شدبانک ها 10 درصد بیشتر وام دادند قصه ارسالن و ذوب آهن به سر رسید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

ورود ویروس کرونا
 به بدن ما چه عوارضى 

خواهد داشت؟ 

بیمارستان هاى اصفهان در حالت آماده باش
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وعده انتقام از گرگ ها 
در اصفهان

81 روز هواى آلوده 
خوردیم

اصفهان، ازکم بارش ترین 
استان ها 

در فصل آبى جدید  
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مصالح مرمت گنبد 
مسجد شیخ لطف ا... 

به آزمایشگاه 
فرستاده مى شود 

در حالى که تأیید شده بیمارى کرونا در ایران 
هم قربانى گرفته است، این روزها و همزمان با 
گسترش شیوع این ویروس، یکى از سئواالت 

رایج همه افراد این است که از کجا بفهمیم 
ویروس کرونا وارد بدنمان شده...

نماینــده مردم اصفهــان در مجلس شــوراى 
اسالمى، با بیان اینکه اداره کل میراث فرهنگى 
اصفهان در مسئله مرمت گنبد شــیخ لطف ا... 
ذینفع و ضرر نیســت و در این مســئله پیمانکار 
باید پاسخگو باشــد، از برگزارى سمینارى براى 
بررسى مرمت هاى انجام شده بر روى آثار تاریخى 

اصفهان در سال 1399 خبر داد.
حیدرعلى عابدى کــه طى روزهاى گذشــته، 
به همراه تعدادى از منتقدان مرمت گنبد شــیخ 
لطف ا... با مســئوالن میراث فرهنگى اصفهان 

دیدار کرده...

عسل اصفهان سمى نیستعسل اصفهان سمى نیست
کارشناس مسئول زنبور عسل جهاد کشاورزى استان شایعات اخیر را تکذیب کرد کارشناس مسئول زنبور عسل جهاد کشاورزى استان شایعات اخیر را تکذیب کرد 
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بحران شیوع ویروس کرونا در قم، ایران را به تکاپو انداخت

مهران مدیرى و
 2 خبر داغ 
از زبان 
خودش

 بررسى عملکرد سپاهان برابر السد

نیمه دوم تسلیم محض شدند
دالیل شکســت هفته گذشته ســپاهان را مى توان در عدم شناخت 
دقیق از تیم حریف، فقدان نظم تاکتیکى، افت آمادگى جسمانى 

سپاهانى ها و عدم هماهنگى آنها خالصه کرد.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان در هفته دوم دور رفت مرحله 
گروهى رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا 2020، برابر السد 

قطر به میدان رفت و ...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مشارکت 
اصفهانى ها 

در کدام انتخابات 
بیشتر بوده است؟

 370 خانوار اصفهانى داراى سه قلو هستند
معاون اجتماعى بهزیستى استان اصفهان:

3
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رادو، گلر پرسپولیس رادو، گلر پرسپولیس 
در نقش جهان؟در نقش جهان؟

شهردارى شاهین شهر باستناد مجوزهاى شــماره 59/ش مورخ 98/01/24 شوراى 
محترم اسالمى شــهر در نظر دارد عملیات اجرایى احداث پارك و جاده سالمت را با 

اعتبار اولیه 48/000/000/000 ریال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز سه شنبه مورخ 98/12/20 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى 

در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)

م الف: 779089حمیدرضا فرهنگ- شهردار شاهین شهر

چاپ اول

سازمان عمران زاینده رود در نظر دارد نسبت به اجاره یک باب رستوران واقع در دهکده فرهنگى تفریحى 
زاینده رود را به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد صالحیت که توان اداره رستوران با کیفیت عالى و قیمت 
مناسب براى سرویس دهى درون و بیرون دهکده را داشته باشند به صورت اجاره به مدت 3 سال اقدام 
نماید. متقاضیان مى توانند جهت هماهنگى براى بازدید از محل و اطالع از سایر شرایط و ارائه پیشنهاد 
ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار آگهى به دفتر سازمان واقع در اصفهان خیابان 22 بهمن مجتمع ادارى 

امیرکبیر مراجعه نمایند.
هزینه انتشار آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

این آگهى تابع شرایط قانون ممنوعیت مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دى ماه 1337 
مى باشد.

سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
www.sozi.ir :سایت سازمان
info@sozi.ir :ایمیل سازمان

تلفن تماس: 32673080- 32673010- 031

آگهى فراخوان شناسایى پیمانکار رستوران دهکده زاینده رود

روابط عمومى سازمان عمران زاینده رود

پیرو آگهى مزایده 98/5 فروش امالك و مستغالت 
بانک تجارت درج شده در تاریخ 98/11/30 ردیف 
22 حذف و ردیف 26 در ستون شرایط پرداخت «ه» 

صحیح مى باشد.
بانک تجارت مدیریت شعب استان اصفهان

اصالحیه

شهردارى چرمهین بر اساس مصوبه هاى شماره 5/215/ش مورخ 1398/06/20، 5/323/ش مورخ 98/09/20 و 5/286/ش مورخ 1398/08/30 شوراى 
اسالمى شهر و به موجب ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى ها، در نظر دارد تعداد ى پالك زمین خود واقع در شهر چرمهین به اشخاص حقیقى یا حقوقى 
واجد شرایط از طریق مزایده طبق نظر کارشناسى (کارشناس رسمى دادگسترى) با قیمت پایه به شــرح جدول ذیل به فروش برساند. لذا متقاضیان 
مى توانند از تاریخ انتشار آگهى تا روز شنبه مورخ 1398/12/03 به واحد درآمد شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت و تا پایان وقت 
ادارى روز دوشنبه مورخ 1398/12/12 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند. شرکت کنندگان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند 
به سایت شهردارى چرمهین به آدرس: ww.chermahin.ir مراجعه و یا با شماره تلفن هاى 5- 52552444- 031 تماس حاصل فرمایند. الزم به ذکر 

است هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود.

آگهى مزایده نوبت دوم

م الف: 779706ثابت راسخ- شهردار چرمهین

چاپ اول

شماره ردیف
پالك

مساحت پالك 
بهاى پایه هر کاربرى(مترمربع)

مترمربع (ریال)
قیمت کل پایه پالك 

آدرس(ریال)

چرمهین- بلوار بسیج- شهرك والیت1/800/000450/000/000مسکونى1120250
چرمهین- بلوار بسیج- شهرك والیت1/800/000450/000/000مسکونى2122250
چرمهین- بلوار بسیج- شهرك والیت1/900/000475/000/000مسکونى3135250
چرمهین- بلوار بسیج- شهرك والیت1/900/000475/000/000مسکونى4136250
چرمهین- بلوار بسیج- شهرك والیت3/500/0001/209/775/000مسکونى580345/65
چرمهین- بلوار بسیج- شهرك والیت1/900/000579/386/000مسکونى686304/94
چرمهین- بلوار بسیج- شهرك والیت1/900/000611/420/000مسکونى787321/8
چرمهین- بلوار بسیج- شهرك والیت1/900/000672/315/000مسکونى888353/85
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ومهران مدیرى ومهران مدیرى و یر ر
غ خبر داغ داغبر داغخ غخبر 222
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 بر اســاس تازه ترین آمار بانک مرکزى از بخش پولى و 
بانکى، حجم مانده تســهیالت بانکى ارائه  شده از ابتداى 
سال جارى تا آذر ماه حدود 10 درصد افزایش یافته است. 
در واقع در 9 ماهه امسال میزان مانده تسهیالت بانکى 10 

درصد افزایش پیدا کرده است.
بر پایه این گزارش، مانده تســهیالت اعطایى بانک ها در 
پایان سال گذشته 1300 هزار میلیارد تومان بوده که در آذر 
ماه سال جارى به 1426 هزار میلیارد تومان رسیده است 

که رشد 9/7 درصدى مانده تسهیالت را نشان مى دهد.
در همین مدت، مانده تسهیالت قرض الحسنه اعطایى از 
78 هزار میلیارد تومان به 104 هزار میلیارد تومان رسیده 

که 7/3 درصد از کل تسهیالت اعطایى را شامل مى شود.
این در حالى است که مشارکت مدنى با 28 درصد و فروش 
اقســاطى با 27 درصد از کل مانده تســهیالت اعطایى، 
بیشترین سهم از کل مانده تسهیالت را به خود اختصاص 
داده اند. مانده تسهیالت اعطایى مشارکت مدنى در پایان 
آذر ماه سال جارى به 396 هزار میلیارد تومان و تسهیالت 

فروش اقساطى به 389 هزار میلیارد تومان رسیده است.
مانده تسهیالت اعطایى بانک هاى غیر دولتى و مؤ سسات 
اعتبارى نیز در پایان آذرماه سال جارى به 882 هزار میلیارد 
تومان رسیده که حدود 61 درصد از کل مانده تسهیالت 

را شامل مى شود.

زمستان امســال وضعیت بارش ها مطلوب بود و حتى در 
برخى نقاط شــاهد بارش برف نیز بودیم اما با وجود این 
همچنان در برخى استان ها میزان بارندگى ها منفى اعالم 
شده است. میزان بارندگى هاى کشور از ابتداى سال آبى 
جارى (ابتداى مهرماه) تا 29 بهمن به 159 میلیمتر رسیده 
که این رقم در مقایســه با بارش هاى مدت مشــابه سال 
گذشــته کاهش 14 درصدى و در مقایسه با میانگین 51 

ساله افزایش 15 درصدى داشته است.
نگاهى به وضعیت بارندگى هاى مناطق مختلف ایران نشان 
مى دهد که در این بازه زمانى استان هاى گیالن با 640/3 
میلیمتر، مازندران با 308/6 میلیمتر جزو پربارش ترین ها و 

اســتان هاى اصفهان با 62 میلیمتر و یزد با 44/9 میلیمتر 
کم بارش ترین استان هاى کشور بوده اند.

در این باره قاسم تقى زاده خامسى، معاون امور آب و آبفاى 
وزیر نیرو گفت: در حال حاضــر وضعیت منابع آبى در 10 
استان مثبت و در هشت استان منفى است، اما با وجود این، 
پیش بینى مى کنیم که در فصل تابســتان بتوانیم شرایط 
آبى نرمالى را داشته باشیم.  وى در پاسخ به سئوالى مبنى 
بر اینکه با توجه به بارش برف در زمستان امسال آیا باز هم 
در فصل تابستان با بحران آب روبه رو خواهیم بود، اظهار 
کرد: امیدوارى ما این است که با این حجم برف وضعیت 

نرمال باشد.

بانک ها 10 درصد بیشتر 
وام دادند

اصفهان، ازکم بارش ترین 
استان ها در فصل آبى جدید  

عکس آتلیه اى طارمى 
لو رفت

  روزنامه خبر ورزشى | انتشار تصاویر 
دو نفره مهدى طارمى و ســحر قریشى در فضاى 
مجازى بار دیگــر این دو چهره سرشــناس را در 
کانون توجهات قــرار داد. تصاویر آتلیه اى مهدى 
طارمى و ســحر قریشــى در یک کانال تلگرامى 
منتشر شد. هرچند رابطه آنها مدتى است تمام شده 
اما انتشار عکس هاى آتلیه اى آنها مهر تأییدى است 
بر شایعاتى که مدت ها به گوش مى رسید و توسط 
طرفین تکذیب مى شــد! گفتنى است پیش تر نیز 
ویدیوهایــى از این دو چهره سرشــناس در مرکز 
خریدى در یکى از کشــورهاى عربى منتشر شده 

بود./1308

آیا قد ایرانى ها 
آب رفته است؟

  میزان | فوق تخصص بیمارى هاى غدد 
درون ریز و متابولیسم با بیان اینکه طى ده الى 15 
سال اخیر با رفاه بیشتر و صنعتى شدن جامعه بلوغ 
دختران و پسران دو ســال زودتر از سال هاى قبل 
رخ مى دهد، گفت: خوشــبختانه با بهبود وضعیت 
تغذیه و افزایش رفاه کــودکان از میزان قد بهترى 
نیز برخوردار شده اند. سید حسین دهقان منشادى با 
بیان اینکه از زمان قاجاریه تاکنون متوسط قد بیشتر 
شده است، افزود: از 70 سال گذشته تاکنون متوسط 
قد مردان 20 سانتیمتر و متوسط قد زنان در ایران ده 

الى 12 سانتیمتر افزایش یافته است./1309

واردات 300 ُتن مغزى مداد
  میزان | بر اساس آمار گمرك در سال 97 
بیش از 300 ُتن مغزى مداد از کشور هاى مختلف 
وارد کشور شده است. بر اساس واردات این حجم 
از مغزى مداد به کشور، بالغ بر 39 میلیارد ریال در 
آمار گمرك به ثبت رسیده است. الزم به ذکر است 
که این حجم از مغزى مداد از شش کشور از جمله 

ترکیه، چین و آلمان وارد ایران شده است.

سلبریتى و عقد آریایى
اخیراً ویدیویى از اجراى مراسم    برترین ها|
عقد آریایى توسط پانته آ بهرام، بازیگر سینما براى 
یک زوج در فضاى مجازى دست به دست مى شود. 
پیش تر رئیس سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 
گفته بود: با مراکز ازدواج و طالق متخلف برخورد 

مى شود./1310

کدام سریال 25 میلیون 
تماشاگر دارد؟

  ایلنا| با پایان انتشار ســریال «مانکن» و 
مقایسه میانگین تماشاى هر قسمت از سریال هاى 
پربازدید شبکه نمایش خانگى، «مانکن» در جایگاه 
اول پربینند ه ترین سریال قرار گرفت. میزان دقیقه 
تماشاى آنالین فیلم ها و هر قسمت از سریال ها در 
فیلیمو ثبت و بررسى مى شود، پس از پایان انتشار 
ســریال «مانکن»، هر قســمت از این سریال به 
صورت میانگین عدد 25میلیون و 130 هزار دقیقه 
تماشا را ثبت کرده اســت. این رکورد که تاکنون 
«مانکن» را به پربیننده ترین سریال شبکه نمایش 
خانگى تبدیل کرده است، پیش از این با میانگین 
17 میلیون دقیقه تماشــا در هر قسمت به سریال 

«هیوال»  اختصاص داشت./1311

تغییر تاریخ برگزارى
 کنکور ارشد 

  پانا| تاریخ برگزارى آزمون کارشناسى ارشد 
ناپیوسته ســال 1399 به دلیل همزمانى با زمان 
تع یین شــده براى برگزارى مرحله دوم انتخابات 
مجلس شوراى اسالمى تغییر کرد. پیش از این زمان 
برگزارى آزمون کارشناســى ارشد ناپیوسته سال 
1399 روزهاى پنج شنبه و جمعه 28 و 29 فروردین  
تعیین شده بود که این زمان به روزهاى چهارشنبه 3 

و پنج شنبه 4 اردیبهشت 99 تغییر مى یابد.

نگذاشتند ایران با ما 
توافق کند!

  عصر ایران| «دونالد ترامپ» که از دیدار اخیر 
«کریس مورفى»، سناتور دموکرات آمریکایى با محمد 
جواد ظریف در حاشــیه کنفرانس ســاالنه امنیتى در 
شهر مونیخ آلمان ناراحت است، در توییتى این سناتور 
آمریکایى و «جان کرى» وزیر خارجه اســبق آمریکا 
(دولت «باراك اوباما») را متهم کرد که دلیل اصلى عدم 
توافق ایران با آمریکا پس از خروج یکجانبه او از برجام، 
این دو مقام آمریکایى هستند. ترامپ در توییتى نوشت: 
«کرى و مورفى قانون "لوگان" را نقض کرده اند. براى 
همین است که ایران با ما توافق نمى کند. باید قاطعانه 
به این مسئله رسیدگى شود.» براساس قانون «لوگان» 
هرنوع مذاکره شــهروندان آمریکایــى با دولت هاى 
متخاصم آمریکا باید با اذن و اطالع دولت آمریکا باشد.

میانجى جدید 
قرار اســت وزیران امور خارجه دو    رویداد24 |
کشور اتریش و هلند در راســتاى تالش هاى اتحادیه 
اروپا براى نجات توافق هســته اى و همچنین کاهش 
تنش ها بین تهران و واشنگتن به ایران سفر کنند. سفر 
«آلکساندر شالنبرگ» به ایران در چارچوب تالش هاى 
اتحادیه اروپا براى میانجیگرى بیــن ایران و آمریکا 
صورت مى گیرد. وزیر امورخارجه اتریش گفته است: 
اگر ایران و آمریکا حاضر نباشــند به پاى میز مذاکره 
بیایند، آنگاه ما میز مذاکره را بــه نزد آنها خواهیم برد. 
گفته مى شود «جوزپ بورل»، هماهنگ کننده سیاست 
خارجى اتحادیه اروپا نیز بــه توصیه اتریش و با هدف 
میانجیگرى بین ایران و آمریکا در اوایل ماه فوریه به 

تهران سفر کرده بود.

پاسخ سفارت ایران در 
افغانستان به شایعات

  تسنیم| رســانه هاى افغــان و کاربــران 
شبکه هاى اجتماعى با انتشار خبرى مدعى شدند که 
سفیر ایران در کابل نســبت به اعالم نتایج انتخابات 
ریاست جمهورى افغانستان اعالم موضع کرده است. 
در این خبر آمده «بهادر امینیان»، سفیر ایران در کابل 
ضمن استقبال از اعالم نتایج نهایى خواستار تشکیل 
کابینه اى فراگیر در این کشــور شــده است. سفارت 
ایران در واکنش به این شــایعات در بیانیه اى تصریح 
کرد که تاکنون در این باره اعالم موضع نکرده است. 
بیانیه مى افزاید که صحت برخى اخبار به نقل از امینیان 
که «به طور گزینشى و با تفاسیر مختلف منتشر شده» 

تأیید نمى شود.

همه کار براى رفتن به مجلس
  رویداد24 | جلیــل رحیمــى جهان آبــادى، 
نماینده تربت جام و عضو کمیســیون شــوراها و امور 
داخلى کشور، با انتقاد از نامزدهاى تأیید صالحیت شده 
انتخابات مجلس و تبلیغات آنهــا گفت: کاندیداهایى 
که به منظــور رأى آورى رفتارهــاى عجیبى از خود 
نشــان دادند جایگاه مجلس را پایین آوردند. از سوى 
دیگر جایگاه انتخاب سیاســى را که پروسه فوق العاده 
ارزشمندى براى مشــارکت مردم است به جایگاهى 
مبتنى بر طنز، رفتارهاى غیرمتعــارف و غیراخالقى 
تبدیل کردند. متأسفانه در این دوره عالوه بر رفتارهاى 
خارج از شــأن، شــاهد هزینه هاى میلیاردى بودیم؛ 
هزینه هاى میلیاردى برخى کاندیداهــا در این دوره 

بى سابقه بود. 

سکه گران تر شد
هر قطعه ســکه تمام بهار آزادى طرح    بهار |
جدید در جریان معامالت روز پنج شنبه با قیمت پنج 
میلیون و 360 هزار تومان داد و ســتد شد. در همین 
روز نیم ســکه دو میلیون و 790 هــزار تومان، ربع 
ســکه یک میلیون و 700 هزار تومان و سکه گرمى 
950 هزار تومان داد و ستد شــد. همچنین قیمت هر 
اونس طال در بازار هاى جهانى 1604  دالر  و 49  سنت 
و هر گرم طــالى 18 عیار 542 هــزار و 728 تومان

 است.

خبرخوان

روزنامه «فرهیختگان» در گزارش جالبى به هزینه هایى 
که سلبریتى هاى ورزشکار با حضورشان در شبکه هاى 
مختلف تلویزیون روى دست صداوســیما مى گذارند 
پرداخته اســت. به اعتقاد این روزنامه، «هزینه حضور 
سلبریتى ها در تلویزیون هر سال افزایش پیدا مى کند، 
به طورى که بسیارى از برنامه ها از پرداخت آن ناتوان 
هستند.» گزیده هایى از گزارش «فرهیختگان» به شما 

نشان مى دهد که در رسانه ملى ما واقعًا چه خبر است: 
■ ورزشــکاران معروف براى حضــور در برنامه هاى 
تلویزیونى به صورت رایگان حاضر نمى شوند به طورى 

که هر مهمان مبلغ مشخصى دارد و هر برنامه بسته به 
اعتبار مهمانان، مبالغى را هزینه مى کند. مبالغى که نه 
تنها به حساب مهمانان مى رود بلکه بخشى از آن نیز به 
حساب افرادى افزوده مى شود که به واسطه رفاقتشان، 
مى توانند سلبریتى ها را به برنامه هاى تلویزیونى ببرند و 

اصطالحًا سمت «هماهنگى مهمان» را دارند.
■جالب است بدانید این افراد [واسطه ها] در ماه چیزى 
حدود 15 تا 20 میلیون تومان درآمد دارند و کارشــان 

همواره رونق دارد. 
■ این هزینه ها براى جلب توجه مخاطبان انجام مى شود، 

اما به قدرى محرمانه هستند که دستیابى به مبلغ دقیق 
هزینه ها تقریبًا غیرممکن اســت. یکــى از برنامه هاى 
تلویزیونى پایه گذار پرداخت چنیــن هزینه هایى بود و 
بســیارى از تهیه کنندگان اعتقاد دارند برنامه مذکور، 

قیمت ها را باال برد.
■ چندى پیش بود که در برنامه نوروزى شــبکه پنجم 
سیما، احمدرضا عابدزاده مهمان یک برنامه تلویزیونى 
بود و همــان زمان رســانه ها اعالم کردنــد که طبق 
شایعات، مبلغى حدود 50 میلیون تومان دریافت کرده 

است. 

■ یکى از گلر هاى مطرح فوتبال براى حضور در برخى 
برنامه هاى تلویزیونى مبلغى حــدود 30 میلیون تومان 

طلب مى کند. 
■ یکى از ستاره هاى تیم ملى فوتبال که جزو لژیونر هاى 
جوان و تقریباً موفق ما نیز محسوب مى شود براى حضور 
در این برنامه 32 ســکه تمام بهار آزادى دریافت کرده 
است. این یعنى او حدود 150 میلیون تومان پول گرفته 
تا مقابل مجرى معروف برنامه بنشیند و به سئواالت او 
پاسخ دهد. رقمى که اگر بى سابقه نباشد حتماً  کم سابقه 

است. 

تا 32 سکه طال!

 
 بر اساس شواهد آزمایشگاهى، ابتالى سه نفر از بیماران 
بسترى در قم و اراك به ویروس کرونا تأیید شده و بیماران 
مذکور در حال حاضر در بیمارســتان تحت مراقبت قرار 
دارند. هر سه بیمار تابعیت ایرانى داشته و فرد مبتال در اراك 
نیز پزشک ساکن قم بوده است. با احتساب این موارد تعداد 
مبتالیان به این ویروس در کشور تا بعد از ظهر پنج شنبه 
به پنج نفر رسید که دو نفر از آنها فوت کردند. از طرف دیگر 
پنج فرد مشــکوك دیگر نیز با آمبوالنس از قم به تهران 
منتقل شده اند و در بیمارستان هاى پایتخت بسترى هستند. 
اگرچه مرگ دو نفر در استان قم به دلیل ابتال به ویروس 
کرونا رسماً تأیید شده است اما مسئوالن کشورى همچنان 
با درپیش گرفتن سیاســت چند هفته اخیر خود اطمینان 
مى دهند که اوًال قربانیان کرونا فقط همین دو نفر هستند 
و نه بیشــتر، ثانیاً ایــن ویروس مهلــک آنقدرها هم که 
مى گویند خطرناك نیست و هیچکس نباید نگران ابتال 

به کرونا باشد.
با این حال اما خبرهاى دســت به دســت شده در فضاى 
مجازى نشــان مى دهد که موضوع ورود کرونا به کشور 
جدى گرفته شده است. در همین رابطه، گروهى از مدیران 
مرکز کنترل بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشــت براى 
کنترل و نظارت بر اقدامات صورت گرفته در قم مســتقر 
شده اند. تمام مراکز درمانى قم هم در حال آماده باش هستند 
و توصیه شده مردم از حضور در اجتماعات پرهیز کنند و در 
غیر این صورت از ماسک استفاده کنند.  پیشنهاد محدود 
کردن موقت رفت و آمد به حــرم مطهر حضرت فاطمه 
معصومه(س)، مسجد جمکران و ســایر اماکن زیارتى و 
محل تجمع در شهر قم، ارائه شــده است و با دستور وزیر 
بهداشت، مرخصى تمامى رؤســا و معاونین دانشگاه ها و 
دانشکده هاى علوم پزشکى سراسر کشور تا اطالع ثانوى 
لغو و مقرر شد که تمامى مأموریت هاى خارج از کشور نیز 
از دستور کار، خارج شود. همچنین توصیه وزارت بهداشت، 
لغو اردوهاى سیاحتى و زیارتى دانشجویى و دانش آموزى 
و همچنین لغو تمامى سمینارها و همایش ها در شهر قم تا 
اطالع ثانوى است و این موضوع به اطالع نهادهاى ذیربط 

رسیده است.
از طرف دیگر، مسئوالن مرتبط با حوزه بهداشت عمومى 
کشور، محافظه کارى در اطالع رسانى پیرامون شیوع این 
بیمارى در شهرستان قم را کنار گذاشته اند و به صراحت 
هشدار مى دهند که ممکن اســت تعداد مبتالیان به این 
بیمارى در قم بیش از آن چیزى باشد که تاکنون اعالم شده 
است. پس از اعالم خبر قرنطینه اعضاى خانواده دو مرحوم 
مبتال به ویروس کرونا، عضو کمیته کشورى بیمارى هاى 
عفونى وزارت بهداشت، بیان کرده است که احتماًال افراد 
دیگرى از نزدیکان دو نفر فــوت کرده نیز به این ویروس 
مبتال شده  و باید قرنطینه شــوند و تعداد بیماران احتماًال 

بیشتر است.
بر اساس گفته مسعود مردانى، افرادى که با دو فرد فوت 
شده در تماس بوده اند باید به سرعت شناسایى و جداسازى 
شوند و تحت درمان قرار بگیرند تا این بیمارى به دیگران 

منتقل نشود.
عصر چهارشنبه هم رئیس مجلس شــوراى اسالمى در 
تماس تلفنى با وزیر بهداشــت، وزیر آموزش و پرورش و 
استاندار قم ضمن دریافت آخرین گزارش ها و اطالعات 
در زمینه دو مورد ابتالى قطعى به کرونا در این شهرستان، 
بر اتخاذ تدابیر الزم براى اقدامات پیشگیرانه و بهداشتى 

عاجل در این خصوص تأکید کرد.
 به دنبال توصیه على الریجانى، روز پنج شنبه تمام مدارس 
و دانشگاه هاى قم تعطیل شد و مدیریت حوزه هاى علمیه 
هم در اطالعیه اى اعالم کرد به دستور مدیر حوزه هاى 
علمیه، مدارس و مراکز آموزشى حوزه علمیه قم روز پنج 
شــنبه تعطیلند. براى امروز شــنبه هم وزارت آموزش و 

پرورش اعالم کرده مدارس قم تعطیل هستند.

 کار به جایى رســید که خبر قرنطینه شدن این استان هم 
به یکى از مهمترین خبرهاى فضاى مجازى تبدیل شد؛ و 
البته بالفاصله هم تکذیب شد. استناد کسانى که این خبر 
را منتشر کردند به ویدیویى بود که نشان مى داد ستونى از 
نیروهاى یگان ویژه، شبانگاه چهارشنبه (یعنى چند ساعت 
بعد از آنکه خبر درگذشت آن دو بیمار کرونایى منتشر شد) 
در حال انتقال به شهر قم هستند تا بر قرنطینه کردن این 
شــهر نظارت کنند. اما یک منبع آگاه در نیروى انتظامى 
ضمن رد این گمانه زنى ها به خبرگزارى «ایلنا» گفت: به 
دلیل برگزارى یازدهمین دوره انتخابات مجلس شوراى 
اسالمى در برخى از شهرها که با کمبود نیرو مواجه هستند، 
به دلیل بحث انتخابات نیروهاى امنیتى اعزام شده است. 
وى تصریح کرد: اعزام این نیروها ربطى به بیمارى کرونا و 

قرنطینه کردن شهر قم ندارد.

 بسترى شدن 2 نفر در بابل
بعد از درگذشت دو نفر در شهرســتان قم به دلیل ابتال به 
کرونا، در جغرافیاى خارج از این شهر نیز خبرها درباره کرونا 

با حساسیت بیشترى پیگیرى مى شود. 
روز پنج شنبه ویدیویى هم از مقابل یکى از بیمارستان هاى 
تهران منتشر شد که نشان مى داد مأموران اورژانس با لباس 
مخصوص در حال انتقال یک بیمار به داخل بیمارســتان 
هستند. گفته شــد او هم به کرونا مبتال شده است اما این 
خبر هم تکذیب شد. آنطور که خبرگزارى «ایسنا» نوشته، 
سخنگوى اورژانس کشور  با اشاره به اینکه اورژانس در آماده 
باش کامل به سر مى برد، درباره تصاویر مأموران اورژانس 
با لباس هاى مخصوص توضیحاتى ارائه کرد و گفت: دلیلى 
ندارد هرکس را در سطح شهر با لباس مخصوص دیدیم 
فوراً این فرضیه در ذهن ما شکل بگیرد که در حال انتقال 

فرد مبتال به کرونا ویروس هستند.
اما در بابل، معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى این شهر 
ظهر روز پنج شنبه خبر داد که دو فرد مشکوك به ویروس 
کرونا در شهرستان بابل شناسایى شده و در قرنطینه قرار 
گرفته اند. او البته تأکید کرد که تا قبل از مشــخص شدن 
نمونه گیرى از این دو فرد نمى توان به طور دقیق در مورد 

ابتالى آنها به ویروس کرونا اظهار نظر دقیقى داشت.
در میان این اخبار ضد و نقیض درباره نفوذ ویروس کرونا 
به کشور، سخنگوى دولت تأیید کرده که ستاد پیشگیرى 

و مقابله با کرونا به دســتور رئیس جمهور تشــکیل شده 
است. على ربیعى روز پنج شــنبه در صفحه کاربرى خود 
در توییتر نوشــت: براساس دســتور رئیس جمهور ستاد 
پیشــگیرى و مقابله با کرونا در وزارت بهداشت با حضور 
وزراى بهداشت، درمان و آموزش پزشکى کشور، میراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنایع دســتى، راه و شهرسازى، 
سخنگوى دولت و نماینده ستادکل نیروهاى مسلح تشکیل 
مى شــود. وى در این توییت از شرکت بقیه دستگاه هاى 

اجرایى در جلسات بنا به ضرورت خبر داد.
خبرهاى منتشر شده از وزارت بهداشت هم حاکى است که 
جلسه قرارگاه تصمیم گیرى درباره ویروس کرونا با حضور 
وزیر بهداشت، صبح روز پنج شــنبه در وزارت بهداشت 
تشکیل شد. در این جلسه، مدیران ارشد وزارت بهداشت 
از طریق ویدیوکنفرانس با رؤســاى دانشگاه هاى علوم 

پزشکى سراسر کشور مرتبط شدند.
در همین حــال، حیدر عابدى، نماینــده اصفهان و عضو 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسالمى، در 
گفتگو با «اعتمادآنالین» با اشاره به تأیید ابتالى دو نفر از 
هموطنانمان به ویروس کرونا گفت: وزارت بهداشت باید 
اعالم کند چگونه دو نفر به ویروس کرونا مبتال شــده اند. 
همچنین این وزارتخانه باید پاسخ دهد آیا این دو فرد بعد از 
قرنطینه مبتال شدند یا اصًال قرنطینه نشدند؟ آیا از مرز هاى 
رســمى آمدند؟ اگر این دو مورد بعد از قرنطینه بوده، پس 
دوره کمون بیمارى بیشتر از زمانى است که تاکنون اعالم 
شده است. اگر این افراد اصًال قرنطینه نشدند، نشان دهنده 
این اســت که مرز هاى ورودى کشــور به شدت نیازمند 
مراقبت است و باید توصیه هاى الزم داده شود. به هر حال 

موضوع ساده اى نیست که بتوان فراموش کرد.
او در پاسخ به سئوالى پیرامون تعداد مبتالیان به کرونا در 
کشور، تأکید کرد: بیمارى هاى واگیردار مانند کوه یخى در 
دریاست که همیشه تنها نوك آن دیده مى شود. کرونا هم 
از این قاعده مستثنى نیست و حتماً باید این قاعده براى آن 
در نظر گرفته شود. بیمارى کرونا شناخته شده نیست و باید 

شدیدترین اقدامات احتیاطى براى آن در نظر گرفته شود.

در اصفهان وضعیت چگونه است؟
درگذشــت دو نفر در قم به دلیل ابتال به ویروس کرونا، 
باعث واکنش هایى در استان اصفهان هم شده است. یک 

مقام علوم پزشکى این استان روز پنج شنبه تأکید کرد که 
موردى از ابتال به کرونا در اصفهان گزارش نشده است.   

این در حالى اســت که چندى پیش یک مــورد ابتالى 
مشــکوك به بیمارى کرونا در اصفهان گزارش شد، این 
فرد از کارکنان فرودگاه اصفهان بــود که با عالیم تب و 
سرفه مورد معاینه و بررسى قرار گرفت و با توجه به اینکه 
مشکوك به ابتال به ویروس کرونا بود به منظور احتیاط در 
بیمارستان بسترى شد، اما پس از گرفتن آزمایش هاى الزم 
از این فرد و به ســبب از بین رفتن کامل عالیم بیمارى از 

جمله تب وى از بیمارستان مرخص شد.
اما حاال سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با تأکید 
براینکه هنوز هیچ مورد مثبتى از این بیمارى در اســتان 
اصفهان گزارش و تأیید نشده اســت، از مردم خواست تا 
نسبت به رعایت بهداشت فردى و توصیه هاى پیشگیرانه 
در این زمینه اهتمام جدى داشته باشند. آرش نجیمى در 
گفتگو با «فارس» توضیح داد: مــردم باید از تماس هاى 
غیرضرورى و حضور در میان ازدحام جمعیت پرهیز کنند، 
فاصله منطقى را با همه افراد (یک متــر) رعایت کرده و 

روبوسى و دست دادن هاى غیرضرورى را کنار بگذارند.
نجیمى در گفتگو با «ایمنا» هم با بیان اینکه در حال حاضر 
همه بیمارستان هاى استان اصفهان براى هر گونه اتفاق 
احتمالى در حالت آماده باش هستند، افزود: در حوزه دارویى 
کمبودى نداریم و تنها در حوزه مواد اولیه تولید ماسک دچار 
کمبودهایى هستیم که با مساعدت استاندارى در روزهاى 
آینده برطرف خواهد شد. سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان با تأکید بر اینکه اســتفاده از ماسک براى عموم 
شهروندان توصیه نمى شــود، افزود: افراد بیمار، مراقبان 
بیمار و افرادى که قصد ورود به جمعیت را دارند الزم است 

از ماسک استفاده کنند.
مدیــرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهــان نیز به 
خبرگزارى «ایرنا» گفته که دانشگاه هاى علوم پزشکى 
اصفهان و کاشــان به صورت روزانه روند بیمارى، کنترل 
و نظارت بر اجراى طرح هاى پیشــگیرانه در باره کرونا را 
پیگیرى و رصد مى کنند و نتایج آن در ســتاد استان مورد 
بررسى قرار مى گیرد. منصور شیشه فروش افزود: اقدام هاى 
مراقبتى و رصــدى در فرودگاه، ایســتگاه هاى راه آهن، 
پایانه هاى مسافربرى، آژانس هاى مسافرتى و هتل ها نیز 

در این زمینه انجام مى شود.

بحران شیوع ویروس کرونا در قم، ایران را به تکاپو انداخت

بیمارستان هاى اصفهان در حالت آماده باش
سهیل سنایى
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81 روز هواى آلوده خوردیم
مدیر کل مدیریت بحران اسـتان اصفهان گفت: پاییز و 
زمستان امسال در اصفهان 81 روز هواى ناسالم را تجربه 
کردیم که ناشـى از آلودگـى واحدهاى صنعتـى و تردد 
خودروها در شهر اصفهان اسـت. منصور شیشه فروش 
افزود: در طول سـال کمتر با وزش باد و بارندگى مواجه 
هستیم، میانگین بارش ها در اصفهان یک سوم کشورى 
و یک هشـتم جهانى است، یک سـوم اسـتان اصفهان 
بیابانى اسـت بنابراین شـرایط اقلیمى خـاص اصفهان 
فضایى را ایجاد کرده اسـت که خشک سـالى و سیالب 

ناگهانى داریم.

بالیى که سر کودك 2 ساله آمد
انگشـتان دسـت کودك اصفهانى قربانى بى احتیاطى 
شد. سخنگوى سـازمان آتش نشـانى و خدمات ایمنى 
شـهردارى اصفهان گفت: چهارشنبه شـب هفته پیش 
در پى تماس یکى از شـهرندان با سـامانه 125 مبنى بر 
بلعیده شدن پنج انگشت کودك دو ساله در چرخ گوشت،  
ماموران ایستگاه هاى 3 و 13 آتش نشانى به محل حادثه 
اعزام شـدند. فرهاد کاوه آهنگران  با بیان اینکه  پس از 
انتقال این پسر بچه ساکن شاهین شـهر به بیمارستان 
الزهرا (س) عملیات آزادسازى دست از داخل چرخ گوشت 
انجام شد، افزود: متاسفانه  با وجود تمام اقدامات درمانى، 

انگشتان دست این کودك قطع شد.

کشف 10 هزار کیلو چوب 
قاچاق 

فرمانده انتظامى شهرسـتان خمینى شهر اظهار داشت: 
در بازرسـى از یـک کارگاه 10 هـزار کیلـو انـواع چوب 
بلوط  قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال در خمینى شهر 
کشف شد. سـرهنگ على جعفرى نژاد با اشاره به اینکه 
قاچاقچیان به انتقال این چوب ها از یکى از استان هاى 
کشـور اعتراف کرده اند بیان داشـت: ارزش چوب بلوط 
هاى قاچاق کشف شده توسط کارشناسان مربوطه یک 

میلیارد ریال اعالم شده است. 

دوبانده شدن محور 
ابوزیدآباد 

رئیس اداره راه و شهرسـازى شهرسـتان آران و بیدگل 
گفت: طرح دو بانده شدن محور ابوزیدآباد با بیش از 100 
میلیارد ریال اعتبار در واریانت هـاى مختلف در جریان 
اسـت. «مجتبى آراسـته» در خصـوص وضعیت طرح 
دوبانده شدن محور ابوزیدآباد گفت: طى سنوات مختلف 
و در حال حاضر علیرغم کمبود اعتبارات عمرانى کشور و 
با توجه به آمار موثق تصادفات محور کاشان- ابوزیدآباد 
و به منظور رفاه و ایمنى مسافران بین شهرهاى بادرود، 
کاشان و نطنز و ابوزیدآباد، برنامه ریزى دوبانده کردن این 
محور در واریانت هاى مختلف در دستور کار وزارت راه و 

شهرسازى قرار گرفته است.

انعقاد 5 قرارداد کارى مشترك  
رییس دانشگاه آزاد اسـالمى واحد اصفهان از شروع فاز 
عملیاتى اقدامات دانش بنیان دانشگاه آزاد اسالمى استان 
اصفهـان و انعقاد قراردادهاى مشـترك همـکارى بین 
صنعت و دانشگاه آزاد اسالمى استان در جریان برگزارى 
اولین چالش فناورى با عنوان فابام در حوزه هاى فنى و 
مهندسـى خبر داد.  پیام نجفى  هدف از این اقدام را رفع 

نیاز هاى فناورانه صنعت از سوى دانشگاه اعالم کرد.

8 هزار دقیقه برنامه سازى به 
مناسبت انتخابات

عبدالحسینى، مدیرکل صداوسـیماى مرکز اصفهان با 
بیان اینکه به مناسبت یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
شـوراى اسالمى در شـبکه هاى سـیما و صداى استان 
اصفهان بیش ازهشـت هزار دقیقه برنامه سـازى شده 
است گفت: شبکه اصفهان با بیش از 2500 دقیقه برنامه 
سـازى و پخش برنامه هایى همچـون گفتگوى هفته، 
هشـتک باهم، اصفهان امروز، پرانتز ، چهارباغ، به وقت 
خانه، همین حوالى، همنشـین، زنده رود و ضربه آزاد  از 

روزهاى نزدیک به انتخابات به این امر پرداخته است.

خبر

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه گفت: 
فعالیت و بهره بردارى از 100درصد ناوگان در روزهاى تعطیل 

آخر سال جهت رضایت بیشتر مسافران انجام خواهد شد.
قدرت افتخارى اظهار کرد: شــرکت واحد اتوبوسرانى در 
روزهاى پایانى ســال و همچنین تعطیالت نوروز سال 99 
براى سرویس دهى مطلوب تر به شــهروندان و مسافران 
نوروزى تمهیدات ویژه اى در نظر گرفته است. وى تصریح 
کرد: برنامه ریزى هاى انجام شده در راستاى افزایش توان 
سرویس دهى در ایام پایانى سال به خصوص در خیابان هاى 
منتهى به مراکز خرید و افزایش زمان سرویس دهى براى 
رفاه بیشتر مســافران نوروزى جهت دسترســى آسان از 

محل هاى اســکان به مرکز شهر است. مدیرعامل شرکت 
واحد اتوبوســرانى اصفهان و حومه ادامه داد: از تاریخ 20 تا 
29 اسفند زمان ســرویس دهى درصدى از ناوگان خطوط 
منتهى به مراکز خرید و خیابان هاى اصلى شهر تا ساعت 23 
از طریق ناوگان بخش خصوصى افزایش مى یابد و درصدى 
از نــاوگان در خطوط به صورت فوق العاده در مســیرهاى 
اصلى مشــغول به کار خواهند شــد. مدیرعامل شــرکت 
واحد اتوبوســرانى اصفهان و حومه گفت: ســرویس دهى 
به شهروندان جهت عزیمت به آرامســتان باغ رضوان به 
خصوص در روزهاى پایانى سال و نخستین روز از سال جدید 
با نظارت کامل و با سرفاصله زمانى مناسب انجام خواهد شد.

معاون اجتماعى بهزیستى اســتان اصفهان اظهار کرد: 
در استان اصفهان حدود 370 خانواده داراى فرزندان سه 
قلو داریم که طبق قانون در ســال جدید مقرر شد به این 
خانواده ها فارغ از اینکه درآمد ماهانه آنها چقدر است معادل 
خانواده پنج نفره ، تحت پوشش مستمرى ماهانه بهزیستى 

قرار بگیرند.
مجتبى ناجى در گفتگو با «ایمنا» با بیان اینکه حمایت از 
خانواده چند قلوها فعًال تا سن شش سالگى آنهاست، افزود: 
هر چند ممکن است در ســال هاى آینده مدت زمان این 
حمایت تغییر کند و این کودکان تا ســنین باالترى تحت 

پوشش قرار بگیرند.

معاون اجتماعى بهزیستى اســتان اصفهان در خصوص 
حمایت از خانوارهاى داراى فرزندان دوقلو، تصریح کرد: این 
خانوارها اگر متعلق به سه دهک پایین درآمدى جامعه باشند 
تحت پوشش مستمرى ماهانه قرار مى گیرند و در غیر این 
صورت براى آنها کمک هاى موردى در نظر گرفته مى شود.
وى در خصوص تعداد آمار چند قلوها در اســتان اصفهان 
گفت: در استان چهار خانواده داراى فرزندان پنج قلو و حدود 
13 خانواده، چهار قلو داریم که بیشترین آمار استان متعلق 
به دوقلوها با 1800 مورد اســت هرچند این تعداد ممکن 
است بیش از این باشد و این آمار مربوط به افراد ثبت شده در 

بانک اطالعات بهزیستى استان اصفهان است.

 370 خانوار اصفهانى داراى 
سه قلو هستند

تمهیدات ویژه اتوبوسرانى 
اصفهان براى ایام پایانى سال

بودجه سال 99 شهردارى فالورجان، اول بهمن 98 
در جلسه علنى تقدیم شوراى اسالمى شهر فالورجان 
شد. این بودجه با افزایش 21 درصدى نسبت به بودجه 
مصوب سال جارى،  224 میلیارد و 735 میلیون ریال 

پیشنهاد شد.
 شهردار فالورجان در جلســه علنى شوراى اسالمى 
شــهر فالورجان  گفت: بودجه شــهردارى در زمان 
قانونى خود یعنى 29 دى ماه به شــورا ارسال شد، اما 

تقدیم آن به نخستین جلسه علنى شورا موکول شد.

جواد نصرى افزود: تالش ما تبدیل شدن فالورجان 
به شــهرى امن، راحت و دسترسى پذیر براى زندگى 
شــهروندان اســت و از ســالیان قبل تاکنون مسیر 

پیشرفت را در این محور طى مى کند.
شــهردار فالورجان با اشــاره به اولویت هاى بودجه 
پیشــنهادى افزود: تکمیــل و تجهیــز پروژه هاى 
نیمه تمام، تمرکز بر پروژه هاى کالن با رویکرد ارتقاى 
کیفیت فضاى شــهر و افزایش تعامالت اجتماعى از 

مهمترین اولویت هاى بودجه سال 1399 است.

بودجه شهردارى فالورجان تقدیم شوراى شهر شد
کارشناس مسئول زنبور عســل سازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان گفت: تحقیقات و آزمایش انواع عسل هاى 
تولید شده در استان اصفهان نشان مى دهد سمى در آنها 

وجود ندارد.
به گزارش «ایمنا»، چندى پیش بازرسى اصناف اصفهان 
در اطالعیه اى به نقل از معاونت غذا و داروى دانشــگاه 
علوم پزشــکى اصفهان، یک برند تجارى عسل را فاقد 
مجوزهاى بهداشتى اعالم و غیرمجاز دانست، همچنین 
اعالم کرده بود که عرضه تجارى آن مورد تأیید نیســت. 
برخى رسانه ها نیز با انتشار یک خبر پیرامون سمى بودن 
عسل هاى اصفهان، نسبت به مصرف آن، به شهروندان 

هشدار داده بودند.
ســید محمد مهدى طبائیان با تکذیب خبر باقى ماندن 
سموم گیاهان مورد استفاده زنبور عسل در عسل عرضه 

شده در بازار، اظهار کرد: مرکز تحقیقات جهاد کشاورزى 
در سال هاى گذشــته بر اســاس پژوهش هاى دقیق و 
آزمایش انواع مختلف عســل تهیه شده در استان، اعالم 
کرد که ســموم گیاهان از طریق زنبور عســل، در عسل 

باقى نمى ماند.
وى افزود: تعیین اســتاندارد عســل براى توزیع در بازار 
مصرف، از طریق بررســى چند معیــار همچون میزان 
ساکاروز، نســبت گلوکز به پروکتوز و میزان وجود آمیالز 
صورت مى گیرد و آزمایش این پارامترها مى تواند ســمى 

بودن عسل را مشخص کند.
کارشناس مسئول زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان با بیان اینکه میزان تولید عسل در استان نسبت به 
سال گذشته افزایش داشته است، خاطر نشان کرد: قیمت هر 
کیلو عسل در فروشگاه هاى معتبر استان اصفهان افزایش 

چشمگیرى نداشته اما قیمت شکر و ملزومات زنبوردارى و 
کرایه کوچ زنبوردارها و دستمزد کارگر زنبوردارى به شدت 
افزایش یافته و براى زنبــورداران منفعت حاصل از فروش 

عسل با کاهش محسوسى مواجه شده است.
طبائیــان اضافه کرد: علــت افزایش قیمــت ملزومات 
زنبوردارى در کشــور و به ویژه استان اصفهان وابستگى 
تولید این ملزومات به واردات مواد اولیه از کشورهاى دیگر 
یا افزایش نرخ دالر نبوده زیرا صنعت زنبوردارى وابستگى 

به خارج از کشور ندارد.
وى ادامه داد: اصفهان رتبه ســوم تولید عسل در کشور 
از نظر وزنى را دارد و از نظر کیفیت شــاید اولین اســتان 
تولیدکننده عسل در کشور باشــیم؛ استاندارد زنبوردارى 
و تولید عسل در اصفهان با استاندارد کشورهاى اروپایى 

برابر است.

کارشناس مسئول زنبور عسل جهاد کشاورزى استان شایعات اخیر را تکذیب کرد 

عسل اصفهان سمى نیست

در حالى که کار شمارش آراء در حوزه انتخابى شهرستان 
اصفهان ادامه دارد، بنا به گفته حیدر قاسمى، رئیس ستاد 
انتخابات استان اصفهان، در شهرستان هاى استان شمارش 
آرا احتماًال تا صبح امروز شــنبه به پایان مى رســد. پیش 
از این هم گفته شــده بود تا فردا شــب کار شمارش آراء 
در سراسر کشــور به پایان خواهد رســید. به این ترتیب 
معلوم خواهد شــد که چه میزان از واجدین شــرایط پاى 
صندوق ها رفته اند و کدام نامزدهــا را به عنوان نماینده 

خود در مجلس برگزیده اند. بررســى و تحلیل آمار میزان 
مشارکت شهروندان استان اصفهان در انتخابات مجلس 
شوراى اسالمى حاکى از این است که اصفهانى ها در دومین 
دوره که فروردین 63 برگزار شد بیش از سایر دوره ها پاى 
صندوق هاى راى حضور یافتند. در این دوره،  مشــارکت 
69.6 درصدى براى اصفهانى ها به ثبت رسید و پس از آن 
در پنجمین دوره در تاریخ 18 اسفند 74، مشارکت 67.51 

درصدى در تاریخ انتخابات مجلس ثبت شد.

میزان مشــارکت مردم این استان در حدود 40 انتخابات 
مختلف پس از انقــالب بین 51 تــا 71.5 درصد بوده، 
مشارکت مردم این اســتان در 40 انتخاباتى که پس از 
انقالب برگزار شــده، بطور میانگین 58 درصد بوده که 

نسبت به متوسط کشورى، مناسب است.
در دوره گذشته در استان اصفهان یک میلیون و 974 هزار 
و 500 رأى اخذ شد و در شهرستان اصفهان 731 هزار و 

205 نفر در انتخابات شرکت کردند.

مشارکت اصفهانى ها در کدام انتخابات بیشتر بوده است؟

کمیتــه ســمن ها و صنایع خــالق ذیل کمیســیون 
مسئولیت هاى اجتماعى و تشــکل هاى اتاق بازرگانى 
اصفهان، به منظــور ایجاد هم افزایى میــان خیریه ها، 
سمن ها و ارگان هاى دولتى، در راستاى مهارت افزایى 
زنان سرپرست خانوار اقدام به تشکیل جلسه اى با حضور 
مدیران انجمن ها و خیریه هاي انتخاب شــده در شــهر 
اصفهان و مدیران آموزشگاه هاي حرفه آموزي چندین 

شهرستان در زمینه اشتغال و کارآفرینى نمود.
على فضیلتى، رئیس کمیته سمن ها و صنایع خالق در 
این جلسه ضمن اشــاره به ضرورت ایجاد شبکه مهارت 
آموزي، اشتغال و کارآفرینى دستگاه ها و مؤسسات خیریه 
و مردم نهاد استان اصفهان براي زنان سرپرست خانواده 
و خود سرپرست، افزود: طبق آخرین آمار مربوط به سال 

95، حدود 3 میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود 
داشته که این آمار در استان اصفهان 67 هزار نفر بوده و 
پیش بینى مى شود که این آمار در سال جارى به 80 هزار 

نفر افزایش یافته باشد.
وى با بیان اینکه متاســفانه برنامه هاى خاص یا منظم و 
حلقه پیوســته اى براى خودکفایى و یا مهارت آموزى و 
درآمدزایى زنان سرپرست خانواده  به شکل جامعى دیده 
نشده است، افزود: با وجود این، پرداختن به اشتغال این 

افراد از اهمیت زیادى برخوردار است. 
رئیس کمیته سمن ها و صنایع خالق، هم افزایى، همکارى 
و شناخت پتانسیل هاى موجود در ســمن ها، خیریه ها 
و ارگان هاى دولتى را در رســیدگى هرچه بهتر به زنان 

سرپرست خانواده مهم دانست.

در فضاى رقابت انتخاباتى هفته گذشته در کالنشهر 
اصفهان، رقابت چند نامزد زن نسبت به سایر نامزدها، 

پررنگتر به نظر مى  آمد.
به گزارش ایرنا، از میان نامزدهاى انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس شوراى اسالمى در شهرستان اصفهان، 
دست کم 15 نفر زن بودندکه در بین آنها چهره هاى 
مختلفى از نمایندگان فعلى مجلس تا ادوار گذشــته 
گرفته تا استادان دانشــگاه و کارشناسان مختلف به 
چشــم مى خوردند. در این میان، تبلیغات چند نامزد 
زن در این کالنشــهر که تعدادى از آنها براى مردم 
شناخته تر شــده بود، بیشتر به چشــم مى خورد، از 
تابلوها و بنرهاى بزرگ تبلیغاتى گرفته تا بروشورها 

و تراکت هاى پخش شده در سطح شهر.
در تبلیغات شهرى این نامزدها که نماینده جامعه زنان 
اصفهانى هستند، شعارهاى زیادى به چشم نمى خورد 
بلکه بیشــتر محتــواى آنها مربوط بــه تحصیالت 
دانشگاهى و سابقه فعالیت آنها در سال هاى گذشته 
اســت. نام این نامزدهــاى زن در برخــى تبلیغات 
به صورت مجزا و در برخى دیگــر به صورت گروهى 
با تعداد دیگرى از نامزدهاى مرد به چشــم مى خورد، 

هرچند برخى از آنها نیز همراه با خویشــاوندان خود 
اقدام به تبلیغ کرده اند.

نامزدهاى زن انتخابات مجلس در اصفهان از فضاى 
مجازى نیز بهره بسیارى براى تبلیغات گرفته اند و از 
همان دقایق اولیه زمان رسمى شروع تبلیغات یعنى 
بیست و چهارم بهمن جارى، عضوگیرى گسترده اى 
از بین کاربران براى کانال هاى حامیان و هواداران آنها 

انجام شده است. 
این نامزدها در تبلیغــات خود به مســائل زیادى از 
قربانیان اسیدپاشــى گرفته تا مباحث مربوط به آب، 
زاینده رود، کشاورزان، کارگران، بازنشستگان، حوادث 
آبان، معلمان خرید خدمــت و حق التدریس، قانون 
منع به کارگیرى بازنشســتگان، کامیون داران، یارانه 
معیشتى، زیر سوال بردن اعتماد مردم به مسووالن، 

سالمت و حتى ویروس کرونا پرداخته اند.
در عین حال در فضــاى مجازى، مباحث مختلفى در 
باره نامزدهاى زن اصفهــان مانند مدرك تحصیلى، 
دلیل تغییر حوزه ثبت نام و عملکردهاى گذشته آنها 
و اعضاى خانواده هایشــان در کانال ها و گروه هاى 

مختلف مطرح شده است.

رقابت هاى زنانه 
در فضاى انتخاباتى هفته پیش اصفهان

رئیس اداره نگهدارى راه هاى اصلى اســتان اصفهان 
گفت: تالش ما براى بهســازى راه هاى استان با وجود 
تنگناهــاى اعتبارى و مالى متوقف نشــده و همچنان 

ادامه دارد.
مهدى فقهى با بیان اینکه از وضعیت خرابى رویه آسفالت 
راه ها مطلع هســتیم، تصریح کرد: نقشه خرابى رویه 
آسفالت محورهاى مواصالتى استان اصفهان با جزییات 

تهیه شده است و برنامه ریزى متناسب با اعتبارات براى 
آسفالت محورهاى مواصالتى استان اصفهان در حال 

انجام است.
رئیس اداره نگهدارى راه هاى اصلى اســتان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: کمبود اعتبارات و ضرورت بهسازى 
محورهاى مواصالتى ما را به سمت استفاده از روش هاى 

نوین همچون آسفالت هاى حفاظتى سوق داده است.

رییس دفتر تبلیغات اسالمى استان اصفهان با تاکید 
بر لزوم انجام فعالیت هاى علمى و پژوهشــى، خاطر 
نشــان کرد: اگر ضعفى داریم کلید حل مشکالت در 
آینده فعالیت پژوهشى است. زیرا اگر در گذشته بود که 
اصًال مشکلى پیدا نمى شد. باید رو به رشد و تعالى قدم 
برداریم. ضعف هایى هست که باید با تالش و تحقیق و 
کار علمى طبق بیانیه رهبر انقالب در گام دوم و تاکید 

ایشان بر انجام پژوهش و کار علمى فعالیت کنیم.
حجت االسالم والمسلمین محمد قطبى با بیان لزوم 
فرصت دهى به همگان، تاکید کرد: منطق جمهورى 
اسالمى این است که مدرســه و دانشگاه باید براى 
همه فراهم شود و حتى دورترین روستاها نیز امکان 
تحصیل داشته باشند. درست است که بعدا مى توان 
ایراداتى مانند عدم اشــتغال ایــن جمعیت تحصیل 
کرده وارد کرد اما باید همــه تحصیل کنند تا از میان 
آنها نخبگانى پیدا شــوند. کســى روى پیشانى اش 
نوشته نشده که بعداً نخبه خواهد شــد. باید همه را 
به میــدان آورد تا نخبگان از میان آنها پیدا شــوند و 
نباید این ظرفیت از دست برود. به همه فرصت داده 
مى شود که هر کسى ظرفیتى درون خود دارد خودش 

را نشان دهد.

پرداختن به اشتغال زنان سرپرست خانوار
 از اهمیت برخوردار است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى، با 
بیان اینکه اداره کل میراث فرهنگى اصفهان در مسئله 
مرمت گنبد شــیخ لطف ا... ذینفع و ضرر نیست و در 
این مسئله پیمانکار باید پاســخگو باشد، از برگزارى 
سمینارى براى بررسى مرمت هاى انجام شده بر روى 

آثار تاریخى اصفهان در سال 1399 خبر داد.
حیدرعلى عابدى که طى روزهاى گذشته، به همراه 

تعدادى از منتقدان مرمت گنبد شــیخ لطــف ا... با 
مســئوالن میراث فرهنگى اصفهان دیدار کرده بود، 
اظهار کرد: در نشســتى که ما داشــتیم، اشکاالت و 
ابهاماتى در خصوص تغییر رنگ گنبد شیخ لطف ا... 
پس از مرمت و همچنین مصالح استفاده شده مطرح و 
بنا شد که این مواد و مصالح براى آزمایشگاه فرستاده 

شود تا ببینند چه اتفاقى براى گنبد افتاده است.
وى ادامه داد: اداره میراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنایع دســتى نیز به این نتیجه رســیده بود که باید 
مصالح را به آزمایشگاه بفرستد چون به هرحال مرمت 
دســت پیمانکار بوده و مى خواهند بداننــد که کار را 

درست انجام داده است یا نه. نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شوراى اسالمى گفت: در صورتى که پیمانکار 
کار را درســت انجام نداده باشد، باید خسارت بدهد و 

گنبد را از نو درست کند اگرنه هم که مشکلى نیست.
عابدى با اشاره به اینکه مرمت تنها روى دو شانزدهم 
از گنبد شــیخ لطف ا... انجام شده و هنوز 14 قسمت 
آن دست نخورده اســت، گفت: این آزمایش کمک 
مى کند کــه اگر اشــتباهى هم در 
قسمت مرمت شده رخ داده، در بقیه 
ترك ها تکرار نشــود و پیمانکار هم 

باید جوابگو باشد.
وى تصریح کرد: گنبد شــیخ لطف 
ا... از نــوادر روزگار اســت و در آن 
کاشى و آجر باهم به کاررفته؛ اعتقاد 
کارشناسان بر این بود که این ویژگِى 
اســتثنایى، باعث مى شــده هنگام 
بارندگى نم به آجرهــا نفوذ کرده و 
براى مدتى رنــگ آن تیره تر جلوه 
کند و با خشک شدن، دوباره تغییر رنگ بدهد و به حال 
اول بازگردد اما در حال حاضر اگر مصالح استفاده شده، 
مانع جذب رطوبت باشد، دیگر شاهد چنین صحنه اى 

نخواهیم بود.
عابدى خاطرنشان کرد: مسئوالن میراث قول دادند 
یکسرى از مصالح را براى آزمایشگاه بفرستند و تا بعد 
از عید صبر کنند و تغییرات رنگ را ببینند، سپس اگر 
خواستند، بقیه قسمت ها را بر اساس مطالعات جدید 
ادامه بدهند. وى افزود: مهم این است که اگر اشکالى 
هم باشد جبران پذیر اســت و در هر صورت پیمانکار 

ضامن است که مشکل را اصالح کند.

مصالح مرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا... 
به آزمایشگاه فرستاده مى شود 

از خرابى رویه آسفالت راه ها مطلع هستیم 

باید همه را به میدان 
آورد تا نخبگان از میان 

آنها پیدا شوند
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پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلى مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 98/12/04 مى باشد.
شایان ذکر است هرگونه اطالع رسانى یا اصالح از طریق سامانه انجام مى گیرد و متقاضیان شرکت در مناقصه موظف مى باشند تا آخرین روز 
مهلت به سامانه مراجعه و از آخرین اطالعات و اصالحات آگاه گردند. بدیهى است عواقب عدم اطالع از آخرین تغییرات به عهده ایشان مى باشد.

* مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14/00 شنبه 98/12/10
* مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14/00 روز پنج شنبه 98/12/22

* زمان بازگشائى پاکت ها: ساعت 10/00 صبح روز شنبه تاریخ 98/12/24
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:

آدرس: اصفهان- خیابان آبشار- بعد از پل غدیر- اداره کل ورزش و جوانان اصفهان- تلفن 03136308212
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل تأمین کننده/ مناقصه گزار 

آگهى فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى

م الف: 778668اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

نوبت دوم

شبکه نمایش خانگى این روزها یکى از مورد توجه ترین رسانه هاست که توجه بسیارى 
از کارگردان ها را جلب کرده است و اغلب کارگردان ها به ساخت سریال هاى جدید در 
نمایش خانگى روى آورده اند. سریال «مانکن»، «کرگدن» و «دل» سه سریال جدید 
نمایش خانگى بودند که آخرین قسمت سریال «مانکن» دوشنبه توزیع شد و با پایان 

این سریال، سریال هاى جدیدى آماده پخش از نمایش خانگى شدند.
سریال «هم گناه» به کارگردانى مصطفى کیایى به عنوان سریال جایگزین «مانکن» به 
زودى توزیع مى شود. «هم گناه» اولین تجربه سریال سازى مصطفى کیایى در نمایش 

خانگى است که از ابتداى اسفند هر دوشنبه در شبکه نمایش خانگى توزیع مى شود.
پرویز پرستویى، مهتاب کرامتى، محسن کیایى، هنگامه قاضیانى، هدیه تهرانى، حبیب 
رضایى، رؤیا تیموریان، مسعود رایگان، مهدى پاکدل، شاهرخ فروتنیان، افسانه چهره 
آزاد، پدرام شریفى، روشنک گرامى، احســان کرمى، بهروز پرستویى، حسین امیدى، 
ســوگل خلیق، مارال بنى آدم، على باقرى، فروغ قجابگلو، شیرین اسماعیلى، فرانک 
کالنتر، محمد اعالیى، محمدرسول صفرى، محمد موحدنیا و آى تک جاویدنژاد و... 

بازیگران سریال «هم گناه» را تشکیل مى دهند.
سریال «موچین» به کارگردانى حسین تبریزى و تهیه کنندگى میثم آهنگرى سریال 
دیگر نمایش خانگى اســت که به زودى آماده پخش مى شود. این سریال با داستانى 
کمدى و به تصویر کشیدن معضالت اجتماعى در 13 قسمت به نمایش خانگى مى آید 
و بازیگرانى چون مرجانه گلچین، حمید لوالیى، شهره لرستانى، زهرا جهرمى، عباس 
جمشیدى، مهران رجبى، امین چنارانى، افشین غیاثى، مجید شهریارى، سعیده عرب، آشا 

محرابى، رابعه اسکویى، على صادقى و امیر نورى در این سریال ایفاى نقش کرده اند.
«آقازاده» یکى دیگر از سریال هاى جدید نمایش خانگى است که بهار سال آینده آماده 
نمایش مى شود. این سریال که تجربه دیگرى از بهرنگ توفیقى و حامد عنقا در دنیاى 
سریال سازى است با بازى بازیگرانى چون امیر آقایى، امین تارخ، مهدى سلطانى، کامبیز 
دیرباز، محمدحسین لطیفى، جمشید هاشم پور، سینا مهراد، امین حیایى، نیکى کریمى، 

لعیا زنگنه و ثریا قاسمى مقابل دوربین رفت.
سریال «قورباغه» به کارگردانى هومن سیدى هم از جدیدترین سریال هاى نمایش 
خانگى است که بهار سال 99 توزیع مى شود و به نظر مى رسد سریال پربیننده اى باشد. 
بازیگرانى چون نوید محمدزاده، صابر ابر، سحر دولتشاهى، فرشته حسینى و نوید پورفرج 

در سریال «قورباغه» به ایفاى نقش مى پردازند.
ســریال «دل» به کارگردانى منوچهر هادى و تهیه کنندگى جــواد فرحانى یکى از 
سریال هایى که چند قسمت از آن در نمایش خانگى توزیع شده است و تا به اینجاى کار 
نتوانسته نظرات مثبتى از سوى مخاطبان دریافت کند اما باید منتظر ماند و دید در قسمت 

هاى باقیمانده مى تواند مخاطبان را شگفت زده کند یا این روند داستان ادامه دارد.
بهرام افشارى، بیژن امکانیان، افسانه بایگان، حامد بهداد، ساره بیات، کورش تهامى، 
سعید راد، لیال زارع، على سخنگو، مهراوه شریفى نیا، تینو صالحى، مهدى کوشکى، 

نسرین مقانلو و یکتا ناصر بازیگران سریال «دل» را تشکیل مى دهند.
سریال «خواب زده» به کارگردانى سیروس مقدم و تهیه کنندگى الهام غفورى یکى 
دیگر از سریال هایى اســت که این روزها در نمایش خانگى در حال پخش است. این 
سریال با وجود انتظارهاى زیادى مردم با پخش چند قسمت هنوز نتوانسته مورد توجه 

مخاطبان قرار بگیرد و باید منتظر پخش قسمت هاى باقیمانده سریال باشیم.
این سریال با داستانى ماورایى روایتگر رابطه انسان و شیطان است و بازیگرانى چون 
کورش سلیمانى، مهدى سلطانى، علیرضا شجاع نورى، الدن مستوفى و ریحانه پارسا، 
پریوش نظریه، سام درخشانى، ایرج نوذرى، سیما بابایى، فرید سجاد حسینى و امیر على 

دانایى در این سریال ایفاى نقش کرده اند.

پرویز پرستویى، مهتاب کرامتى، هدیه تهرانى، نوید محمدزاده، ساره بیات
حامد بهداد، الدن مستوفى، نیکى کریمى و...

بهار شبکه نمایش خانگى با موج 
سریال هاى جدید

سروش صحت در آخرین قســمت برنامه «کتاب باز» 
گفتگوى متفاوتى با مهــران مدیرى داشــت و درباره 
موضوعات مختلف همچون موســیقى، نقاشى، سرانه 
مطالعه وکتاب هــاى مورد عالقه این هنرمند ســئوال 
پرســید. دربخشــى از برنامه، صحت درباره اینکه چرا 
هنرمندان ما بیوگرافى خود را نمى نویسند سئوال کرد و 
مدیرى پاسخ داد: از سال گذشته تصمیم گرفتم این کار را 
انجام دهم، خاطرات مختلفى از دوران کودکى، انقالب، 
جنگ، موسیقى و... خواهم نوشت. البته در کنار این قرار 
است مستندى از زندگى من ساخته شود و تالش شده که 
این مستند را از دوران کودکى ام شروع کنند و ساخت این 
مستند به همراه گفتگو با خودم است. صحت درباره اینکه 

آیا نام این کتاب را انتخاب کرده اســت سئوال و مدیرى 
عنوان کرد: هنوز به آن فکر نکرده ام، اما اگر بخواهم فى 

البداهه بگویم نام آن را یک زندگى کوتاه مى گذارم.

مهران مدیرى و 2 خبر داغ از زبان خودش

جالل مقامى، پیشکســوت دوبله که این روزها در منزل به 
سر مى برد، درباره  حال این روزهایش و اینکه آیا تصمیم یا 
پیشنهادى براى بازگشت به عرصه  دوبله دارد مى گوید: قصد 
برگشتن به دوبله را ندارم. مثل قبل نیستم و چهار سال است 
پایم را در استودیوها نگذاشته ام. صدایم وقتى دچار مشکل 
شد، نتوانستم دیگر کار کنم؛ البته حاال شرایط صدایم کمى 
بهتر شده است، ولى آنقدرى که بروم و از صبح تا شب با این 
ترافیک، اصًال نمى توانم! دیگر به شرایط عادت و خودم را 

بازنشسته کرده ام.
مقامى درباره  آثــارى که دوبله 
و از تلویزیــون پخــش 
مى شوند هم مى گوید: 
آثــار را گه گدارى از 
تلویزیون مى بینم، 
ولى بیشتر فیلم ها را 
از بیرون خریدارى 
مى کنم؛ البته آثار ناب 
فرهنگــى را خریدارى 

مى کنم. کارهایى که از آثار دوبله مى بینم خوب است. واقعیت 
این است که براى این نوع فیلم ها، این دوبله زیاد هم است. 
گذشت آن زمان که فیلم هایى مثل «بربادرفته»، «بینوایان»، 
«ژان ژاك رسو» و... اکران مى شد. این فیلم ها دیگر نیست. 
توانایى یک دوبلور هم با یک فیلم خوب و بازیگر خوب نشان 
داده مى شــود. این فیلم هاى کره اى که هرازگاهى نشان 

مى دهند، چیست؟ این همه اکشن و جنگ و دعوا!
این دوبلور باسابقه سپس پیشنهادش به حوزه دوبله و آثارى 
که براى تلویزیون انتخاب مى شوند را اینگونه تعریف مى کند: 
خب، سلیقه ما بیشتر فیلم هایى است که در آمریکا ساخته 
مى شوند و یا فیلم هاى ایتالیایى. البته همه  کشورها فیلم هاى 
خوب هم دارند، امــا به هر حال هر فیلمى براى ســازمان 
صداوسیما مى تواند خط قرمز داشــته باشد. به همین دلیل 
بیشتر سراغ فیلم هاى کره اى و هنگ کنگى مى روند که آن 
هم پر از جنگ و جدال است. فیلم هایى که ارزش دارد، مثل 
«جنایت و مکافات»، «دکتر ژیواگو»، «خشم و هیاهو» و... 
همه اینها متعلق به بزرگ ترین نویسندگان جهان هستند. 
این فیلم ها فرق مى کند با آثارى کــه در حال حاضر دوبله 
مى شوند. با آن بازیگران و آن فیلم ها ما دوبلور شدیم. از خود 

آنها و بازیگرانشان یاد گرفتیم.
مقامى درباره فیلم هایى که براى ایام نوروز خریدارى، دوبله 
و پخش مى شوند مى گوید: شــب عید که مى شود، مثل 
همیشه سر دوبلورها کلى فیلم مى ریزند و با فرصت کم 
به آنها مى گویند، دوبله کنید. بچه هاى دوبله گناهى 
ندارند که کارشان آنطور که باید، دیده نمى شود.  آنها 
کارشــان را مى کنند اما لَه لَه فیلم خوب را مى زنند تا 
بتوانند در آن، توانایى شان را نشان بدهند. چه باید گفت. 
در نهایت فیلم خوب و بازیگر خوب است که باید انتخاب 

شود تا مشخص شود که دوبلور واقعى کیست.

جالل مقامى: دوبلورها براى فیلم خوب َله َله مى زنند

نخستین اکران از پیش تعیین شده فیلم سینمایى «زمانى 
براى مردن نیست» جدیدترین فیلم از دنیاى «جیمز باند» با 
نقش آفرینى «دنیل کریگ»، در کشور چین به دلیل شیوع 
ویروس کرونا لغو شــد. این تصمیم در پى آن اتخاذ شد که 
چین تقریباً تمامى 70 هزار ســینماى خود را به دلیل شیوع 
این ویروس تعطیل کرده و در حال حاضر فروش این فیلم در 

گیشه چین تحت تأثیر قرار گرفته است.
یکى از روزنامه  هاى انگلیسى (ساندى تایمز) اعالم کرده، 
حتى اگر ســینما ها در زمان آغاز اکران این فیلم دوباره به 
فعالیت خود ادامه دهند، «دنیل کریگ»، «فوئب والر بریج» 
و «نائومى هریس» جزو کسانى خواهند بود که نمى توانند 

مجوز پزشکان براى سفر به چین را دریافت کنند.
آخرین فیلم سینمایى که از «مأمور 007 (جیمز باند)» دیدیم، 
«اسپکتر» بود که بیشترین فروش را در کشور چین نسبت 
به تمامى فیلم هاى گذشته این مجموعه سینمایى داشت و 
83 میلیون دالر در سال 2015 فروخت. «انتقام جویان: پایان 
بازى» پرفروش ترین فیلم سینمایى تاریخ که 2/8 میلیارد 

دالر فروش داشــت، 614 میلیون دالر (یک پنجم فروش 
کلى) در چین فروش کرد.

در داستان فیلم «زمانى براى مردن نیست»، «جیمز باند» 
شغل خود را ترك مى کند. اکنون او در آرامشى کوتاه مدت به 
سر مى برد تا اینکه دوست قدیمى اش از وى درخواست کمک 
مى کند. اکنون «جیمز باند» باید وارد ماجرایى با یک شرور 
اسرارآمیز شــود که به یک فناورى جدید و خطرناك دست 

پیدا کرده است و...

«جیمز باند» هم درگیر ویروس کرونا شد

ادامه فصل دوم مجموعه تلویزیونى «سرگذشت» از 
امشب شنبه 3  اســفند روى آنتن مى رود؛ سریالى که 

بازگشت اپیزودسازى به تلویزیون است.
سریال «سرگذشت» از 27 دى ماه پخش خودش را 
از شبکه یک سیما آغاز کرد و تا قبل از ایام دهه فجر 
روى آنتن رفت. سریال «جالل» موقتًا جایگزین این 
ســریال شــد و قرار بود که بعد از عید نوروز و پخش 
سریال «پایتخت» به آنتن بازگردد اما فضاى انتخابات 
و ویژه برنامه «خیابان ایران»، باعث شــد تا ســریال 
«پرگار» به زمان دیگــرى موکول شــود. به تعبیر 
مدیر گروه فیلم و سریال شــبکه یک سیما احتماًال 
در تابستان سال آینده روى آنتن برود. از این رو سریال 
«سرگذشــت»  که در 21 اپیزود تولید شــده است از 
شنبه تا جمعه هر شب پخش مى شود. در هر قسمت 
بازیگران مختلفى ایفاى نقــش مى کنند و «نازنین 
فراهانى» هم در نقش مددکار قضایى در تمام اپیزودها 

به عنوان بازیگر ثابت هنرنمایى خواهد کرد. 
مجــازات جایگزین زندان، بحــران خانواده و طالق 
از موضوعات اصلى این ســریال است و به قلم مجید 
اسماعیلى پارسا و امیرمحمد عبدى به نگارش درآمده 
است.  شاید تغییر کنداکتورى شبکه یک سیما به نفع 
مخاطبى تمام شــد که هر شب داستان هاى مختلف 
ســریال «سرگذشــت» را مى دید و پس از پایان هر 
قسمت، شاهد بحث کارشناسى،  تخصصى و آموزشى 
بود.  مجموعه تلویزیونى «سرگذشت» به تهیه کنندگى 
بهروز مفید و کارگردانى سیدجمال سیدحاتمى کارى 
از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیماست که هر شب 
پس از بخش خبرى ساعت 21 پخش مى شود./1306

«مارتین اسکورسیزى»، فیلمساز مشهور آمریکایى 
به زودى فیلم تازه اش را کلید خواهد زد .

اسکورسیزى، قرار است فیلمبردارى فیلم تازه اش 
به نام «قاتالن گل ماه» را در ماه مارس 2020 آغاز 
کند.  «رابرت دنیرو» و «لئوناردو دى کاپریو» در این 
فیلم بازى خواهند کرد و این فیلم احتماًال وسترن 

خواهد بود.
مارتین اسکورســیزى در گفتگویــى اعالم کرده 
داســتان این فیلم در ســال هاى 1922-1921 
در اوکالهامــاى آمریــکا مى گذرد و بر اســاس 
کتابــى غیرتخیلــى به همین نام نوشــته شــده 
است. اسکورســیزى گفته اســت این فیلم درباره 
سرخپوست هاى آمریکایى است که پس از آنکه در 
زمینشان نفت کشف مى شود، توسط سفیدپوست ها 

مورد استثمار قرار مى گیرند.

«بن افلک»، بازیگر سابق شخصیت «بتمن»، در مصاحبه اى از دالیل خروج خود از این پروژه 
سینمایى پرده برداشت.

این بازیگر برنده دو جایزه اسکار، در مصاحبه اى که از سوى «نیویورك تایمز» منتشر شده گفت 
اعتیادش به الکل، طالقش از «جنیفر گارنر» و عدم موفقیت فیلم سینمایى «لیگ عدالت» 

باعث شد که او بازى در نقش «بروس وین» یا «بتمن» را رها کند.
او همچنین گفت: متن فیلمنامه «بتمن» را به برخى نشان دادم؛ به من گفتند به نظر فیلمنامه 
خوبى است، اما براى ایفاى آن تا سر حد مرگ الکل خواهى خورد! او مى گوید زمانى که ازدواج 

کرده و زندگى اش در حالى فروپاشى بود، به میزان زیادى الکل مصرف مى کرده است.

افلک در این باره اظهار کرد: فکر مى کردم با این کار (مصرف الکل) احساس بهترى خواهم 
داشت؛ اما در نهایت زندگى ام خراب تر شد. من تاکنون براى توانبخشى و بهبود شرایط روحى 
و جسمى ام سه بار تالش کردم. زندگى مشترك افلک با همسرش گارنر در سال 2018 به پایان 
رسید. این بازیگر 47 ساله به عنوان «بتمن» در فیلم هاى سینمایى «بتمن در مقابل سوپرمن»، 
«لیگ عدالت» و «جوخه انتحار» بازى کرده است. حال با کناره گیرى بن افلک از بازى در 
نقش «بتمن»، «رابرت پتینسون» به عنوان بازیگر جدید «بتمن» معرفى شده و چندى پیش 
هم تصاویر و ویدیوى جدید او در لباس این شخصیت منتشر شد. فیلم سینمایى جدید «بتمن» 

در تاریخ 25 ژوئن 2021 (4 تیر 1400) اکران خواهد شد./1307

«سرگذشت» 
به آنتن شبکه یک بازگشت

اطالعات تازه درباره  پروژه  
جدید فیلمساز مشهور 

چرا «بن افلک» بازى دوباره در نقش «بتمن» را رد کرد؟

مقامى درباره  آثــارى که دوبله 
و از تلویزیــون پخــش 
مى شوند هم مى گوید: 
آثــار را گه گدارى از 
تلویزیون مى بینم، 
ولى بیشتر فیلم ها را 
از بیرون خریدارى 
ناب مى کنم؛ البته آثار

فرهنگــى را خریدارى 

خب، س
مى شون
خوب ه
صداوس
بیشترس
ا هم پر

«جنایت
همه این
این فیل
مى شون
آنها و با
مقامى

و پخش
ه

ک
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در نه
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بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان قائم مقام شرکت ورشکسته اوسان در نظر دارد تعداد 15 عدد پایه هاى فلزى چراغ هاى برق 
نصب در محوطه شرکت، واقع در شهرك صنعتى مورچه خورت (از اموال منقول شرکت ورشکسته مذکور) را از طریق مزایده به فروش برساند.

- ارزش کل پایه مزایده: 90/000/000 ریال مى باشد.
تاریخ مزایده: روز سه شنبه مورخ 98/12/13 ساعت 11

مکان مزایده: اصفهان- چهارباغ باال- ابتداى خیابان نیکبخت- اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان
شرایط مزایده: 

1- فروش نقدى مى باشد.
2- کلیه شرکت کنندگان در مزایده مى بایست 5٪ از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگسترى اصفهان به شماره 2171290210008 نزد 
بانک ملى شعبه دادگسترى اصفهان واریز و اصل فیش واریزى را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه 

ارائه نمایند.
3- پیشنهادات در ساعت 11 صبح روز مقرر بررسى خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع است و در صورت لزوم در 

همان جلسه مزایده حضورى به عمل خواهد آمد و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد.
4- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5- در صورتى که برنده مزایده در انقضاء مهلت پرداخت از پرداخت ثمن مزایده خوددارى نماید، مسوول کسر احتمالى قیمت و خساراتى که از 
تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد.

6- هزینه هاى نشر آگهى مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.

آگهى مزایده

امیریان- مستشار قضائى و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان
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دالیل شکست هفته گذشته سپاهان را مى توان در عدم شناخت 
دقیق از تیم حریــف، فقدان نظم تاکتیکــى، افت آمادگى 

جسمانى سپاهانى ها و عدم هماهنگى آنها خالصه کرد.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان در هفته دوم دور رفت مرحله 
گروهى رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا 2020، برابر السد قطر 
به میدان رفت و مقابل این تیم با نتیجه 3 بر صفر شکست 

خورد.
ســپاهان هفته گذشته در حســاس ترین بازى 
دور رفت مرحله گروهى لیگ قهرمانان 
آسیا، مقابل السد شکست تلخ 
و ســنگینى را پذیرفت تا 

دادن سرگروهى، کار براى عالوه بر از دســت 
شود. شاگردان قلعه نویى در صعود زردپوشان سخت 

شرایطى مقابل السد به میدان رفتند که در هفته نخست مرحله 

گروهى، پیروزى دلچسبى مقابل العین به دست آورده بودند و با 
توجه به تساوى تیم هاى النصر و السد در روز نخست رقابت ها، 

صدرنشین گروه D به شمار مى آمدند.
زردپوشان اصفهانى با شکست مقابل الســد 3 امتیازى باقى 
مانده و بعد از تیم هاى الســد و النصر که 4 امتیازى هستند، در 
رده ســوم جدول گروهى جاى گرفته  و منتظر بازى با النصر 

عربستان هستند.
ســپاهان در این دیدار نمایش قابل قبولى را ارائه نداد و حرف 
چندانى براى گفتن نداشت. سپاهان برخالف بازى اول مقابل 
العین، در زمین گیج و سردرگم نشان داد و فاقد نظم تاکتیکى 
بود. ســرمربى زردپوشــان در این دیدار قصد داشت با اجراى 
بازى دفاعى و بسته نگهداشتن دروازه سپاهان، مانع شکست 
خوردن تیمش شــود و حداقل امتیاز ممکن را در زمین حریف 

به دست آورد.
قلعه نویى در این دیدار، تیمش را با همان آرایش همیشــگى 
1-4-1-4 به زمین فرستاده بود و سعى داشت تا با تصاحب میانه 
میدان، قدرت هجومى السد را کنترل کند و در ضدحمالت به گل 
برسد. برنامه سپاهانى ها براى کنترل خط حمله السد این بود که 
مالکیت توپ را به قطرى ها واگذار کنند و خود کنترل فضاهاى 
زمین را در اختیار بگیرنــد و با پرس بازیکنــان مقابل و ارائه 
بازى تخریبى، مانع از موقعیت سازى تیم السد شوند. تاکتیک 

قلعه نویى در نیمه نخست جواب داد و زردپوشان اصفهانى بازى 
هوشمندانه و پایاپایى را با الســدى ها به نمایش گذاشتند اما با 
شروع نیمه دوم توان بدنى سپاهانى ها کاهش پیدا کرده و تمرکز 
الزم را از دست دادند و پس از دریافت گل نخست، دفاع این تیم 

از هم فروپاشیده و کنترل بازى دست آنها خارج شد.
شاگردان ژاوى آنالیز کاملى از بازى سپاهان داشته و در طول 
بازى به خصوص نیمــه دوم تمامى راه هاى نفــوذ این تیم را 
بسته و نیروى هجومى سپاهانى ها را به خوبى کنترل کردند. 
از طرف دیگر غیبت کى روش استنلى در این دیدار مشکل ساز 
شد و قربانى نتوانســت در زدن ضربات آخر خوب عمل کند و 
عالوه بر آن مصدومیت رفیعى و تعویض اجبارى این بازیکن، 
خالقیت خط میانى ســپاهان را به شدت کاهش داد. از طرفى 
مشکل همیشگى سپاهانى ها یعنى نداشتن پلن جایگزین براى 
مواقع لزوم و گره خوردن کار، در این بازى باز هم نمود پیدا کرد و 
زردپوشان اصفهانى نتوانستند موقعیت گلزنى چندانى خلق کنند. 
آمار عجیب یک شوت در چهارچوب سپاهان مقابل 9 شوت در 
چهارچوب السدى ها به خوبى عیان مى سازد که تیم قلعه نویى 
تا چه حد از نداشتن برنامه جایگزین براى خلق موقعیت ضربه 

خورده است.
یکى از نکات قابل توجه نمایش سپاهان مقابل السد پایین آمدن 
ضریب دقت بازیکنان در زدن ضربــات نهایى و کاهش نرخ 

بهره ورى بازیکنان از موقعیت هاى ایجادشده است. آمار بازى 
نشان مى دهد که بازیکنان ســپاهان هفته گذشته در جریان 
بازى 12 بار اقدام به شوت زنى کرده اند که تنها یک ضربه آنها 
درون چهارچوب بوده و سایر موقعیت هاى خلق شده دقت الزم 
را نداشته است. این در شرایطى است که از 17 شوت السدى ها 9 
شوت آنها درون چهارچوب بوده و به خوبى گویاى نرخ بهره ورى 

و ضریب دقت باالى بازیکنان این تیم است.
یکى دیگر از مشکالت بارز سپاهان در بازى اخیر، افت میزان 
آمادگى جســمانى بازیکنان این تیم در نیمه دوم بازى است. 
بازیکنان ســپاهان در روند نیمه دوم بــازى، بارها دوئل ها و 
کورس هاى فردى را به رقیب واگذار کرده و تحت فشار پرس 
سنگین قطرى ها مرتکب اشتباهات فردى زیادى شدند که تأثیر 

بارز آن روى هر سه گل السد مشخص است.
سپاهان در بیشتر پارامترهاى فنى از جمله مالکیت توپ، تعداد 
و دقت پاس، تعداد شوت و شوت هاى در چهارچوب ضعیف تر از 
السد ظاهر شد و نتوانست در فاز هجومى بازى باکیفیتى را ارائه 
کند . شاگردان قلعه نویى در فاز هجومى تالش داشتند تا تاکتیک 
همیشگى هاشان ارسال  از کناره ها، شوت از راه دور و توپ هاى 
بلند به گل برسند، اما خط میانى سپاهان نتوانستند مهاجمان را 
تغذیه کرده و موقعیت سازى کنند و اندك موقعیت هاى به دست 

آمده نیز با بى دقتى مهاجمان از دست رفت.

 بررسى عملکرد سپاهان برابر السد

نیمه دوم تسلیم محض شدند
الیل شکست هفته گذشته سپاهان را مى توان در عدم شناخت
دقیق از تیم حریــف، فقدان نظم تاکتیکــى، افت آمادگى

جسمانى سپاهانى ها و عدم هماهنگى آنها خالصه کرد.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان در هفته دوم دور رفت مرحله
0روهى رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا 2020، برابر السد قطر
3به میدان رفت و مقابل این تیم با نتیجه 3 بر صفر شکست

خورد.
هان هفته گذشته در حســاس ترین بازى
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آسیا، مقابل السد شکست تلخ
ســنگینى را پذیرفت تا
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محمدرضا خلعتبرى، هافبک تیم فوتبال شهر خودرو گفت: مقابل 
پاختاکور مستحق باخت نبودیم و اگر از موقعیت هاى مان استفاده 

مى کردیم نتیجه به گونه اى دیگر رقم مى خورد.
محمدرضا خلعتبرى در گفتگویى در مورد شکست 3 بر صفر هفته 
گذشته شهر خودرو مقابل پاختاکور ازبکستان اظهار کرد: این باخت 
به قدرى براى ما دردناك بود که واقعــًا نمى دانیم در موردش چه 
بگوییم. واقعًا مســتحق چنین نتیجه اى نبودیم از این جهت که در 
نیمه اول موقعیت هاى زیادى را از دست دادیم در حالى که حریف 
بهترین استفاده را از فرصت هاى خود کرد. البته گل دوم آنها کامًال 
آفساید بود و نقش مهمى در رقم خوردن این نتیجه داشت. انصافًا 
حق مان باخت نبود! و اگر قدر موقعیت ها را مى دانستیم نتیجه پایانى 

خیلى فرق مى کرد.

وى افزود: با نتیجه به دست آمده فقط مى توانیم از هواداران 
عذرخواهى کنیم. به شخصه با تیم هاى ذوب آهن و سپاهان 
بازى هاى زیادى را در آســیا انجام داده ام و شکست هایى 

به مراتب بدتر از باخت به پاختاکــور هم دیده ام. همراه 
ســپاهان در دو بازى رفت و برگشــت در مجموع 

هشت گل از االهلى دریافت کردیم و به نظرم این 
اتفاقات در فوتبال رخ مى دهد. شکست تلخى 

مقابل پاختاکور داشتیم، اما نباید همه چیز 
را تمام شده بدانیم. هنوز شانس صعود 
داریم و مى توانیم با یک بازى خوب 
مقابل شباب االهلى امیدمان براى 

صعود را زنده کنیم.

خلعتبرى: 
با  ذوب آهن و سپاهان بدتر از اینها باخته بودم!

آیین گشایش مکان جدید شعبه غدیر بانک قرض 
الحسنه مهر ایران در استان اصفهان به منظور بهبود 
در آسانى دسترسى مشــتریان به شعب و توازن در 
ارائه خدمات حضورى به مشتریان، با حضور عیسى 
امامى، عضو هیئت مدیره و هیئت همراه در مکانى 
جدید و پر تردد و با فضایى بزرگ تر از شــعبه قبلى 
واقع در خیابان چهارباغ پایین، چهارراه تختى، روبه 

روى ورزشگاه تختى برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، جابه جایى شــعبه غدیر با مســاعدت هاى 
مدیران عالى این بانک در جهت گستردگى شعب در 
سطح شهر اصفهان و راحتى مشتریان جهت مراجعه 

به شعبه و دریافت خدمات صورت پذیرفت.
مراسم افتتاح شــعبه غدیر، با تالوت آیاتى از قرآن 
کریم توسط یکى از مشتریان شعبه آغاز شد. سپس 
امامى عضو هیئت مدیره، شــعبه را با دعاى خیر و 
برکت در راستاى خدمات رســانى به شهروندان و 
ایفاى مســئولیت اجتماعى و قرض الحسنه در این 

شعبه گشایش کرد.
عیســى امامى اظهار داشــت: یکى از هدف هاى 
اصلى این بانک، ترویج ســنت قرض الحســنه در 
کشور است که این امر تنها با اســتقبال مشتریان 

میسر خواهد شد.
وى افزود: این بانک با همراهى و همدلى هموطنان 
عزیز و اعتقاد زیادى که به قرض الحســنه دارند، 
مى تواند با تخصیص بهتر منابع در ســطوح جامعه 
خدمات رســانى نماید و قطعًا در آینده اى نزدیک 
مى تواند قدم هاى بلندترى در راســتاى کمک به 

اقتصاد کشور در عرصه هاى مختلف بردارد.
امامى اظهار کرد: عملکرد بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در اســتان اصفهان مطلوب و مثبت ارزیابى 
مى شود و تا پایان سال انتظار مى رود به هدف هاى 
تعیین شده از جهت جذب منابع و وصول مطالبات 
خواهد رسید و با پتانسیل بسیار باالیى که از لحاظ 
نقدینگى در بین کالنشــهرها دارد مى توانیم سهم 
بیشترى از بازار را تصاحب کنیم و به درصد باالترى 

از مردم کشورمان خدمات بانکدارى اسالمى ارائه 
کنیم.

وى تأکید کرد: تقویت بانکدارى الکترونیک به منظور 
حذف رفت و آمد مشتریان به شعب و صرفه جویى 
در زمان آنهاست، همچنین استقرار شعب بانک در 
مکان هاى پــر رفت و آمد و با دسترســى آســان 
مشتریان از مهمترین اهداف مدیران این بانک است.

در پایان مراســم، اســفندیارى مدیر شعب استان 
اصفهان با ارائه گزارشــى از عملکرد شــعبه غدیر 
بیان کرد: از تمام پتانســیل هاى موجود به منظور 
خدمات رســانى با کیفیت باال و جلب رضایتمندى 

بیشتر مشتریان استفاده خواهیم کرد.
شایان ذکر است، در این سفر اســتانى و در مراسم 
آیین گشــایش شــعبه غدیر، مجید وکیل مشاور 
مدیرعامل و رئیس حــوزه مدیریت، منصور فرجى 
رئیس اداره کل توسعه سرمایه انسانى، اکب ر ترکیان 
رئیس اداره کل حســابدارى و بودجــه نیز حضور 

داشتند.

گشایش مکان جدید شعبه غدیر بانک 
قرض الحسنه مهر ایران در استان اصفهان

بازیکن تیم فوتبال ســپاهان گفت: مطمئنًا هر تیمى که نتواند در خانه خود بازى کند، کارش دشوار 
مى شود و ما از این قاعده مستثنا نیســتیم. السد در این بازى میزبان بود و شــرایط ورزشگاه به نفع 

خودشان بود. قطعاً در بازى برگشت برابر السد مى توانیم با یک نتیجه خوب انتقام بگیریم.
امید نورافکن در مورد شکست سنگین  هفته گذشته تیمش برابر تیم فوتبال السد قطر در هفته دوم جام 
باشگاه هاى آسیا اظهار کرد: نیمه دوم بازى بسیار سختى براى ما رقم خورد. باید قبول کنیم که السد 
یکى از بهترین تیم هاى این جام است و به این نکته رسیدیم که السد تیم بسیار قوى در گروه ماست.

وى ادامه داد: مطمئن باشید که در بازى برگشت از  حاال خود را آماده مى کنیم تا بتوانیم نتیجه بازى را 
جبران کنیم. معتقد هستم بازى بعدى ما برابر النصر بسیار مهم مى تواند باشد.

هافبک تیم ســپاهان افزود: النصر برابر السد به تساوى دســت پیدا کرد و نتیجه بازى برابر این تیم 
مى تواند براى ما حیاتى باشد. براى کسب یک امتیاز خوب برابر تیم النصر خواهیم رفت. تمرکز خود را 

براى آمادگى جهت تقابل با تیم پرسپولیس در لیگ برتر خواهیم گذاشت.
وى درباره اینکه با توجه به بازى هاى هفته پیش چه تیم هایى را مدعى صعود از گروه مى داند، گفت:  
العین برابر النصر شکست خورده و السد و النصر دو تیم 4 امتیازى در گروه هستند و پس از آنها ما با 3 
امتیاز در رده سوم هستیم. با توجه به بازى بعدى ما برابر النصر و پس از آن دو میزبانى در اصفهان که با 
حمایت هوادارانمان همراه خواهد بود، نمى توان تا هفته هاى پایانى تیم هاى صعود کننده را معین کرد.

نورافکن خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم در بازى هاى خارج از خانه حداقل یک امتیاز را کسب کنیم، بسیار 
مى تواند به ما کمک کند. النصر تیم فوق العاده گرانقیمت و خوبى است و ما باید از لحاظ ذهنى و بدنى 

براى یک بازى خوب آماده باشیم.
وى در خصوص اینکه چقدر بازى هاى خارج از خانه به تیم هاى ایرانى مى تواند فشار بیاورد، تأکیدکرد: 
مطمئناً هر تیمى که نتواند در خانه خود بازى کند، کارش دشوار مى شود و ما از این قاعده مستثنا نیستیم. 
السد در این بازى میزبان بود و شرایط ورزشگاه به نفع خودشان بود. قطعاً  در بازى برگشت برابر السد 

مى توانیم با یک نتیجه خوب انتقام بگیریم.

در شرایطى که باشــگاه ذوب آهن بعد از فسخ 
بازیکن خود شــکواییه اش را به کمیته تعیین 
وضعیت ارائه کرده بود، مطهرى توانست حکم 

تبرئه خود را دریافت کند.
فسخ قرارداد ارسالن مطهرى با ذوب آهن 
و قرارداد این بازیکن با استقالل 
در همان دقایق ابتدایى پس از 

عقد قرارداد با اعتراض باشــگاه اصفهانى همراه 
شد. این در حالى بود که باشگاه استقالل و مطهرى 
مدعى بودند مشکلى در این راه وجود ندارد. عملکرد 
درخشان مطهرى و گلزنى هاى این ستاره در ادامه 
باعث شد تا نگرانى درباره شکواییه باشگاه ذوب 
آهن و اعالم رأى صادره از ســوى کمیته تعیین 

وضعیت وجود داشته باشد.

با این حال، باشگاه استقالل و رضا شاه منصورى، 
وکیل این بازیکن با ارائه ســند مربوط به برائت 
ارسالن مطهرى، خیال آبى ها را بابت او راحت کرد. 
مطهرى در حضور خود در استقالل طى شش بازى 
شش  گل به ثمر رسانده و این هفته نیز باید در تقابل 
با ذوب آهن به عنوان باشگاه سابق خود حاضر شود 

و باید دید عملکرد او به چه شکل خواهد بود.

قصه ارسالن و ذوب آهن به سر رسید

 قبــل از بازى بــا الشــارجه زمزمه هایــى در مورد 
نیمکت نشین شدن علیرضا بیرانوند به گوش مى رسید، 
اما او مصاحبه کرد و گفت بــا آمادگى و تمرکز کامل 
به فکر حراست از دروازه سرخپوشــان است. به این 
ترتیب بیرو برابر رقیب اماراتى هم فیکس شد، اما یک 
نمایش بد دیگر ارائه داد. بیرانوند در این بازى هم دو 
گل دریافت کرد و اگر فرض کنیم روى ضربه نزدیک 
منجر به گل اول تقصیرى متوجه او نبود، روى گل دوم 
نمى توان با بیرو مدارا کرد. علیرضا این گل را از زاویه 
بسته خورد؛ شبیه گلى که از محمد محبى در بازى با 
ســایپا دریافت کرد. به این ترتیب بیرانوند یک قدم 
دیگر به نیمکت ذخیره ها نزدیک شد. اواخر نیم فصل 
اول گابریل کالدرون از رادوشــوویچ در ترکیب اصلى 
استفاده مى کرد که این دروازه بان هم به خوبى جواب 
اعتماد مربى آرژانتینى را مى داد. با تغییر کادرفنى اما 
بیرانوند فیکس شــده و فصل جدیدى از نمایش هاى 
متزلزلش را آغاز کرده اســت. حاال باید دید یحیى در 

بازى با سپاهان باز هم به او اعتماد مى کند یا نه. 

هادى محمدى، مدافع تیم ذوب آهن به علت مصدومیت از ناحیه زانو بازى با استقالل را از دست داد. 
این بازیکن که با کشیدگى رباط مواجه شده است، حداقل یک ماه از میادین دور خواهد بود و سه بازى 

حساس با استقالل تهران، سپاهان و همچنین شهر خودرو را از دست مى دهد.
دانیال اسماعیلى فر هم از هفته گذشته با مصدومیت از ناحیه زانو مواجه شده بود که حاال در تمرینات 
است و در لیست بازى با استقالل قرار مى گیرد. همچنین محمدرضا عباسى نیز با پشت سر گذاشتن 

دوران مصدومیت براى بازى با شاگردان فرهاد مجیدى مشکلى ندارد.
ذوب آهن و استقالل یک شنبه چهارم اسفند در ورزشگاه آزادى با یکدیگر بازى مى کنند. 

رادو، گلر پرسپولیس 
در نقش جهان؟

مصدومیت بد موقع

وعده انتقام 
از گرگ ها در 

اصفهان

ه انتقام 
رگ ها در 

هان

بازى با سپاهان باز هم به او اعتماد مى کند یا نه. 
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آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

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

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

1- رأى شــماره 139860302009003141 مــورخ 1398/10/25 آقــاى رضا باقرى 
خولنجانى فرزند قربانعلى  ، در ششــدانگ یکباب خانه  جمعا به  مســاحت 196 مترمربع 
واقع در مبارکه مجزا شده از پالك یک اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى بختیار دهقانى
2- رأى شــماره 139860302009002881 مورخ 1398/10/18 آقاى حســن شریفى 
سرارودى فرزند عبدالرحیم ، در سه و  نیم دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
153/07مترمربع واقع در مبارکه مجزا شده از  پالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى مهدى ایرانپور
3- رأى شــماره 139860302009002882 مورخ 1398/10/18 خانم اکرم الســادات 
رضوى مبارکه  فرزند ســیدجالل ، در دو و  نیم دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 153/07مترمربع واقع در مبارکه مجزا شده از  پالك یک-اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى مهدى ایرانپور
4- رأى شــماره 139860302009002883 مورخ 1398/10/18 خانم اکرم الســادات 
رضوى مبارکه  فرزند سیدجالل ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 137/05مترمربع 
واقع در مبارکه مجزا شده از  پالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى مهدى ایرانپور
5- رأى شــماره 139860302009002880 مورخ 1398/10/18 خانم مریم حاتم زاده 
فرزند کریم ، در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت201/07مترمربع واقع 
در مبارکه مجزا شده از  پالك 391 فرعى از 19-اصلى بخش 8 انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى حیدرعلى روحانى
6- رأى شــماره 139860302009002879 مــورخ 1398/10/18 آقــاى حســین 
حســن پور نهچیرى فرزند احمد ، در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه  به 
مساحت201/07مترمربع واقع در مبارکه مجزا شــده از  پالك 391 فرعى از 19-اصلى 

بخش 8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حیدرعلى روحانى
7- رأى شماره 139860302009002890 مورخ 1398/10/18 آقاى رضا اسدى قهنویه 
فرزند اکبر ، در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 228/46مترمربع مجزا شده از  پالك  11 

-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان نهچیرى
8- رأى شماره 139860302009002889 مورخ 1398/10/18   آقاى امیرحسین ضیائى  
فرزند حسن، در ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 272/45مترمربع مجزا شده از  پالك 

11-اصلى بخش 8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان نهچیرى 
9- رأى شــماره 139860302009003143 مورخ 1398/10/25   خانم مرضیه اکبرى 
بیشه  فرزند مهدى ، در ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 27/06 مترمربع مجزا شده از  
پالك 4 فرعى از 2-اصلى بخش 9انتقالى بموجب قباله عادى  از مالک رسمى سید غفور 

حسینیان مبارکه 
10- رأى شماره 139860302009003440 مورخ1398/10/30   آقاى اسماعیل صادقى 
سرارودى فرزند مصطفى، در ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 331 مترمربع مجزا شده از  
پالك 200 و 203 فرعى از3-اصلى بخش  8 انتقالى با واسطه از مالک رسمى محمدحسن 

حسن روغنى
11- رأى شــماره 139860302009000529 مورخ 1398/02/31   آقاى قاســمعلى 
عباسیان اسمعیل ترخانى فرزند رمضان ، در ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 252/35 
مترمربع مجزا شــده از  پالك 16-اصلى بخش  8 انتقالى بموجــب قباله عادى از مالک 

رسمى یداله گودرزى
12- رأى شــماره 139860302009002875 مــورخ 1398/10/17  آقــاى مهــدى 
کریمى لنجى  فرزند عباس، در ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
141/70مترمربع مجزا شده از  پالك یک –اصلى  بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى رضا آقاجانى
13- رأى شــماره 139860302009002876 مورخ 1398/10/17  آقاى رسول مردانى 
لنجى  فرزندکریم، در سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 141/70مترمربع 
مجزا شده از  پالك یک –اصلى  بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رضا 

آقاجانى
14- رأى شــماره 139860302009003142 مــورخ  1398/10/25 آقــاى ابراهیم 
محمدى نوکابادى  فرزندمختار ، درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
181مترمربع مجزا شــده از  پالك828 فرعى از دو-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله 

عادى  از مالک رسمى على محمد ایرانپورمبارکه
15- رأى شــماره 139860302009003138 مــورخ  1398/10/25 خانم زهرا وینچه 
لنجانى  فرزند عوضعلى ، درســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 
181مترمربع مجزا شــده از  پالك828 فرعى از دو-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله 

عادى  از مالک رسمى على محمد ایرانپورمبارکه
16- رأى شــماره 139860302009003443 مورخ 1398/10/30 خانم هاجر خسروى 
فرزند عبداله ، در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 238/50مترمربع(پالك2209 فرعى) 
مجزا شده از  پالك 769 فرعى از دو-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى محمدعلى کرکوندى طالخونچه
17- رأى شماره 139860302009003118 مورخ 1398/10/23 آقاى حجت اله برومند  
فرزند رحمت اله ، در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 162  مترمربع مجزا شده از  پالك 
810 فرعى از 19 -اصلى بخش8 انتقالى با واسطه از مالک رسمى عبداله رهبرى قهنویه

18- رأى شــماره 139860302009001891 مــورخ 1398/08/27 خانم بى بى جان 
نصوحى دهنوى فرزند جواد ، در ششدانگ یک باب خانه به مساحت240/38مترمربع مجزا 
شده از  پالك 165 فرعى ازیک-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى 

اسماعیل نصوحى دهنوى
19- رأى شــماره 139860302009002891 مورخ 1398/10/18آقاى سعید طاووسى 
فرزند اسفندیار، در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت271/42مترمربع مجزا شده از  
پالك 11-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان نهچیرى

20- رأى شــماره 139860302009003127 مورخ 1398/10/25آقاى خسرو نورزوى 
مبارکه فرزند رمضان، در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه قدیمى و زمین محصور 
متصله به مساحت1909مترمربع مجزا شده از  پالك 20-اصلى بخش8 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى سیف اله دلیلى اسماعیل ترخانى
21- رأى شــماره 139860302009003128 مورخ 1398/10/25آقاى پرویز نورزوى 
مبارکه فرزند رمضان، در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه قدیمى و زمین محصور 
متصله به مساحت1909مترمربع مجزا شده از  پالك 20-اصلى بخش8 انتقالى بموجب 
قباله عادى از مالک رسمى ســیف اله دلیلى اســماعیل ترخانى تاریخ انتشار نوبت اول : 
1398/12/3 تاریخ انتشــار نوبت دوم :1398/12/19 م الف:778334 مظاهر نصرالهى- 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه/11/425 

مزایده 
اجراى احکام شــعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشــخصات زیر برگزار 
نماید. پرونده کالسه 971501 ج 17 محکوم له: بانک مهر اقتصاد با وکالت حمید خرمیان 
اصفهانى محکوعلیه: محمود صیرفیان پور فرزند حســن مورد مزایــده: فروش 36/48 
حبه مشــاع بابت محکوم به و 0/9 حبه مشــاع بابت حق االجراى دولتى از پالك ثبتى 
2267/145990 بخش 6 یک واحد تجارى به مالکیت محمود صیرفیان پور به خاطر بدهى 
ها 648/547/807 ریــال محکوم به در حق محکوم له و 16/000/000 ریال نیم عشــر 
دولتى که جمعًا 664/547/807 ریال مى شــود که جمع محکوم به و حق االجراى دولتى 
به میزان 37/38 حبه مشاع مى باشــد. اوصاف مورد مزایده طبق نظریه کارشناسى: ملک 
یک واحد تجارى به مساحت 20/4 مترمربع احداث شده با اسکلت بتن آرمه مى باشد. ملک 
واقع در شهر بهارستان فاز 2- خ اردیبهشت غربى خ شیرازى مجتمع تجارى بهمن ملک 
فوق داراى 11/04 مترمربع بالکن تجارى نیز مى باشد. که طبق نظریه هیات کارشناسان 
ارزش 6 دانگ آن 1/280/000/000 ریال ارزیابى شده اســت که قیمت پایه مزایده نیز 
مى باشد. ضمنًا طبق گزارش 4312/98 مورخ 98/10/05 کالنترى دادگسترى اصفهان 
ملک در تصرف مستاجر مى باشــد. زمان: 98/12/21 ساعت 12/30 صبح مکان: خیابان 
جى- خیابان شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- طبقه دوم- شعبه 17- اجراى 
احکام مدنى. طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایــده ضمن هماهنگى با این اجرا از 
ملک دیدن کرده و با سپردن 10 درصد ارزش اموال به شماره حساب 2171290210008 
بانک ملى دادگسترى اصفهان و یا چک تضمین بانک ملى در وجه شعبه 17 اجراى احکام 
مدنى اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از قیمت پایه 
شروع مى شود. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 743926 

دادورز اجراى احکام  شعبه 17 مدنى اصفهان /11/185

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه یازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 962491 ج/11 له خانم الهه کبیرى زمانى و علیه آقاى مجید قلیلى رنانى 
مبنى بر مطالبه مبلغ 1/149/128/797 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق 
االجراى دولتى در تاریخ 98/12/20 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 مجید قلیلى و اکنون 
در تصرف مالکانه محکوم علیه مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل 
ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز 
مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه 
اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن را ظرف 
حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک 
مورد مزایده: الف) ملک و مشخصات آن: عبارت است از یک باب ساختمان واقع در رهنان 
خیابان شهدا کوچه سعادت شماره 64 اولین بن بست سمت راست انتهاى بن بست داراى 
سند تک برگى با شناسه یکتا 139820302025016923 و شماره مسلسل 98/028528 
ب مورخ 98/10/02 و پروانه ساختمانى به شــماره 11/88/9941 مورخه 88/08/28 با 
عرصه قید شده و سند به مســاحت 162/63 مترمربع در دو طبقه با دیوارهاى باربر که در 
طبقه همکف با سقف تیرچه بلوك. و اندود گچ بر روى سقف، بدنه تا حدود 1/2 متر سنگ 
کارى و مابقى سرامیک کارى شده، کف موزاییک فرش، ارتفاع داخلى طبقه همکف حدود 
4 متر که در قسمتى از شمال ساخت به صورت نیم طبقه با دو اتاق بعنوان دفتر کار با بدنه 
کاشى کارى و کف داراى موکت مى باشد و راه ارتباطى آن با پله فلزى از داخل طبقه همکف 
امکان پذیر است. داراى درب و پنجره پروفیلى شیشه خور، طبقه اول که در پروانه ساختمان 
نیامده است با دیوارهاى باربر و سیمانکارى تخته ماله و پوشش سقف از نوع قوطى و ورق 
پلیت کرکره اى همراه با تورى مرغى و پشم شیشه و درب هاى آن از نوع پروفیلى با کف 
فرش موزاییک، در ضلع جنوب غربى ملک، دســتگاه پله با بدنه سیمانکارى تخته ماله و 
سنگ ازاره کریستال و سقف تیرآهن و طاق ضربى به منظور راه ارتباطى طبقات اجرا گردیده 
است، کف حیاط موزاییک فرش، داراى امکانات شهرى اعم از آب و فاضالب، برق سه فاز، 
گاز و تلفن مى باشد. ساخت اجرا شده با پروانه ساختمانى فوق الذکر مغایرت داشته و از محل 
مذکور بعنوان کارگاه بافندگى استفاده مى گردیده که دستگاه هاى مربوطه در محل وجود 
داشت. ب) ارزیابى: با توجه به موقعیت ملک، کاربرى، مساحت عرصه و اعیان، نوع، قدمت 
و کیفیت ســاخت، امکانات موجود و بدون در نظر گرفتن طبقه اول که به صورت خالف 
ساخته شده (با توجه به هزینه هایى که جهت رفع خالف ى دارد) بالغ بر 4/300/000/000 
ریال (چهار میلیارد و ســیصد میلیون ریال برآورد اعالم میگردد. م الف: 776646 مدیر و 

دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/11/415

ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139804002003003807/1 شماره بایگانى پرونده: 9805345/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000573 تاریخ صــدور: 1398/11/10 ابالغ اجرائیه 
قرارداد بانکى- بدین وســیله به آقایان: 1- نادر حیدریان دولت آبادى نام پدر: ناصر تاریخ 
تولد: 1370/05/12 شماره ملى: 0014004331 شماره شناســنامه: 0014004331 به 
نشانى: اصفهان خیابان پروین خیابان حکیم شفایى پالك 37، 2- محمد نوربخش حبیب 
آبادى نام پدر: على تاریخ تولد: 1367/07/07 شماره ملى: 1293320323 شماره شناسنامه: 
9765 به نشانى: اصفهان خیابان پروین خیابان آذربهرام پالك 25، 3- مسعود نوربخش 
حبیب آبادى نام پدر: على تاریخ تولد: 1364/04/06 شــماره ملى: 1292407573 شماره 
شناسنامه: 1481 به نشانى: اصفهان خیابان پروین خیابان حکیم شفایى پالك 37 ابالغ 
مى شو د که بانک ملى ایران شعبه خیابان شهید نیکبخت اصفهان به استناد قرارداد بانکى 
شماره 9406919561 مورخ 1394/02/31 جهت وصول مبلغ 392/342/168 ریال بابت 
اصل و مبلغ 335/134/859 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1398/08/13 بانضمام 
خسارت تاخیر روزانه به مبلغ 326/951 ریال از تاریخ 1398/08/13 تا روز وصول علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9805345 در این اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش مورخ 1398/09/05 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا 
بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه 
نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 
اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این 
آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات 
اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 777472 اعظم قویدل- سرپرست اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان /11/427

ابالغ اجراییه
شــماره پرونده: 139804002003003809/1 شــماره بایگانى پرونده: 9805353/1 
شــماره آگهى ابالغیه: 139803802003000603 تاریخ صدور: 1398/11/29 آگهى 
ابالغیه اجرائیه قرارداد بانکى- بدین وسیله به – جمشید کبیرى نام پدر: امراله تاریخ تولد: 
1339/08/08 شماره ملى: 5418737831 شماره شناســنامه: 254 به نشانى: اصفهان 
خیابان شــیخ صدوق جنوبى خیابان عمار کوچه 5 طبقه 2، - نــادر حیدریان دولت آبادى 
نام پدر: ناصر تاریخ تولد: 1370/05/12 شــماره ملى: 0014004331 شماره شناسنامه: 
0014004331 به نشــانى: اصفهان خیابان پروین خیابان حکیم شفائى پالك 37 ابالغ 
مى شود که بانک ملى شعبه نیکبخت اصفهان شــماره سند: 9407408873، تاریخ سند: 
1394/05/29 جهت وصول اصل طلب به مبلغ 451/190/168 ریال، و مبلغ خســارت 
تاخیر تادیه: 364/601/567 ریال تا تاریخ 1398/08/13، خسارت تاخیر روزانه: 375/991 
ریال، میباشد، طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به شماره پرونده 
139804002003003809/1 به شــماره بایگانى 9805353 در این اداره تشکیل شده و 

طبق گزارش مامور، محل اقامت نامبرده به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا بر تقاضاى 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد  اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ 
انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد و  طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنج 
ساله ششم اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران، ظرف مدت بیست روز 
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام، در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات 
اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 777470 اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان /11/428

ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139804002004000351/1 شماره بایگانى پرونده: 9804456/2 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802004000011 تاریخ صدور: 1398/11/27 آگهى ابالغ  اجراییه 
پرونده کالسه 9804456- بدینوســیله به احد مدیونین پرونده کالسه فوق شرکت بسپار 
گستر زاینده رود به شناسه ملى 10260689324 و شماره ثبت 50432 مورخ 1392/05/03 
ثبت شده نزد اداره ثبت شرکتها و موسســات غیرتجارى اصفهان واقع در نشانى اصفهان 
خ حکیم نظامى خ ارتش ســاختمان الماس طبقه 5 واحد 12 به کدپستى 8175997039 
که حسب گواهى مامور اداره پست آدرس مزبور شناسایى نشده است مى رساند بانک ملى 
ایران بستانکار پرونده کالسه فوق مستند به سند رهنى شماره 82518 مورخ 1395/11/25 
دفترخانه شماره 83 اصفهان در مورخ 1398/06/06 تقاضاى صدور اجراییه علیه شما و سایر 
مدیونین ســند رهنى فوق الذکر را به مبلغ 1/708/245/767 ریال بابت اصل طلب، مبلغ 
287/547/280 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1398/06/06 و از این تاریخ به بعد 
روزانه به ازاى هر سه هزار ریال تا تاریخ وصول به انضمام ده هزار ریال قرض الحسنه ماده 
6 قرارداد رهنى و کلیه هزینه هاى قانونى، اجرایى حق الوکاله وکیل و نماینده قانونى و حق 
بیمه نموده است. فلذا به شما اخطار مى گردد از تاریخ نشر این آگهى در روزنامه که تاریخ 
ابالغ محســوب مى گردد وفق ماده 34 اصالحى قانون ثبت حداکثر ظرف مهلت ده روز 
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام فرمایید در غیر اینصورت عملیات اجرایى وفق مقررات 
ادامه پیدا کرده و عنداالقتضا نســبت به ارزیابى مورد وثیقه به شــرح (پالك ثبتى شماره 
68/24601 مفروز و مجزى شده از فرعى از اصلى مذکور بخش 14) و مزایده و فروش آن 
و وصول مطالبات بستانکار و حقوق دولتى از آن محل انجام خواهد شد. م الف: 777459 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /11/429

فقدان سند مالکیت 
شماره: 139885602030013965      جامعه االمام المنتظر (عج) حوزه علمیه نجف آباد با 
شناسه ملى 10260001911  باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 9778 فرعى 
از 87 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان که سند مالکیت آن در دفتر الکترونیک امالك 
شماره 139820302030011563 ثبت و سند چاپى شماره  495219  سرى الف 98 بنام 
نامبرده صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 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 ذکرشــده) 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 ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1398/12/3، 772601/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر 

واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/ 11/367

 حصروراثت 
محســن حجتى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 12 به شــرح دادخواست به کالسه 
1846/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان اکبر حجتى نجف آبادى بشناسنامه 698 در تاریخ 98/11/8 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمد حجتى نجف 
آبادى ش ش 526 ، 2. محســن حجتى نجف آبادى ش ش 12 ، 3. رسول حجتى نجف 
آبادى ش ش 25370 ، 4. اکرم حجتى نجف آبادى ش ش 355 ، 5. حسین حجتى نجف 
آبادى ش ش 3168 ، 6. حیدر على حجتى نجف آبادى ش ش 24555، 7. اعظم حجتى 
نجف آبادى ش ش 354(فرزندان متوفى)، 8. طیبه حجتى ش ش 99 (همســر متوفى)، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

774790/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /11/418

 حصروراثت 
احمد معطرى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 1990 به شرح دادخواست به کالسه 
1843/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان رضا قلى معطرى نجف آبادى بشناسنامه 59 در تاریخ 98/6/15 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. بتول معطرى 
نجف آبادى ش ش 272 ، 2. طاهره معطرى نجف آبادى ش ش 687 ، 3. رسول معطرى 
نجف آبادى ش ش 1399 ، 4. احمد معطرى نجف آبادى ش ش 1990 ، 5. زینب معطرى 
نجف آبادى ش ش 5096 ، 6. طیبه معطرى نجــف آبادى ش ش 713، 7. اکرم معطرى 
نجف آبادى  ش ش 25588 ، 8. وجیهــه معطرى نجف آبــادى ش ش 223، 9. اعظم 
معطرى نجف آبادى ش ش 427(فرزندان متوفى)، 10. طلعت فالحیان نجف آبادى ش 
ش 123 (همســر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شــد. 775927/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 11/419

 حصروراثت 
غالمحسین جعفرى خمیرانى داراى شناسنامه شــماره 75 به شرح دادخواست به کالسه 
1836/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان قربان على جعفرى خمیرانى بشناســنامه 51 در تاریخ 94/9/23 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. ابوالقاســم 
جعفرى خمیرانى ش ش 1232 ، 2. خدیجه جعفرى خمیرانى ش ش 41 ، 3. غالمحسین 
جعفرى خمیرانى ش ش 75 ، 4. غالمرضا جعفــرى ش ش 915 ، 5. طاهره جعفرى ش 
ش 1057 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شــد. 776075/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /11/420

ابالغ اجراییه
 دادنامه- احترامًا مقرراست متن ذیل دریک نوبت یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
درج و یک نســخه از آن جهت بهره بردارى در مورخه 768/97 به این شورا ارسال گردد. 
کالسه پرونده 768/97 شعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت. موضوع: ابالغ اجرائیه 
محکوم له :  اسفند میرزایى فرزند خلیل ســاکن دهق محکوم علیه : مهرداد نظرى فرزند 
مسلم مجهول المکان خواسته: صدور اجرائیه. بدین وســیله به موجب درخواست اجراى 
حکم بشماره 158-98/2/22 و شماره دادنامه (قطعى شده) صادره از این شورا شما محکوم 

هستید 1-به پرداخت مبلغ بیست و چهارمیلیون ریال وجه اصل خواسته در حق محکوم له. 
2-خسارت تاخیرتادیه 3-مبلغ یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسى 
و 4- مبلغ  یک میلیون و دویست هزار ریال بعنوان نیم عشر اجرایى درحق صندوق دولت به 
لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب درامورمدنــى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى میگردد تا 
ازتاریخ نشر آگهى به مدت ده روز مفاد فوق را به موقع اجرا گذارید. 2-ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهید. 3-مالى معرفى کنید که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر 
باشد اگر مالى ندارید صریحاً اعالم نمایید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاى مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجراى حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن لیکن براى فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفى نکنید یا صورت خالف واقع از دارایى خود بدهید به نحوى که 
اجراى تمام یا قسمتى از مفاد اجرائیه متعســر باشد به مجازات حبس تا ... محکوم خواهید 

شد. 776592/م الف-دبیرشعبه اول شوراى حل اختالف دهق – مهردشت/ 11/421

 اخطار اجرایى
محکوم علیه طاهره فتاحــى  مجهول المکان و محکوم له اکبــر ریاحى فرزند حیدرعلى 
بنشانى گز بلوار معلم ك آراسته بن بست کریمیان پ 45  به موجب راى شماره 436 تاریخ 
27 / 8 / 98 حوزه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرگزشهر محکوم علیه محکوم است 
به حضور در یکى از دفاتر اسناد رســمى و با انجام مراحل قانونى و انتقال یک دستگاه خط 
همراه اول به شــماره 09132088742 بنام خواهان و پرداخت مبلغ هشتاد و هشت هزار 
ریال هزینه دادرســى و هزینه نقل و انتقال در حق خواهان و پرداخت نیم عشر اجرایى در 
حق صندوق دولت  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   777080/م 

الف.  غالمرضا شکوهى  -  قاضى شعبه6  حقوقى شوراى حل اختالف گز/ 11/422 

فقدان سند مالکیت 
شــماره: 139885602030014115      خانم محترم جاللى نجف آبادى فرزند مصطفى 
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى شماره 9 فرعى مجزى شــده از (6،5) از شماره 
484 اصلى واقع در قطعه 6 نجف آباد بخش 12 ثبت اصفهان که  سند مالکیت آن دردفتر 
الکترونیک امالك شماره 139620302030014343ثبت و سندچاپى شماره 113658 
سرى الف 96 بنام نامبرده صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شــده اســت. چون درخواســت 
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 مسترد 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 1398/12/03، 776874/م الف- مهدى 
صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى /11/430

 مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شــعبه یازده اصفهان در نظر دارد جلســه مزایــده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالسه 962749 ج/11 له خانم اکرم السادات حسینى و خانم عزت عظیمى 
کوهانستانى و قاسم کامران مربوط به پرونده کالسه 980046 ج/13 و علیه آقاى حمیدرضا 
رفیعائى مبنى بر مطالبه مبلــغ 6341164348 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى 
و حق االجراى دولتى در تاریخ 98/12/21 ســاعت 9/30 صبــح در محل اجراى احکام 
دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 52/22 حبه مشاع از 72 حبه شش 
دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 8142 فرعى از 75 اصلى بخش 14 اصفهان با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى آقاى حمیدرضا رفیعائى و اکنون 
در تصرف مالکانه محکوم علیه مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل 
ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز 
مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه 
اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن ظرف 
حداکثر یکماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک 
مورد مزایده: محل فوق واقع در اصفهان- خیابان امام خمینى- خیابان طالقانى- شهرك 
انصار المهدى- کوچه فجر- پــالك 104 یا کوچه فتح پالك 111 مقابل بوســتان گل 
محمدى به موقعیت مکانــى utm/3619413 -39 s 555521 بازدید به عمل آوردم 
ضمن معاینه محل، اندازه گیریهاى الزم، بررسى قیمتهاى منطقه، گزارش خود را به شرح 
ذیل تقدیم مى دارم. مشخصات بنا: پالك فوق عبارت است از یک ساختمان مسکونى دو 
طبقه و یک اتاقک در روى بام مجاور دستگاه پله با ســقف سبک با جنس ورق گالوانیزه، 
داراى عرصه به مساحت 242 مترمربع و اعیانى به مساحت حدود 347 مترمربع و مساحت 
اتاقک روى بام 12 مترمربع، نوع سازه اسکلت بتن آرمه و دیوار باربر و سقف تیرچه بلوك، 
نماى سنگ و آجر، پالك به صورت دو کله مى باشد. مشخصات طبقه همکف (0/60-): 
موزائیک، بدنه گچ پرداختى و رنگ، دربهاى داخلى چوبــى و دربها و پنجره هاى خارجى 
آلومینیوم، داراى دو خواب، حمام، دستشویى و آشــپزخانه، کابینت فلزى، سرمایش کولر 
آبى و گرمایش بخارى مى باشد. مشخصات مسکونى طبقه اول: کف موزائیک، بدنه گچ 
پرداختى و رنگ، پنجره ها آلومینیوم، داراى سه اتاق خواب، حمام، دستشوئى و آشپزخانه 
با کابینت فلزى، سرمایش کولر آبى و گرمایش بخارى مى باشد. انشعابات شامل دو کنتور 
برق، یک کنتور آب، فاضالب و گاز میباشد. اتاقک روى بام مجاور دستگاه پله با سقف از 
جنس ورق گالوانیزه سبک، بدنه داخلى گچ پرداختى، کف موزائیک مى باشد. مشخصات 

سند: 

شماره 
ملک

شماره 
چاپى

بخش 
ثبتى

شماره 
میزان مالکیتمالکصفحهدفترثبت

14 ثبت 75/8142074324
75956343221اصفهان

آقاى 
حمیدرضا 
رفیعائى

تمامیت سه دانگ 
عرصه و اعیان 
از شش عرصه و 

اعیان

14 ثبت 75/8142074326
75955343218اصفهان

آقاى 
حمیدرضا 
رفیعائى

تمامیت سه دانگ 
عرصه و اعیان 
از شش عرصه و 

اعیان
نظریه کارشناسى: نظر به موقعیت ملک، نوع کاربرى، کیفیت مصالح به کار رفته، نوع بنا، 
قدمت، نوع سازه و انشــعابات و کلیه عوامل تأثیرگذار در قیمت ارزش تمامیت ششدانگ 
عرصه و اعیان به مبلغ 7/280/000/000 ریال هفت میلیارد و دویســت و هشتاد میلیون 
ریال برآورد میگردد. شایسته اســت اعالم گردد ملک فوق در طى دو مورد بازداشت مى 
باشــد یک: مبلغ 557/233/880 ریال و دو: مبلغ 2/639/870/483 ریال جمعا به مبلغ 
3/197/104/363 ریال بازداشت مى باشد در زمان بازدید طبقه همکف در اختیار غیر بود 
و طبقه اول در تصرف مالــک بود. با توجه به اینکه مطابق اســتعالم توقیف مقدم مربوط 
به اجراى احکام شــعبه 13 خانواده بابــت مبلغ 1251753503 ریــال بابت اص ل و مبلغ 
13585916 ریال بابت حق االجراى دولتى متعلق به خانم عزت عظیمى کوهانســتانى و 
قاسم کامران مى باشد که باید پرداخت شود و مابقى آن پس از کسر مبلغ دو میلیارد ریال 
بابت مستثنیات دین و مابقى متعلق به محکوم لها پرونده شعبه 11 مى باشد م الف: 773483 

مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/11/412
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انسان هاى خالق ویژگى هایى دارند که افراد مى توانند با تمرین این 
ویژگى ها را در خود افزایش دهند. خالقیت حل کردن مســائل به 
شیوه اى نو و ارائه راه حل هاى جدید به روشى متفاوت است. خالقیت 
محصول یک طرز فکر است، ما مى توانیم با تمرین آداب یک تفکر 
خالق بر مشکالتى که از تحقق اهداف ما جلوگیرى مى کنند،  تمرکز 

و آنها را دست یافتنى کنیم.
انســان هاى خالق ســعى مى کنند که به طور تقریبــى هر روز 
یک موضوع جدیــد را یاد بگیرند و براى آنکــه بتوانند به موفقیت 
برسند، زندگى دلخواه خود را بســازند و ذهنى خالق داشته باشند، 
محدودیت ها را کنار مى زنند و تنها بر موضوع مورد عالقه خود تمرکز 
مى کنند. انســان هاى خالق روى مسائل مختلف تأمل مى کنند تا 
بتوانند مشکالت را به شیوه اى جدید حل کنند و عادات  جدید را در 

برنامه روزانه خود بگنجانند.
انســان هاى خالق مهارت یادگیرى خود را افزایش مى دهند که 

براى این منظــور از خواندن مقاالت علمى، تماشــاى ویدیوهاى 
آموزشــى و رفتن به کالس هاى مرتبط کمک مى گیرند. این افراد 
آگاهى خود را افزایش مى دهند و بین حقایق موجود ارتباط برقرار 

مى کنند.
انســان هاى خالق بین ایده هاى مختلف ارتبــاط برقرار مى کنند 
تا آنهــا را بهتر درك کننــد که ایــن موضوع موجب مى شــود 
مهارت هاى متنوعى را در وجــود خود پرورش دهنــد. این افراد 
همچنین اســتعدادهاى ذاتى خود را شناســایى و آنهــا را تقویت 

مى کنند.
انسان هاى خالق تالشــگر هستند و از یادداشــت بردارى بسیار 
استفاده مى کنند، بنابراین هر مطلبى که به نظر آنها مفید مى آید، آن 
را یادداشت مى کنند و به ذهن خود مى سپارند. این افراد از ریسک 
کردن نمى ترســند و به طور مداوم اطالعات خود را ویرایش و به 

روزرسانى مى کنند.

انسان هاى خالق افق دید خود را گسترش مى دهند؛ همچنین آنها 
تالش مى کنند تا خود را با شرایط جدید وفق دهند، بنابراین افرادى 
منعطف هستند. انسان هاى خالق ایده هاى خام را مى پذیرند، روى 
آنها کار مى کنند و از شکســت خوردن نمى ترســند همچنین آنها 

افرادى جسور و هیجانى هستند.
انســان هاى خالق افرادى کنجکاو هســتند و تالش مى کنند تا 
مطالب جدید را به هر روش ممکن یاد بگیرند. آنها از مشورت کردن 
نمى ترسند؛ بنابراین وقتى موضوع یا ایده اى نو به ذهنشان مى رسد 
آن را با چند نفر که احساس مى کنند اطالعاتى در آن زمینه دارند، 

مطرح مى کنند.
انســان هاى خالق از توانایى هاى خود به بهترین شــکل استفاده 
مى کنند و هیچ وقت احســاس قربانى بودن یا شکســت خوردن 
را ندارند. آنها از افکار خود مراقبت مى کننــد، توانایى هاى خود را 

مى شناسند و آن ها را تقویت مى کنند.

آیا تا به حال آنقدر احساس خستگى کرده اید  
که براى بیرون آمدن از رختخواب و بیدار 
ماندن در روز تالش بسیار کنید؟ یا شاید 
بعد از انجام کارهاى اساسى مانند باال 
رفتن از چند پله یا حمل مواد غذایى 
از ماشین به ســمت منزل کامًال 

احساس خستگى کرده باشید؟
دالیل زیــادى وجــود دارد که 
ممکن اســت فــرد احســاس 
خستگى کند که یکى از رایج ترین 
آنها کمبود ویتامین ها یا مواد معدنى 
است. به عنوان مثال، کمبود ویتامین 
B مى تواند خستگى شــدید در شخص 

ایجاد کند. 
  B12 کمبود ویتامین B شــایع ترین کمبود ویتامین

است. هشت نوع ویتامین B مختلف وجود دارد: B1یامین،  
 B6 ،B5 نیاسین، اســید پانتوتنیک B3  ،ریبوفالوینB2
 B12 ،فوالت B9 ،بیوتین  B7 ،پیریدوکسین

کوباالمین.
کمبود ویتامین B12 مى تواند عوارض مختلف 
سالمتى ایجاد کند، مانند خستگى شدید، تنگى نفس، ضربان سریع قلب، نفخ، سوزن سوزن 
شدن یا سوزش در بازوها، پا، دست و پا، تغییرات روانشــناختى، از دست دادن حافظه و حتى 

افسردگى و زخم در دهان.
چندین گروه از افراد مستعد کمبود ویتامین B12 هستند.

*افراد مسن: با افزایش ســن، توانایى جذب ویتامین B12 از مواد غذایى از دست مى رود به 
همین دلیل، احتماًال افراد مسن کمبود B12 خواهند داشت.

*گیاهخواران: B12 فقط در محصوالت گوشت و حیوانات یافت مى شود. مصرف کنندگان 
گیاهى بیشتر مستعد ابتال به کمبود ویتامین B12 هستند زیرا رژیم غذایى آنها فاقد ویتامین 
B12 است.  زنان گیاهخوارى که باردار هستند و یا در دوران شیردهى هستند، باید از ویتامین 

B12 استفاده کنند تا ازعوارض احتمالى ایجاد شده بر جنین و نوزاد جلوگیرى کنند.
*افرادى که اختالالت گوارشى دارند یا در معده یا روده خود جراحى انجام داده اند:  این گروه از 
افراد به طور خودکار مستعد کمبود ویتامین B12 هستند زیرا ممکن است در جذب آن مشکل 

داشته باشند.
  B هستند مى توان سطح ویتامین B با خوردن غذاهایى که به طور طبیعى سرشار از ویتامین
بدن را افزایش داد. این مواد غذایى شامل گوشت، ماهى، مرغ، لبنیات و تخم مرغ است. عالوه 
بر این، بسیارى از غالت با ویتامین هاى B غنى شده اند. البته، اگر در رژیم غذایى از تمام منابع 

حیوانى استفاده نمى شود، مى توان مکمل B12 مصرف کرد.

دانشمندان 
بار ها تأیید کرده اند  

که برخى از محصوالت غذایى به همراه  
تمرینات بدنى قادر به حفظ عملکرد بهینه 
مغز براى سال هاى پیرى هستند. از جمله 

محصوالت غذایى که به افزایش عمر و فعالیت مغز 
کمک مى کنند شامل موارد زیر مى باشد:

1 – ســبزیجات 2 – میوه هــاى 
زمستانى 3 – قهوه 4 – گردو 

و پســته 5 – شکالت تلخ 
6 – ماهى 7 – دارچین 

8 – زرد چوبه.
دارى  ســبزیجات 
فیبر باالیى هســتند 

که به حفظ جوانى کمک 
مى کنند. دانشمندان آمریکایى 

دریافتند که سبزیجات و میوه هاى یخ 
زده حاوى ویتامین ها و مواد مغذى بیشــترى 
نسبت به میوه و سبزیجاتى هستند که در فروشگاه ها به عنوان تازه 

فروخته مى شوند.
سبزیجات پس از گذشت پنج روز و نگهدارى در یخچال شروع به از 
دست دادن مواد معدنى خود مى کنند، اما مواد معدنى میوه هاى یخ 
زده مقدار ویتامین A  خود را بیشتر از مواد نگهدارى شده در یخچال 

نگه مى دارد.

یک کارشناس مســائل بهداشت و ســالمت معتقد 
است، 90 درصد مردم ایران به دلیل کم مصرف کردن 
شیر و لبنیات دچار کمبود کلسیم هستند و افزایش بى رویه مصرف 
نوشابه هاى گازدار حاوى امالح فسفات مانع جذب کلسیم و در نتیجه 

افزایش عوارض ناشى از کمبود آن مى شود.
ربابه شیخ االســالم افزود: حدود یک میلیون و 700 هزار نفر از جمعیت باالى 
50 سال کشور در معرض خطر شکستگى هاى ناشى از پوکى استخوان هستند و  
مصرف زیاد این نوشابه ها به دلیل وجود قند سبب چاقى و بیمارى هاى دیگر مى شود.

وى اظهــار کــرد: افراد بــه ویژه دانــش آمــوزان بایــد از مصرف نوشــابه هاى 
گازدار خوددارى کرده و نوشیدنى هاى سنتى مانند شیر دوغ یا انواع آب میوه را جایگزین 

آنها کنند.

در حالى که تأیید شده بیمارى کرونا در ایران هم قربانى 
گرفته است، این روزها و همزمان با گسترش شیوع این 
ویروس، یکى از ســئواالت رایج همه افراد این اســت 
که از کجا بفهمیم ویــروس کرونا وارد بدنمان شــده 
و اصًال این بیمارى چه عالئمى دارد؟ این پرسشى است 
که همراه با موجى از نگرانى در ســطح جهان منتشــر 

شده است.
در شــرایطى که بیش از 1000 نفر بر اثر ویروس کرونا 
جان خود را از دســت داده اند و بیش از  45000 نفر نیز 
با بیمارى ناشــى از این ویروس درگیر شده اند، طبیعى 
است که بسیارى از افراد مشتاق باشند که بدانند چگونه 

مى توان این بیمارى را شناسایى کرد.
مانند هر بیمارى تنفسى دیگر این ویروس مى تواند باعث 
عالیم خفیفى مانند تنگى نفس، گلو درد، ســرفه و تب 
شود. اما در موارد جدى، مى تواند باعث عالیم ذات الریه 

و همچنین مشکالت تنفسى شود.
بیشتر بیماران که میانگین سنى آنها 56 سال بود، دچار 
تب شدند، احساس خستگى و ســرفه خشک داشتند و 
برخى نیز درد عضالنى و تنگى نفس داشــتند. از دیگر 
عالیم این ویروس مى توان به ســردرد، سرگیجه، درد 

معده، اسهال، تهوع یا استفراغ اشاره کرد.
این ویــروس ناگهان ظاهر نمى شــود بلکــه به طور 
متوسط، یک دوره پنج روزه بین زمانى که اولین عالیم 
خود را تجربه مى کنید و ســپس در تنفس مشکل پیدا 
مى کنید، وجود خواهد داشت. اغلب بیماران، هفت روز 

قبل از بسترى شدن در بیمارستان عالیم باال را داشتند.  
افراد مبتال به سندرم پریشــانى حاد یک مشکل ریه که 
اعضاى بدن را از اکسیژن محروم مى کند پس از هشت 

روز از ورود ویروس به بدنشان عالیم را تجربه کردند.
عکس هاى ریه بیماران شامل سایه هاى لکه دار است 
که توصیف مى کند چطور مــى توان ضعف در ریه ها را 
در اسکن نشان داد. به طور متوســط  ، بیماران ده روز در 

بیمارستان مى گذراندند. 
از آنجا که در حال حاضــر هیچ دارویى بــراى درمان 
قطعى بیمارى در دسترس نیست، کارکنان بهداشت و 
درمان باید به سادگى عالیم بیمار را شناسایى و مدیریت 

کنند.
براى جلوگیرى از شــیوع این بیمــارى، مراکز کنترل 
و پیشــگیرى از بیمارى هاى ایاالت متحــده از مردم 
مى خواهد کــه اقدامات معمول را بــراى جلوگیرى از 
شیوع ویروس هاى تنفسى دنبال کنند. این موارد شامل 
شســتن مرتب دســت ها با آب و صابون است، آن هم 
حداقل به مدت 20 ثانیه به خصوص بعد از اســتفاده از 
سرویس هاى بهداشتى، قبل از غذا خوردن و بعد از سرفه 
و عطسه. هنگام عطسه یا سرفه، دهان خود را با دستمال 
یا آرنج خود بپوشانید و بالفاصله دستمال آلوده را از خود 
دور کنید. سعى کنید چشــم ها، بینى یا دهان خود را با 
دست هاى کثیف لمس نکنید. اگر مری ض هستید در خانه 
بمانید و اگر خوب هســتید از کسانى که مریض هستند 

فاصله بگیرید.

چگونه ذهنى خالق داشته باشیم؟

هرچه درباره مشکالت سنین سالمندى تصور مى کردید را فراموش کنید

پیـرها شـادترین 
«یافته ها              مردم هستند

از 60 کشــور جهان 
نشان مى دهد که افراد، نهایت شادى 

را در سن 82 ســالگى تجربه مى کنند. افراد با افزایش 
سن شادتر مى شوند. ما مى دانیم که این قضیه مبناى عصب-شیمیایى 

دارد؛ شیمى اعصاب با افزایش سن تغییر مى کند.»
دکتر دنیل لویتین، دانشمند علوم اعصاب در دانشگاه مک گیل در کانادا 
مى گوید، نسل هاى مسن تر نسبت به نسل هاى جوان تر شادى بیشترى 
دارند. او مى گوید اطالعات ســازمان جهانى بهداشــت که از 60 کشور 
جهان گردآورى شــده نشان مى دهد شادى در ســن 82 سالگى به اوج 

خود مى رسد.
این روانشناس در کتاب خود با عنوان «ذهن در حال تغییر» که به تازگى 
به چاپ رسیده است مى گوید شادى در دهه 30 عمرکاهش پیدا مى کند، 

اما با ورود به سن 54 سالگى دوباره روند صعودى مى یابد.
دکتر لویتین، که خودش در ســن 62 سالگى اســت و دو دهه با تجربه 
بیشترین حد از شــادى فاصله دارد، مى گوید یافته هایش مبنى بر اینکه 
شادى با رســیدن به دهه 80 یک جهش «بزرگ» را تجربه مى کند، در 

مورد 72 کشور از آلبانى تا زیمبابوه صدق مى کند.
او شــادى پایان زندگى را به این نکته ارتباط مى دهد که افراد در سنین 
باال «انتظارات زیاد باالیى» که در دوره جوانى داشتند را تعدیل مى کنند 
و مى فهمند که «زندگى زیباست». برطبق یافته هاى او عوامِل دیگرى 
که در شادى اثرگذار هستند ورزش کردن، شــروع تجربه هاى جدید و 

مراقبت از روابط است.
لویتین همچنین مى گوید، این روز ها پیر بودن به معناى سالمت تر بودن 
و برخوردارى از فرصت هاى بیشتر در هر برهه دیگرى از تاریخ بشر است.
لویتین مى گوید: برخالف کلیشه هاى رایج-براى مثال پیرزن نحیفى با 
حافظه رو به زوال یا پیرمرد غرغرویى که نمى تواند از روى صندلى چرخدار 
بلند شود-علوم اخیر دیدگاهى کامًال متفاوت از پیرسالى را در جلوى چشم 

ما 
مى دهد  قرار 

که نشــان مى دهد دهه هاى 
پایانى عمر، ما حیات مجدد را تجربه مى کنیم. او 

مى گوید درست است که افراد به لحاظ جسمى در دهه 80 شبیه 
دهه 30 نیســتند. اما به لحاِظ ذهنى برترى هاى کامًال متمایزى دارند: 
کنترل تنش ها، توانایى به تعویق انداختن لذت، همراه شدن با دیگران و 
قدرت باالى تصمیم سازى. در حقیقت، زندگى بعد از 75 سالگى مى تواند 

دوران رشد حقیقى ذهنى باشد.
لویتین مى گوید: لغزش یا خطاى حافظه کوتاه مدت در جوانى و پیرسالى 
آنطور که شما فکر مى کنید نیســت. من تمام عمرم به دانشجویان دوره 
کارشناسى درس داده ام و آنها همه نوع خطاى حافظه کوتاه مدت دارند. به 
کالس اشتباهى مى روند؛ سر جلسه امتحان بدون خودکار و مداد مى آیند؛ 
چیزى که دو دقیقه پیش گفتم را فراموش مى کنند. اینها همان خطا هایى 

است که افراد در پیرسالى نیز مرتکب مى شوند.
تفاوت در نوع توصیف رویداد ها توســط خودمان اســت. 20 ساله ها با 
هر خطاى حافظه بــه خود نمى گویند: این نشــانه هاى اولیــه آلزایمر 
اســت. آنها فکر مى کنند: غذا زیاد خوردم یا باید بیشــتر از چهار ساعت 
بخوابم. اما 70 ساله ها نســبت به این رویداد ها و ســالمت مغزى خود 

نگران مى شوند. 
نمى خواهم بگویم که آلزایمر و فراموشى به تخریِب حافظه مرتبط نیست 
و ربط شان به یکدیگر فقط یک افسانه اســت. این وقایع واقعى و بسیار 
غم انگیز هستند. اما یک خطاى حافظه کوچک به این معنى نیست که در 

شما یک اختالل زیستى رخ داده است. 

ورود ویروس کرونا به بدن ما 
چه عوارضى خواهد داشت؟ 

یک
اس
لبنیات دچ شیر و
نوشابه هاى گازدا
افزایش عوارض ناشى از
ربابه شیخ االســالم افزود
50 سال کشور در معرض خط
مصرف زیاد این نوشابه ها به دلیل
وى اظهــار کــرد: افراد بــه ویژ
گازدار خوددارى کرده و نوشیدنى

آنها کنند.

نوشیدنى پرطرفدارى که 
مانع جذب کلسیم مى شود 

دلیل اینکه همیشه خسته هستید چیست؟ 
آیا تا به حال آنقدر احساس خ
ر که براى بیرونآمدن از
ماندن در روز تالش بسی
بعد از انجام کارهاىا
رفتن از چند پله یا ح
از ماشین به ســم
احساس خستگى
دالیل زیــادى
ممکن اســت فـ
خستگىکند که یک
آنها کمبود ویتامین
است. به عنوان مثال،
B مى تواند خستگى شـ

ایجاد کند. 
Bشــایع ترین کمبود ویتامین B کمبو
Bاست. هشت نوع ویتامین B مختلف وجود
3ریبوفالوین،  B3 نیاسین، اســید پانتو B2
B9 ،9 بیوتین B7 ،7پیریدوکسین

کوباالمین.
ع اند ت B12ن یتا د 2ک

ت مغز 
شد:

ـاى 
و 

 
ى

ى یخ 
ــترى 
ان تازه 

وع به از 
هاى یخ 
خچال 

دلیل اینکه همیشه خسته هستید چ 8 ماده غذایى براى حفظ جوانى مغز

دانشمندان
بار ها تأیید کرده اند 

که برخى از محصوالت غذایى به همراه 
به حفظ عملکرد بهینه  تمرینات بدنى قادر
له ج از تند ىه اىسالهاىپ ب مغز

محصوالت غذایى که به
کمک مى کنند
– ســبز 1
زمستانى
و پســ
– 6

–8
سـ
فیب
که ب
مى کنن
دریافتند ک
زده حاوىویتامین
نسبت به میوه و سبزیجاتى هستند که

فروخته مى شوند.
سبزیجات پس از گذشت پنج روز و نگه
دست دادن مواد معدنى خود مى کنند،
Aزده مقدار ویتامین A  خود را بیشتر از مو

نگه مى دارد. مغز براى سال هاى پیرى هستند. از جمله 

پرط ننوشیدن



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

پس، از مرگ بترس! نکند زمانى ســراغ تو را گیرد که در حال 
گناه یا در انتظار توبه کردن باشى و مرگ مهلت ندهد و بین تو و 
توبه فاصله اندازد، که در این حال خود را تباه کرده اى. فراوان 
به یاد مرگ باش و به یاد آنچه به سوى آن مى روى و پس از مرگ 
در آن قــرار مى گیــرى. تا هنــگام مالقات با مــرگ از هر نظر 
آماده باش، نیروى خود را افزون و کمر همت را بسته نگه  دار که 

موال على (ع)ناگهان نیاید و تو را مغلوب سازد.
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ستارگان درسى دبیرستان شهید آیت 1  
ناحیه 5 اصفهان - سال  تحصیلى( 98-99)

محمد اخوان  19سامان اخوان 19,21محمدجواد ابراهیمى 19,21

سپهر اکبرى 19,21على انصارى بنى 19یوسف امینى 19,21امیررضا حیدرى 20امیر حسین امینى 19,07علیرضا اسماعیلى 19,79مهدى اسدالهى 19,93احسان استکى 19,79 عادل براتى 19,79کى ارمین اردشیرى 19,29

مهدى تقیان 19,79رضا توکلى 19,14کیانوش جاوید 19,43رهام جراحى 19مهدى جعفرى 19مهرشاد جهانگرد 19,21مهدى حسنى 19,64اشکان حسین ابادى 19,36 محمد حسن براتى 19,43امیرضا حیدرى 19,93 محمدرضا تقى یار 19,79 

على اصغر زارعان 19,57على روحانى 19سیدآرمان رسولى 19,64امیرحسین رسایى 20سجاد رحیمى 19,57محمد دارانى 19,07امیرعباس دادخواه 19امیرحسین خیرى 19,79 علیرضا زارعى 19,50محمدحسن خسروى 19,36 محمدماهان زارعان 19

امیر سرافرازى  19,79ایلیا سرلک 19,93حمیدرضا سلمانى 19,86شایان سلیمانى 19,36على سهرابى  19شایان ایرجى نیا 20آرین شجاعى 19,43ایلیا شجاعى  19 احمدرضا زرگانى 19,79آرمان شفیعى 19,64 سیدایمان سجادى 19,57

متین عبدالهى  19,21مهدى صالحوندى 19,50محمد صالحوندى 19,43مسیح صالح 19,43علیرضا صادقى 19,86محمدرضا صابرى 20محمدمعین شیاسى 19,29 متین فاتحى 19,43مهرشاد شمس 19,50 حامد عشقى 19,29

محمدهادى قاسمى 19,50حامد قاسمیان 19,71آریا الله زاده 19,21علیرضاماهرانى 19,21محمد امین متقى 19سیدعرفان محمدى  19 محمدحسام محمدى 19,50نواب محمدى 19,43 سیدحسین فاطمى زاده 19,29پویا محمدى 19,93 فرامرز فرقانى 20

سید مصطفى موسوى 19,79محمدمهدى موذنى 19,86دانیال موحدى 19,64امیرمحمد موحدى 19,57على مهدیان 19,79مهران مزروعى 19,64محمد مهدى مرادى 19,36 سهیل مختارى 19,79 پرهام نصرى پور 19آرمین محمودى 19,43 محمد مهدى نادعلى 19,79

على کریمى 19,71

حسین بابایى 19,64

علیرضا طاهرى 19,50

محمد نورى 19,29میالد پایدار 19,21مرصاد پیشه ور 19,50مهران کاویانى 19,29متین کنعانى 19,36محمدصادق کیان ارثى 19,07محمدحسین کیساریان 19طاها گل آقایى 19,64 امین نوروزى 19,14محمدامین یارعلى 20 على نورى 19,07


