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ترس از کرونا تا چه میزان معقول است؟کرونا، اهداى خون را هم مختل کردپربیننده ترین فیلم  تاریخ سینماى ایران را بشناسیدچرا مسافران چینى را جابه جا کردید؟ مرادى و فرمانده یگان ویژه علیه سپاهان سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

با خوردن صبحانه 
مفصل کالرى 

بیشترى بسوزانید

کشف 5000 کارتن ماسک  تقلبى در اصفهان
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حساسیت روزنامه هاى 
اصفهان روى کرونا

ویروس کرونا تا چه مدت 
روى سطوح باقى مى ماند؟

یادمان کاخ خسرو پرویز 
در اصفهان 

ثبت ملى مى شود

5

علت مرگ بیمار 
بیمارستان فارابى  

چیست؟

نتایج مطالعات متخصصان دانشگاه لوبک آلمان 
نشان مى دهد که خوردن یک صبحانه مفصل
 مى تواند به افراد کمک کند که دو برابر بیشتر
 از حد معمول کالرى بسوزانند و این امر مانع 

چاق شدن بیش از حد افراد شود.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
یک مورد مرگ مشــکوك در بیمارستان فارابى 
اصفهان گزارش شده که نتیجه بررسى ارتباط آن 
با کرونا هنوز مشخص نبوده و آزمایشات آن در 

حال بررسى است
آرش نجیمــى در گفتگــو با «ایســنا»، اظهار 
کرد: به منظور کنترل و پیشــگیرى احتمالى از 
ویروس کرونا، مالقات  در تمام بیمارستان هاى 
اســتان اصفهان تــا اطــالع ثانــوى ممنوع 
اعالم شــد. هر بیمار بســترى در بیمارســتان

 مى تواند یک همراه...

4

اى کاش کمى گذشت وجود داشتاى کاش کمى گذشت وجود داشت
برگزار نشدن دیدار سپاهان و پرسپولیس درحالى که دیگر میزبانان دو بازى اخیر به قانون ناخوشایند و ناگهانى تمکین کرده بودند بدترین تصمیم بود

5

 این ماسک هاى تقلبى که قیمت کارشناسى آنها دو تا سه هزار تومان بود، با قیمت 28 هزار تومان به فروش مى رسید

مهدى هاشمى
 احیا مى شـــود؟

خودم دیدم در راهرو نبودید! 
کدام راهرو را مى گویى؟

صبح دیروز (دوشنبه) و در برنامه «تهران ورزشى» رادیو تهران، 
مناظره اى میان محمدحســن انصارى فرد و مســعود تابش، 

مدیران عامل دو باشگاه پرسپولیس و سپاهان برگزار شد.
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در صفحه 3  بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

کرونا یا غیر کرونا؛

بسیارى از 
دانش آموزان

 دوشنبه
 به مدرسه نــرفتند

50 نفر در قم قربانى کرونا شده انـد؟
تکذیب آمار وحشتناکى که نماینده قم مى گوید واقعیت شیوع کرونا در این شهر است
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مهرداد میناوند:مهرداد میناوند:

نقش «بى نظیر» بازیگر پیشکسوت 
در سینماى ایران

4

م بودم بود

رئیس کانون وکالى دادگســترى اســتان اصفهان در 
نشست خبرى با اصحاب رســانه با اشاره به اینکه هفته 
وکیل مدافع و ســالروز اســتقالل کانون وکال براى ما 
بسیار ارزشــمند و یادآور به رسمیت شناختن کانونهاى 
وکال در کشور است، گفت: دفاع از استقالل کانون هاى 
وکال براى ما بسیار حیاتى است چون اگر این استقالل 
خدشه دار شود نمى توانیم از حضور مؤثر در دفاع از مردم 

صحبت کنیم.
لیال رئیســى در ارتباط با  فرهنگسازى مراجعه مردم به 
وکال افــزود: مراجعه مردم بــه وکال در درجه اول حق 
مردم است که عالوه بر پیشگیرى از بروز مشکل براى 
شــهروندان، در حل و فصل دعواهاى آنها نیز بســیار 

اثرگذار است.
وى با بیان اینکه فرهنگسازى براى مراجعه به وکال از 
خواســته هاى جدى کانون وکال است عنوان کرد: اگر 
مردم بتوانند از وکال اســتفاده کنند بهتــر مى توانند به 
حقوق خود دست یابند این درحالى است که کانون هاى 
وکال تا حدى ظرفیت فرهنگسازى دارند اما عمده لوازم 

این کار در اختیار جامعه است.
رئیســى  با اشــاره به خبر کــذب «معافیــت مالیاتى 
کانون هــاى وکال» گفــت: در پى انتشــار اصالحیه 
آیین نامه پایگاه اطالعات اشــخاص حقوقى، برخى از 

رسانه ها، خبرى منتشــر کردند مبنى بر اینکه در شرایط 
سخت اقتصادى کشور هیئت دولت مصوبه اى را گذرانده 
است که به موجب آن کانون هاى وکال از پرداخت مالیات 

معاف شده اند.
رئیس کانون وکالى دادگســترى اســتان اصفهان در 
همین راســتا با بیان اینکه هجمه هایــى علیه وکال و 
تضعیف بیش از پیش جایگاه کانون هاى وکال  که انصافًا 
این روز ها دیوارشــان از همه کوتاه تر است ایجاد شده، 
مطرح کرد: برخى از رســانه ها، عمداً یا سهواً در مورد 
مصوبه اخیر هیئت وزیران در مورد نحوه صدور شناسه 
ملى براى مؤسسات عام المنفعه، مطالبى را بیان نمودند 
که به وضوح دور از واقعیت بود و در شرایطى که کشور 
بیش از هر زمان دیگر به آرامش و اتحاد نیاز دارد، موجب 

تشویش و دل نگرانى آحاد مختلف جامعه شد.
وى با اشــاره به مصوبه اخیر هیئت وزیران اضافه کرد: 
مصوبه اخیر هیچگونه ارتباطى با بحث معافیت مالیاتى 
کانون هاى وکال نــدارد، اما به ناگهــان هیاهویى برپا 
مى شود که هیئت وزیران نهادهاى مذکور را از پرداخت 

مالیات معاف کرده است.
رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان، ادعاى 
معاف شدن وکال از پرداخت مالیات را قسمت دیگرى از 
این دروغ پردازى رسانه اى دانست و افزود: کار به جایى 
مى رسد که رئیس سازمان امور مالیاتى کشور ناگزیر به 

ورود به موضوع شد و صراحتاً اظهار نظر کرد که برداشت 
از مصوبه هیئت دولت در خصوص معافیت مالیاتى وکال 

اشتباه بوده و بحث جدید مالیاتى مطرح نشده است. 
رئیســى توضیــح داد:  مصوبــه هیئــت وزیــران در 
ارتباط با نحــوه صدور شناســه ملى براى مؤسســات 
عام المنفعه اى است که یکى از آنها نیز کانون وکال است و 
از اتفاق، صدور شناسه ملى براى نهادهاى مذکور در راستاى 
شفافیت بیشتر و اجراى دقیق تر قوانین در مورد آنهاست. 

وى در همین راستا با اشاره به اینکه در هیچ کجاى این 
مقرره صحبت از معافیت مالیاتى وکال و کانون هاى وکال 
نیست عنوان کرد: مصوبه مذکور مقرر مى کند که با توجه 
به ایجاد نهادهاى مذکور به موجب قانون و نه به موجب 
قرارداد، براى اخذ شناسه ملى نیاز به ثبت نداشته و بدون 

ثبت به آنها شناسه ملى اختصاص داده مى شود. 
رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان اضافه 
کرد: برخى رسانه ها از هر دستاویزى براى تخریب شأن 
وکالى دادگسترى، اســتفاده مى کنند و موجب ایجاد 
التهاب و بى اعتمادى در جامعه نســبت به نهاد وکالت 

مى شوند.
وى درخصوص بحث فرار مالیاتى وکال اظهار داشــت: 
امکان فرار مالیاتى براى وکال نســبت به مشاغل دیگر 

بسیار کمتر است.
رئیسى در همین راســتا اضافه کرد: وکال هر سال باید 
پروانه هاى وکالت خود را تمدید کنند وگرنه حق ورود به 
محاکم قضایى را ندارند، براى این کار باید به اداره امور 

مالیاتى مراجعه و مفاصا حساب بگیرند.
رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان افزود: 
از طرف دیگر وکال زمانى که پرونده اى را  قبول و تمبر 
باطل مى کنند مالیات مى دهند و حتى اگر قبًال قرارداد 
خصوصى مى بســتند االن همان قرارداد را هم باید به 

دادگاه ارائه کنند.
وى ادامه داد: البته مــواردى از تخلــف وکال را  انکار

 نمى کنیم چون مثل همه مشاغل ممکن است مواردى 
از فرار مالیاتى وجود داشته باشد.

رئیســى با اشــاره به صحبتى مبنى بــر انحصارگرایى 
کانون هاى وکال گفت: این موضوع به هیچ عنوان صحت 
ندارد و در رابطه با تعیین ظرفیت کارآموزان که گفته مى 
شود کانون وکال در این باره دست به انحصارگرایى زده 
است باید گفت این تعیین ظرفیت، هر سال در هیئت سه 

نفره متشکل از رئیس کل دادگسترى، رئیس دادگاه هاى 
انقالب و رئیس کانون وکالى دادگسترى متبوع صورت 

مى گیرد  بنابراین کانون وکال تنها یک رأى دارد.
وى افزود: به روشنى پیداســت  قانونگذار براى تعیین 
ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت، در کنار توجه به میزان 
نیاز جامعه به پتانســیل و ظرفیت دادگسترى و کانون 
وکال نیز توجه داشته است تا شرایط آموزش کارآموزان 
وکالت و تربیت وکیل ماهر و حرفه اى فراهم باشد که در 
حال حاضر در وضعیت فعلى، امکان پذیرش کارآموز در 

دادگسترى و کانون وکال فراهم نیست.
رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان وجود 
وکالى بیکار نه تنها در اصفهان که در کل کشور را دلیل 
دیگرى بر فراهم نبودن شرایط و زیرساخت هاى پذیرش 
وکالت دانســت و ادامه داد: تعــدادى از وکال به خاطر 
شــرایط مالى و بیکارى حتى قادر به تمدید پروانه هاى 

وکالت نیستند.
رئیســى رســالت اصلى و قانونى کانون وکال را تربیت 
وکیل توانمند و متبحر براى جامعه دانســت و تصریح 

کرد: تعداد زیاد فارغ التحصیالن رشــته حقوق به دلیل 
سیاست هاى غلط آموزشــى بوده است که بیش از نیاز 
جامعه فارغ التحصیل به جامعه تحویل داده شده و این 
ذهنیت را ایجاد کرده اند که کانون وکال اجازه نمى دهد 
این فارغ التحصیالن شــاغل شــوند؛ درحالى که فارغ 

التحصیل بیکار نباید تبدیل به وکیل بیکار شود.
رئیس کانون وکالى دادگســترى اســتان اصفهان با 
تأکید بر اینکه رســالت کانون وکال، اشتغالزایى نیست، 
خاطرنشان کرد: مشــاغل دیگرى مثل دفاتر خدمات 
قضایى، سردفتران، مشاوران حقوقى و قضاوت را داریم 
که مى توانند براى اشتغالزایى فارغ التحصیالن حقوق، 

چاره اندیشى کنند.
وى با اشاره به تعیین ظرفیت 200 نفر براى آزمون وکالت 
ســال 98 اذعان کرد: 300 تا 400 کارآموز وکالت نیز از 
قبل داریم که همچنین مرکز مشاوران قوه قضاییه هم 
ظرفیت باالى 370 نفر امسال تعیین کرده اند که 1000 
وکیل به استان اضافه مى شــود و این درحالى است که 

امکان تربیت و ورود آنها به بازار وجود ندارد.

رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان تعداد 
کل وکالى داراى پروانه در اصفهان را 2615 نفر اعالم 
و مطرح کرد: بهمن ماه سال جارى آزمون اختبار برگزار 
کردیم و 121 نفــر در آزمون شــرکت کردندکه 346 
کارآموز داریم که از این تعداد 47 کارآموز مهمان از مراکز 
دیگر و هشت نفر نیز پذیرفته شده بند «د» به این تعداد 

اضافه مى شوند.
رئیسى با اشاره به رسیدگى به تخلفات وکال توضیح داد: 
سیاست پیشگیرى را با برگزارى کالس ها و دوره هاى 
مختلف دنبال مى کنیم که باعث شــده ورودى پرونده 
ها کمتر شــود ولى درحال حاضر آمــار دقیقى از تعداد 

پرونده ها ندارم اما به شکایات رسیدگى مى کنیم.
رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان با اشاره 
به مؤسسه هاى معاضدت کانون وکالى استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: این مؤسســه ها خدمات مشاوره اى، 
معاضدتى و تسخیرى خوبى به طور رایگان در چارچوب 
قانونى به مردم ارائه مى دهند که همه آنها بدون دریافت 

دستمزد انجام مى شود.

رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان:

امکان فرار مالیاتى براى وکال نسبت به مشاغل دیگر بسیار کمتر است
محیا حمزه

ن
2

به مردم اصفهان توهین نکردم؛ به مردم اصفهان توهین نکردم؛ 
فتوشاپ بود!فتوشاپ بود!

سالروز والدت حضرت امام محمد باقر(ع) را تبریک مى گوییم 

مناظره مدیران عامل باشگاه هاى سپاهان و پرسپولیس



0202جهان نماجهان نما 3707سه شنبه  6 اسفند  ماه   1398 سال شانزدهم

رئیس اتحادیه فروشــندگان خودرو با بیان اینکه اعالم 
قیمت هاى غیر واقعى موجب شده بازار آشفته و نابسامان 

شود، گفت: در کشور مرجع قیمت براى خودرو نداریم.
سعید مؤتمنى درباره وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: بازار 
خودرو بسیار آشفته و متالطم است و خبر خاصى از خرید 
و فروش نیست. برخى افرادى که از قبل خودرو ثبت نام 
کردند و در حال حاضر خودرو ها را تحویل گرفتند به دلیل 
نوسانات نرخ ارز و احتمال گران تر شــدن، خودرو ها را 
نمى فروشــند و فقط پارکینگ ها عوض مى شود. رئیس 
اتحادیه فروشــندگان خودرو تصریح کرد: بازار خودرو 
برخالف بازار طال به دلیل اینکه داخلى است به راحتى 

کنترل پذیر است و با مشــخص کردن سقف قیمتى به 
راحتى مى تــوان آن را کنترل کــرد. وى گفت: فضاى 
مجازى در بازار خودرو تأثیرگذار اســت و با قیمت هاى 

مختلفى که مطرح مى کنند روى بازار تأثیر مى گذارند.
مؤتمنى با بیان اینکه قیمت 70 میلیــون تومانى پراید 
غیرواقعى است و برروى کاغذ است، افزود: پراید در بازار با 
قیمت 65 میلیون تومان به فروش مى رسد.  رئیس اتحادیه 
فروشــندگان خودرو بیان کرد: شــرایط بازار و اختالف 
قیمت بین بازار و کارخانه به گونه اى است که تقاضاى 
کاذب براى خرید خودرو از خودروســازان به وجود آمده

 است.

مرورى بر نتایج یازدهمین دوره انتخابات مجلس شوراى 
اسالمى نشان از تغییر 80 درصدى ترکیب مجلس آینده 

نسبت به مجلس فعلى دارد.
مجلس دهم با 290 نماینده کار خود را آغاز کرد که از این 
تعداد دو نفر از آنها درگذشتند و سه نفر براى عضویت در 
شوراى نگهبان، معاونت وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
سفیر ایران در روسیه استعفا کردند. در حال حاضر مجلس 
دهم 285 نماینده دارد و در ایام انتخابات حدود 40 نماینده 
ثبت نام نکردند، حدود 70 نفر رد صالحیت شدند و تعدادى 
از تأیید صالحیت شــدگان هم انصراف دادند؛ در نهایت 

167 نماینده در رقابت هاى انتخاباتى شرکت کردند.

از این 167 نماینــده 57 نفر منتخب مــردم در مجلس 
یازدهم شــدند و دو نماینده باید در مرحله دوم انتخابات 
شــرکت کنند. حتى با فرض پیروزى این دو نماینده در 
مرحلــه دوم، 231 نماینده موفق بــه حضور در مجلس 

یازدهم نشده اند. 
در نگاهى دیگر مجلس دهم ریزش 80 درصدى داشته 
و تنها حدود 20 درصد از نمایندگان فعلى مجوز ورود به 

مجلس بعدى را پیدا کرده اند.
البته این امر مسبوق به سابقه بوده منتها تفاوت این دوره با 
ادوار دیگر در رکور دشکنى ریزش نمایندگان دوره دهم و 

یا به عبارتى پوست اندازى پارلمان است.

پراید 70 میلیونى 
صحت دارد؟

ریزش 80 درصدى 
مجلس دهم

خبر تازه از حال شجریان 
بیمارســتان جم که محل بسترى     پانا |
محمدرضا شجریان اســت، در بیانیه اى تازه 
اعالم کرد که شرایط بالینى این هنرمند پایدار 
است. در این بیانیه  مى خوانیم: «شرایط بالینى 
ایشــان در حال حاضر پایدار بــوده و عفونت 
ریوى تا حــدود زیادى کنترل شــده اســت 
و کمــاکان جهت مراقبت هاى بیشــتر و بهتر 
نیازمند بســترى در بخش مراقبت هاى ویژه 
مى باشــد.» محمدرضا شجریان چندى پیش 
به دنبال وخامت وضعیت ســالمتى در بخش 

مراقبت هاى ویژه بیمارستان بسترى شد.

سوءاستفاده 
 از ترس کرونایى؟

استورى تبلیغاتى بهنوش     برترین ها |
بختیارى در رابطه با یک شــربت گیاهى ضد 
کرونا صداى کاربران شــبکه هاى اجتماعى را 
درآورده. تبلیغات اغراق آمیز براى مســئله اى 
که اساســًا فعًال درمانى ندارد و ذهن جامعه را 
هم به خودش مشــغول کرده، به زعم کاربران 
شــبکه هاى اجتماعى به نوعى سوءاستفاده از 
اعتماد مخاطب است. برخى کاربران پا را فراتر 
از گله و گالیه گذاشــتند و خواهان برخورد با 

بهنوش بختیارى شدند!

کجاى فهرست پرسرعت ها 
هستیم؟ 

شاخص تســت جهانى سرعت    مهر |
اینترنت موبایــل Ookla نشــان مى دهد در 
ژانویه 2020 میالدى امــارات متحده عربى 
پرســرعت ترین اینترنت موبایل جهان را ارائه 
کرده و از کره جنوبى پیشى گرفته است. در حال 
حاضر سرعت متوسط دانلود این کشور87/01 
مگابیت برثانیه و سرعت آپلود 24/51 مگابیت 
برثانیه اســت.  این درحالى است که طبق این 
رده بندى، متوســط ســرعت دانلود اینترنت 
موبایل در ایران 27/53 مگابیت برثانیه است. 
ســرعت آپلود اطالعات در ایران نیز 12/52 
مگابیت برثانیه است و کشــور ما در رده بندى 

مذکور در مرتبه 70 قرار دارد.

ضررى که کرونا 
به آژانس ها زد

شــاید در نگاه اول     اعتماد آنالین |
تصور شــود که تنها انسان ها قربانیان ویروس 
کرونا هستند، اما حقیقت نکته دیگرى را آشکار 
مى کند. مشاغل و صنعت هاى زیادى به دنبال 
شــیوع این ویروس در جهان لطمات زیادى 
دیده اند؛ یکى از این مشــاغل صنعت توریسم 
است. «حمزه.ز» صاحب یک آژانس مسافرتى 
با تورهاى متعدد داخلى در کشــور اســت. او 
مى گوید تعداد تماس ها از دســتکم 20 مورد 
در روز به دو مورد رسیده است: «تا قبل از این 
ماجراها، دســتکم روزى 20 تماس فقط براى 
تورهاى چندروزه اى داشتیم که مقصدش کوه 
و دشت و دریا و کویر بود. همچنین تماس هاى 
زیادى بــراى تورهاى ســفرهاى شــهرى 
داشتیم. حاال به زور تعداد تماس ها به دو  عدد 

مى رسد.»

احتمال لغو مراسم اعتکاف 
  باشگاه خبرنگاران جوان | هر سال 
همزمان با فرا رســیدن ســیزدهم رجب و ایام 
البیض، مراســم معنوى و باشــکوه اعتکاف با 
حضور پرشــور مردم در سراسر کشــور برگزار 
مى شــود. اما امســال براى جلوگیرى از شیوع 
ویروس کرونا، وزارت بهداشــت پیشنهاد داده 
که برگزارى این مراســم معنوى لغو شود. این 
پیشنهاد در دست بررسى است و به احتمال زیاد با 
آن موافقت مى شود. امسال 18 تا 20 اسفند ماه 
مصادف با ایام اعتــکاف ماه رجب (ایام البیض)

 است.

رکورد نماینده منتخب کاشان
بر اساس بررسى آمار اعالمى از     شبستان |
سوى وزارت کشور در این دوره، منتخب مردم کاشان 
و آران و بیدگل باالترین درصد آراء صحیح مأخوذه در 
کشور را کسب کرده است. ســید جواد ساداتى نژاد با 
کســب 88 هزار و 946 رأى منتخب مردم این حوزه 
انتخابیه شد. بر این اساس وى 75 درصد آراء صحیح 
مردم کاشــان و آران و بیدگل را کســب کرده است. 
ســاداتى نژاد در دو دوره حضور در انتخابات مجلس 
شوراى اسالمى از حوزه کاشان و آران و بیدگل حائز 
بیشترین آراء نســبت به منتخبان ادوار گذشته در این 

منطقه شده است.

دلیل کاهش مشارکت از نگاه 
میرسلیم

   خبر آنالین | مصطفــى میرســلیم، عضو 
برجســته حزب مؤتلفه که در 73 ســالگى با بیش از 
800 هزار رأى به عنوان منتخب دوم مردم تهران به 
مجلس مى رود تا 25 سال پس از پایان دوران وزارتش، 
بار دیگر رســمًا وارد کار اجرایى سیاسى شود، عامل 
یأس مردم و مشارکت پایین در انتخابات را نمایندگان 
مجلس دهم معرفى کرد و گفــت: نمایندگان تهران 
کاخ عاج نشــین بودند. او نمایندگان شهرســتان ها 
را هم تهران نشین شده و رؤســاى دفاترشان را هم 
کارچاق کن لقب داد و گفت: تنها یک اقلیتى دلسوز در 

مجلس کار کردند.

2 نماینده منتخب کرونا گرفتند 
سید على آقازاده و محمدعلى رمضانى     رکنا |
دســتک، منتخبان رشــت در انتخابات دوره یازدهم 
مجلس شوراى اســالمى مبتال به کرونا هستند. سید 
على آقازاده، که بــا 47هــزار و 57 رأى این دوره از 
انتخابات مجلس را فتح کرد، رئیس ســتاد انتخاباتى 
ابراهیم رییسى در گیالن نیز بود. محمدعلى رمضانى 
دستک نیز که با 13 هزار و 948 رأى قرار بود به عنوان 
منتخب مردم آستانه به مجلس برود، در تخت بیمارى 

است. وضعیت او بسیار وخیم گزارش شده است.

چرا مجلس با بودجه 
مخالفت کرد؟

  ایسنا| نمایندگان مجلس شوراى اسالمى با 
کلیات الیحه بودجه سال 99 مخالفت کردند. مسعود 
پزشکیان که اداره بخشى از جلســه دیروز مجلس را 
برعهده داشت، با اشاره به رأى مخالف مجلس به کلیات 
بودجه گفت: با این اوضــاع بودجه 99 به مجلس دهم 
نخواهد رسید و احتماًال به مجلس بعد موکول مى شود. 
اما یکى از نمایندگان مجلــس درباره رد کلیات بودجه 
گفت: نمایندگان از ترس شــیوع بیمارى کرونا کلیات 
بودجه را رد کردند چرا که در  غیر این صورت جلسات 

مجلس هر روز در دو شیفت ادامه پیدا مى کرد.

قالیباف 
نماینده چند درصد است؟

   خبر آنالین | با اعالم نهایى آمــار انتخابات 
و میزان شــرکت کنندگان در انتخابات شــهر تهران، 
مى توان درصد آراء قالیباف به عنوان منتخب اول تهران 
را محاسبه کرد. بر این اساس اگر تعداد رأى قالیباف را 
به کل آراء اخذ شده در تهران تقسیم کنیم،  حاصل این 
تقســیم عدد 17/4 درصد را نشــان مى دهد. در واقع 

قالیباف نماینده 17/4 درصد شهروندان تهرانى است.

حجم عجیب قاچاق سیگار
به گفته رئیــس مرکــز برنامه ریزى    مهر |
دخانیات، سال گذشــته 48 میلیارد و سال پیش  از آن 
(96) 49 میلیارد نخ سیگار در کشور تولید شد در حالى 
که حداقل مصرف آن در کشــور 97 میلیارد نخ است؛ 
بنابراین مابه التفاوت آن قاچاق مى شــود. وى گفت: 
گردش مالى قاچاق سیگار در کشور باالى یک میلیارد 

دالر است.

خبرخوان

در حالى که وزیر بهداشــت دیروز به جلســه غیر علنى 
مجلس شوراى اســالمى رفت تا نمایندگان مردم را از 
واقعیت هاى شــیوع ویروس کرونا در کشور آگاه کند، 
سخنگوى هیئت رئیسه مجلس به نقل از سعید نمکى، 
از ابتالى 47 نفر در کشــور به کرونا و فوت 12 نفر بر اثر 
این بیمارى خبر داد. او در این جلسه غیر علنى گفته است، 
بسیارى از کسانى که در چند روز گذشته درگذشته اند، نه 
به دلیل ابتال به کرونا بلکه به علت بیمارى آنفلوآنزا از دنیا 
رفته اند. آمار وزیر بهداشت چند ساعت بعد توسط رئیس 
مرکز اطالع رسانى و روابط عمومى وزارت بهداشت به 

روز شد.
اما ساعتى بعد از انتشــار خبر گفته هاى وزیر بهداشت 
در مجلس، خبرگزارى «ایلنا» به انتشار اظهارات احمد 
امیرآبادى فراهانى، نماینده قم پرداخت که در حاشــیه 
جلسه روز گذشته پارلمان، اطالعات ترسناکى از وضعیت 
شهر قم به عنوان مبدأ شیوع کرونا در کشور ارائه مى داد. 
اطالعاتى که این نماینــده مجلس در اختیار خبرنگاران 

قرار داد، به کل با ادعاى مقامات رسمى تفاوت دارد:
«قم از نظر شیوع ویروس کرونا وضعیت خوبى ندارد و به 
نظرم عملکرد دولت در کنترل این ویروس ناموفق بوده 
است. در حال حاضر پرســتاران لباس مناسب قرنطینه 
ندارند و با ترس و دلهره به بیماران رســیدگى مى کنند. 
همچنین قم با کمبود کیت هاى آزمایشگاهى مواجه است. 
درست است که باید آرامش را حفظ کنیم، اما نباید ابعاد 
بحران را به گونه اى تحت نظر قرار دهیم که گویى هیچ 
اتفاقى رخ نداده است. روزانه ده نفر در قم از بین مى روند، 
تا یک شنبه شب حدود 50 نفر به دلیل ابتال به ویروس 
کرونا فوت کرده اند. متأسفانه سه هفته است کرونا به قم 
آمده و این موضوع دیر اعالم شده است. اکنون بیش از 
250 نفر در قرنطینه هستند اما امکانات کافى در قم وجود 
ندارد و بسته هاى پیشــگیرى نیز هنوز به مردم نرسیده 
است و در بعضى داروخانه ها نیز ماسک پیدا نمى شود. در 
جلسه غیرعلنى از وزیر بهداشت درخواست کردم که قم را 
قرنطینه کند و حتى با وى دعوا کردم که چرا به مردم دروغ 
مى گویید، زیرا شرایط اینگونه که به نمایندگان مى گویید 
نیست و وضعیت قم بحرانى تر از این صحبت هاست. در 
طول این مدت 32 نفر در محل قرنطینه ویروس کرونا 
فوت شده اند و آنهایى که در بیمارستان کامکار و فرقانى 
قم از دنیا رفته اند، عمدتًا به دلیل ابتال به ویروس کرونا 

بوده است. متأســفانه جواب آزمایش دو تن از کودکان 
نیز مثبت اعالم شده است و جواب آزمایش کرونا رئیس 
دانشگاه علوم پزشکى قم نیز مثبت بوده است و با توجه 
به وخامت اوضاع باید هر چه ســریع تر جانشین ایشان 
انتخاب شود. طى 48 ساعت منتهى به روز دوشنبه چهار 
متخصص ریه به بیمارستان هاى قم اعزام شدند، اما آنها 

شبانه قم را ترك کردند.» 
این اظهارات تکان دهنده نماینده قم بالفاصله با تکذیب 
یک مقام وزارت بهداشت مواجه شد. رئیس مرکز اطالع 
رسانى و روابط عمومى وزارت بهداشت ظهر دیروز گفت: 
«آمار 50 کشته در قم بر اثر ابتال به کرونا کذب است.» 
یکى از معاونان وزارت بهداشت هم در رد ادعاى نماینده 
قم گفت: «اگر تعداد فوت شــدگان قم یک چهارم این 
تعداد ادعا شده باشد من اســتعفا مى کنم.» على ربیعى، 
سخنگوى دولت نیز روز گذشــته عدد 50 کشته در قم 

را تکذیب کرد.
اما نماینده مردم قم در پاسخ به اینکه معاون وزیر بهداشت 

آمار فوت شدگان قم را تکذیب کرد، افزود: «اسامى 40 نفر 
از فوت شدگان را به معاون وزیر داده ام و حاال باید منتظر 

استعفاء وى باشیم.»
از طرف دیگر یک نماینده مجلس شوراى اسالمى احتمال 
ابتالى نماینده قم به ویروس کرونــا را تأیید کرد. این 
نماینده که از او نامى برده نشده است، گفت: «نمایندگان 
مجلس شوراى اسالمى صبح دوشنبه (دیروز) در هنگام 
ورود به مجلس از نظر دماى بدن کنترل شــدند که در 
همین راستا به سه نفر از نمایندگان گفته شده وارد مجلس 
نشــوند، اما آنها علیرغم این توصیه وارد جلســه شدند 
که یکى از آنها آقاى امیرآبــادى، نماینده قم بود.» وى 
همچنین گفت: «ظاهراً به آقاى امیرآبادى گفته شده بود 

که قرنطینه شود اما قبول نکرده و به منزل رفته است.»
احمد امیرآبادى صبح دیروز در خالل جلســه علنى در 
جایگاه خبرنــگاران حضور یافت و عــالوه بر گفتگو با 
خبرنگاران خبرگزارى هاى مختلف با چند شبکه تلویزیونى 
نیز به صورت اختصاصى گفتگو کرد. البته وى به صورت 

خود ماسک زده بود و دســتکش پالستیکى نیز پوشیده 
بود. او دقایقى بعد در جایگاه هیئت رئیسه حضور پیدا کرد 
و پس از نامساعد شدن حالش جلسه مجلس را ترك کرد 
و پس از آن یکى از کارمندان مجلس اقدام به ضد عفونى 

کردن محل نشستن وى کرد. 
این در حالى است که نماینده مردم قم در مجلس شوراى 

اسالمى خبر ابتالیش به کرونا را رد کرد.
امیرآبادى فراهانى اظهار کرد: من کرونا ندارم. ُسر و ُمر و 
گنده هستم و توصیه به قرنطینه هم نشده ام. وى در پاسخ 
به این که آیا در هنگام ورود به مجلس از شــما خواسته 
نشده که وارد مجلس نشوید؟ گفت: چنین چیزى نبوده 
است. این عضو هیات رئیسه مجلس شوراى اسالمى در 
پاسخ به این سوال که چرا پس از ترك جلسه از سوى شما 
اقدام به ضد عفونى کردن میز و صندلى شما کردند؟ گفت: 
غلط کردند همچین کارى کردند. اشتباه کردند به من چه 
مربوط است. من نه تست دادم و نه تستم مثبت بوده، نه 

چیزى گفته اند، نه قرنطینه شدم.  

تکذیب آمار وحشتناکى که نماینده قم مى گوید واقعیت شیوع کرونا در این شهر است

50 نفر در قم قربانى کرونا شده اند؟
مانى مهدوى

یک روز بعد از آنکه روزنامه هاى سراسرى ایران، عناوین 
مهم صفحات اول خود را به ماجراى شیوع ویروس کرونا 
اختصاص دادند، دیروز نوبت به روزنامه هاى اصفهان رسید 

که این موضوع را در صفحات اولشان برجسته کنند. 
این نشــریات البته تــا پیش از روز گذشــته هــم تیتر و 
عکس هاى اول خود را به کرونــا اختصاص داده بودند اما 

آنچه روز گذشته مشاهده شد، اقدام جمعى تمام روزنامه هاى
 اصفهان در کار کردن این خبر به عنــوان یکى از دو تیتر 
مهم صفحه اولشــان بود. این موضوع نشان مى دهدکه 
رسانه هاى مکتوب اصفهان نیز مانند سایر رسانه هاى کشور 
شیوع ویروس کرونا و تبعات آن  را جدى گرفته اند و آماده اند
 تا براى اطالع رســانى پیرامون این بیمــارى، حتى تمام 

نیم تاى باالى صفحه اول خود را هم به کار بگیرند.

توضیحاتعکس یکتیتر یک

نصف جهان
مسئولین استان اصفهان با دقت 

تحوالت مربوط به ویروس کرونا را 
دنبال مى کنند

شهر در حال ضد عفونى شدن است

زاینده رود
مسئوالن مى گویند ماسک در 
اصفهان نه احتکار شده و نه 
کمیاب، تنها گران شده است؛
ماسک قیمت بر چهره بازار

تمهیدات شهردارى اصفهان براى 
پیشگیرى از شیوع کرونا
شهر ضد عفونى مى شود

زاینده رود یکى از دو روزنامه اى بود 
که تیتر اول و عکس اول خودش را 

به دو خبر مجزا درباره ویروس کرونا 
اختصاص داد 

کرونا کابوساصفهان زیبا
اعالم تدابیر ویژه براى مصون سازى اصفهان در برابر ویروس

اصفهان زیبا، همراه با تیتر اولش، 8 
عنوان کوچک از خبرهاى مربوط به 

کرونا را در تمام نیم تاى باالى صفحه 
اول کار کرد

اصفهان 
امروز

■ آغاز آزمایش کرونا در اصفهان از 
امروز

■ضد عفونى کردن مدارس استان  
اصفهان 

■عملیات ضد کرونا در متروى اصفهان

اصفهان امروز در شماره روز گذشته 
خود از دو عکس به عنوان تصاویر 
اول صفحه نخست خود و همچنین 

یک تصویر دیگر در این صفحه 
استفاده کرد

نسل فردا
استراتژى مسئوالن و مدیران 
براى مقابله با کرونا چیست؟

تدبیر، تعطیل

کیمیاى 
وطن

از بین رفتن انسانیت، ویروسى 
که درمان ندارد

خطرناك تر از کرونا

سیماى شهر
سخنگوى دانشگاه علوم 

پزشکى اصفهان:
 کرونا به اصفهان نرسیده 

است

مردم نگران نباشند
فعالیت سه واحد تولید ماسک در 

اصفهان

سیماى شهر یکى از دو روزنامه اى 
بود که تیتر اول و عکس اول خودش 

را به دو خبر مجزا درباره ویروس 
کرونا اختصاص داد

عصر 
اصفهان

به منظور محافظت شهروندان 
اصفهان در مقابل کرونا؛

12 رام قطار شهرى هر شب 
ضد عفونى مى شوند

عنوان تیتر و عکس اصلى صفحه اول شماره هاى روز گذشته روزنامه هاى اصفهان

رئیــس پلیس پیشــگیرى تهران بزرگ گفت: شــنبه 
شــب اهالى منطقه گلبرگ در تهران در تماس با مرکز 
فوریت هاى پلیسى 110 اعالم کردند که مرد جوانى در 
جلوى پارکینگ خانه اش در حال خالى کردن بسته هاى 
ماسک پزشکى اســت که با توجه به حساسیت موضوع 

تیمى از مأموران در محل حاضر شدند.
مأموران با حضور در محل و بررسى هاى ابتدایى اطمینان 
پیدا کردند که مرد جوان تعداد 250 کارتن را که روى آنها 
عبارت «نفس» نوشته شده به داخل پارکینگ خانه اش 

منتقل کرده اســت. پس از هماهنگى بــا مقام قضایى 
و حضور یک کلیدساز در ورودى ســاختمان باز شده و 
مأموران با تعداد 500 هزار ماسک پزشکى احتکار شده در 

انبارى این ساختمان روبه رو شدند.
متهم که یک همسر تبعه چین دارد در محل دستگیر و 
در تحقیقات مشخص شد وى این تعداد ماسک را از یک 
کارخانه تولیدى در منطقه بومهن خریدارى کرده و قصد 
داشته با احتکار آنها، در زمان مناسب با قیمت باالیى اقدام 

به فروش این ماسک ها  کند.

سلطان ماسک دستگیر شد

چرا مسافران چینى را جابه جا کردید؟

حساسیت روزنامه هاى اصفهان روى کرونا

عضو کمیسیون امنیت ملى درباره شیوع ویروس کرونا 
گفت: متأسفانه اخیراً شاهد هســتیم به یکباره آمار افراد 
مبتال به ویروس کرونا و آمار مربوط به تلفات انسانى این 
ویروس در کشور باال رفته، به طورى که نام ایران در زمره 

کشورهاى پرخطر قرار گرفته است.
حشمت ا... فالحت پیشــه در گفتگو با «ایلنا» ادامه داد: 
نقدهاى جدى وجود دارد که چــرا پنهان کارى صورت 
گرفته و مسئوالن کشور باید تکلیف خودشان را با مردم 

در قبال ضرورت داشتن شفافیت و صداقت روشن کنند.
فالحت پیشه گفت: درســت در ایامى که به دلیل کرونا 
در دنیا نســبت به اتباع چین قرنطینه صورت گرفته بود 

در ایران تصمیماتى اتخاذ شــد که این تصمیمات قابل 
دفاع نبود مانند وادار کردن هواپیماى ایرانى براى انتقال 
مســافران چینى که با جان ملت ســر و کار داشت. وى 
افزود:  کارگران چینى در قم را دیدیم اما اقدامى صورت 
نگرفت و به گونه اى این مالحظات ادامه پیدا کرد که به 
یکباره االن نام ایران در زمره سه کشور آلوده قرار گرفته

 است.
این عضــو کمیســیون امنیت ملى و سیاســت خارجى 
مجلس شوراى اســالمى تأکید کرد: آن دسته از افرادى 
که مسئول این سهل انگارى هستند باید محاکمه شوند  

و پاسخگو باشند.

خبرنگار رســانه عرب زبان «رأى الیوم» نوشــت: چند 
روز پیش، پس از چهار سال، ســفرى به تهران داشتم و 
واقعیت آن است که حجم تحوالتى که در زمینه توسعه 
عمران و پیشرفت معمارى ساختمان ها مشاهده کردم، 
تهــران را در نظر من، بــدون هیچ مبالغــه اى هم رده 
بزرگ ترین و پیشرفته ترین پایتخت هاى جهان جلوه داد. 
این تحوالت، نه تنها در زمینه معمارى ها، بلکه در طرز 
تفکر مردم نیز مشــهود بود. کافه هاى تهران تا نزدیک 

صبح تعطیل نمى شد و مى توانستم تا سحر در آنها بمانم؛ 
در حالى که در سال هاى گذشته، خیلى زود، شهر خالى 

از رهگذر مى شد. 
در ادامه این مطلب آمده است: حجم خدمات پیشرفته اى 
که دولت به مردم ارائه مى داد، این ســئ وال را در ذهنم 
تکرار مى کرد که چرا اثرى از تحریم نیست؟ در مقابل، 
البته از کم ارزش شــدن تومان ایــران در مقابل دالر و 

افزایش قیمت کاالهاى لوکس، غافلگیر شدم.

پایتخت ایران از نگاه یک خبرنگار خارجى

سهیل سنایى
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آموزش نیروهاي جدید در آبفا
با شروع به کار 68 نفر از نیروهاي جدیداالاستخدام 
شــرکت آب وفاضالب،آموزش هاي بدو خدمت از 
یکم بهمن ماه ســال 98 طبق برنامه ریزي آغاز و تا 
پایان روز 21 بهمن ماه ادامه داشت. در این دوره هاي 
آموزشی این افراد با حوزه فعالیت هاي کلیه معاونین 
و مدیران زیر مجموعه  و همچنین مدیران حوزه مدیر 
عامل آشنا شده و همچنین  بازدیدهایى  برنامه ریزي 

واجراگردید.

افتخار بزرگ تولید ریل 
معاون علمى و فناورى رئیس جمهور در بازدید از غرفه 
ذوب آهن اصفهان در نمایشــگاه توانایى هاى فنى 
مهندسى ایران با محوریت رونق تولید با دستاوردهاى 
این شرکت آشنا شد. سورنا ستارى با ابراز خرسندى از 
تولید ریل ملى به عنوان یک افتخار بزرگ گفت:  تولید 
این محصول استراتژیک با طراحى و پیچیدگى هاى 
خاصى که دارد کار بسیار بزرگى است که کارشناسان 
و متخصصین کشورمان توانستند براى اولین بار آن 
را تولید نماینــد . وى اظهار امیــدوارى کرد که این 

حرکت هاى جهادى با جدیت بیشتر دنبال شود.

کشف 55 کیلوگرم حشیش 
رئیس پلیس مبــارزه با مواد مخدر اســتان گفت: با 
اطالع ماموران مبارزه با مواد مخدر اصفهان از انتقال 
محموله اى از مواد مخدر به اســتان به وسیله یک 
دســتگاه کامیونت مطلع و بالفاصله موضوع را در 
دستور کار خود قرار دادند. ســرهنگ غالمحسین 
صفرى افزود: ماموران در یک عملیات ویژه و ضربتى 
این خودرو را در یکى از محورهاى ورودى به استان 
شناسایى و متوقف کردند. وى با بیان اینکه این خودرو 
حامل بار قانونى خرما بود گفت: در این عملیات 55 
کیلو و 200 گرم حشیش و 5 کیلو و 960 گرم تریاك 

که در زیر بار خرما جاسازى شده بود کشف شد.

آزمون هاى رانندگى لغو شد
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهــان گفت: براى 
پیشــگیرى از شــیوع ویروس کرونا، آزمون کتبى 
و شــفاهى آئین نامه رانندگى و تمــام آموزش هاى 
نظرى تــا پایان هفته  جــارى در اصفهــان برگزار 

نمى شود. 
ســرهنگ محمدرضا محمدى با اعــالم این خبر، 
اظهار کرد: تمام آموزشــگاه هاى تابعه استان مکلف 
به لغو فعالیت هاى آموزش تا اطالع بعدى هســتند. 
در خصوص اخــذ آزمــون در هفته آینــده متعاقبا 

اطالع رسانى خواهد شد. 

اتوبوس ها ضدعفونى شد
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان گفت: 
ناوگان اتوبوســرانى این کالنشــهر براى مقابله با 

ویروس کرونا ضد عفونى شد.
 قدرت افتخارى افزود:  400 دستگاه اتوبوس بخش 
خصوصى و 600 دســتگاه هم متعلق به شهردارى 
توسط محلول مورد تایید دانشــگاه علوم پزشکى و 

مرکز بهداشت ضد عفونى شدند.
 وى تصریــح کرد: همچنیــن محلولــى در اختیار 
رانندگان قرار داده شد تا در طول روز و در ایستگاه ها 
که مستقرند، سطوح داخلى اتوبوس نظیر صندلى و 

دستگیره ها را ضد عفونى کنند.

مسافران جدید اصفهان
حضور گروه "جاى جاگارت" در اصفهان و جلســه با 
مسئوالن اداره کل میراث فرهنگى استان اصفهان 
باعث شد تا زمینه هاى رشد گردشگرى بین دو کشور 
افزایش یابد؛ معاون گردشگرى استان اصفهان نیز 
ابراز امیدوارى کرده تا هندى هاى بیشترى از ایران 
و اصفهان بازدید کنند. این گروه که از 50 نفر تشکیل 
شده به مناســبت یکصد و پنجاهمین سالگرد تولد 
ماهاتما گاندى، رهبر سیاســى و معنوى هند در راه 
مبارزه با استعمار بریتانیا سفر خود را از هند آغاز کرده و 

قصد دارند پیاده تا "ژنو" پیش روند. 

خبر

معاون ســاخت آزادراه هاى شرکت ســاخت و توسعه 
زیربناهاى حمل و نقل کشــور درباره آخرین وضعیت 
احداث آزادراه شــیراز – اصفهان گفــت: 225 کیلومتر 
آزادراه اصفهان-شیراز که صحیح تر آن است که به آن 
شیراز-اصفهان اطالق شود، از ایزدخواست آغاز شده و تا 
جاده سپیدان فارس ادامه دارد که این پروژه تک فاز بوده 
و تا کل 225 کیلومتر آن تکمیل نشود، قابل بهره بردارى 
نیست؛ اما تاکنون نزدیک 75 درصد پیشرفت فیزیکى 
داشــته و کل عملیات ابنیه این آزادراه به اتمام رسیده 
و روسازى آن در حال انجام اســت. به گفته بهرامى، 9 
کارخانه آسفالت سازى در کارگاه آزادراه اصفهان-شیراز 

در حال تولید هستند؛ اما وزارت دفاع و دولت باید هر چه 
سریع تر آورده خود را به این آزادراه منتقل کنند تا قبل از 
سال 1400 پروژه آزادراه اصفهان-شیراز به اتمام برسد.

وى ادامه داد: آزادراه اصفهان-شــیراز، 135 کیلومتر از 
مســیر فعلى بین اصفهان و شــیراز را کوتاه مى کند که 
مسیر بسیار زیادى اســت؛ این آزادراه جزو اولویت هاى 
اصلى کشور در آزادراه سازى است؛ چراکه هم در زمان 
سفر، هم مسافت و هم مصرف سوخت صرفه جویى به 
دنبال دارد؛ ضمن اینکه بخشى از کریدورهاى ترانزیتى 
کشور شامل کریدورهاى شمال جنوب (اصفهان-شیراز) 

محسوب مى شود.

87 درصد مشترکان آب استان اصفهان الگوى مصرف 
را رعایت مى کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
در سال هاى اخیر با ترغیب مردم به مصرف بهینه آب، 
میزان هدر رفت آب در استان حدود 16 درصد و کمترین 

رقم در کشور است.
هاشم امینى افزود: در پیک مصرف براى تأمین پایدار آب 
آشامیدنى جمعیت حدود پنج میلیونى استان اصفهان چهار 
مترمکعب در ثانیه کمبود است که یکى از علل اصلى این 
چالش ظرفیت محدود سامانه آبرسانى اصفهان بزرگ 
معادل یک مترمکعــب در ثانیه اســت.وى به کاهش 

چشمگیر آبدهى چاه هاى فلمن در سال هاى اخیر اشاره 
و اضافه کرد: در ســال هاى اخیر آبدهى چاه هاى فلمن 
را از دست داده ایم در حالى که در گذشته آبدهى آنها به 
بیش از 4000 لیتر در ثانیه مى رسید.مدیرعامل شرکت 
آب وفاضالب اســتان اصفهان در پایان گفت:کاهش 
35 درصدى بارش ها در حوضه زاینده رود ( حدود 510 
میلیمتر مساوى کاهش 35 درصدى بارش ها در سال آبى 
نرمال) ضرورت مصرف بهینه آب در استان اصفهان را 
مى طلبد.ساالنه بیش از 30 هزار انشعاب به استان اضافه 
مى شود و هم اکنون بیش از چهار میلیون نفر زیر پوشش 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان هستند.

مشترکان اصفهانى
 پیشرو الگوى مصرف آب

احداث آزادراه اصفهان- شیراز 
در چه مرحله اى است؟

با به پایان رســیدن تعمیرات برنامه ریزى شده 
مگامدول B واحد شهید خرازى شرکت فوالد 
مبارکه، این واحد با آماده به کارى بیشتر در مدار 

تولید قرار گرفت.
نادر اروج نژاد، رئیس تعمیرات احیاى مستقیم 
این شــرکت گفت: تعویض کاتالیســت هاى 
ریفورمر در مگامدول ها یکى از ســنگین ترین 
عملیات هاى تعمیرات در واحدهاى احیاست. 
براى اجراى باکیفیت و ایمــن این پروژه باید 
اقدامات و آماده سازى هاى بسیار دقیق و فراوان 
در زمینه  مهندسى، ارزیابى ریسک ها، هماهنگى 
و ســازماندهى نیروى انسانى و مکانیسم هاى 
درگیر به دلیل تداخل هاى کارى صورت گیرد. 

وى افزود: خوشــبختانه این پروژه در طى این 
شــات دان، با تالش تمامى تیم هاى تعمیراتى 
شامل مکانیک و برق و نســوز و سایر نواحى 
پشــتیبانى طبق برنامه و با کیفیت مناســب 

صورت گرفت. 

خانواده هاى بســیارى از دانش آموزان اصفهانى روز 
دوشنبه به دلیل نگرانى هاى ناشــى از شیوع ویروس 
کرونا، فرزندان خود را سر کالس هاى درس نفرستادند.

روز یک شــنبه چهارم اســفند، مدرســه هاى برخى 
شهرستان هاى استان به منظور ایمن سازى، ضدعفونى 
کردن و گندزدایى با هدف حفظ سالمتى دانش آموزان 
تعطیل شد، هرچند روز قبل از آن یعنى شنبه سوم اسفند 
مدرسه هاى بســیارى از شهرستان ها به دلیل طوالنى 
شدن روند شمارش آراء و استقرار شعبه هاى اخذ رأى 
در برخى واحدهاى آموزشى، تعطیل بود. از طرفى در 
بسیارى از اســتان هاى همجوار که هنوز این بیمارى 
تأیید نشده، مدارس تعطیل اعالم شد اما یک شنبه شب 
این خبر منتشر شد که تصمیمى براى تعطیلى مدارس 

اصفهان گرفته نشده است.
رئیس اداره اطالع رســانى و روابط عمومى اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان گفت که این تصمیم 
در جلسه ستاد پیشــگیرى و کنترل ویروس کرونا در 
اســتاندارى اصفهان گرفته و از طریــق این اداره کل 
اطالع رســانى شــد. رحمت ا... ممیز، تصمیم گیرى 
براى تعطیلى مدارس را با مصوبه ســتاد ویژه استان با 
مسئولیت استاندار و دستگاه هاى مربوطه مانند دانشگاه 

علوم پزشکى اصفهان عنوان کرد.
تعطیل اعالم نشدن مدرسه هاى اصفهان، واکنش هاى 
بسیارى را در بین مردم به همراه داشت و عده اى از آنها 
از طریق شبکه هاى اجتماعى اعالم کردند که با توجه 
به آمار اعالم شــده از مبتالیان و فوتى هاى ناشى از 

ویروس کرونا در کشور، براى سالمتى فرزندان خود و 
فرستادن آنها به مدرسه نگران هستند و این سئوال را 
مطرح کردند که چطور در بسیارى از استان هاى دیگر 
که هنوز مورد مثبت کرونا تأیید نشده، مدرسه ها تا آخر 
هفته تعطیل شد. تعدادى از والدین با اشاره به تعطیل 
شدن دانشگاه هاى استان تا پایان هفته اظهار کردند که 
چگونه دانشگاه ها را تعطیل کردند اما براى مدرسه ها که 
جاى نگرانى بیشترى دارد، چنین تصمیمى گرفته نشد.
برخى از خانواده ها یک شنبه شــب پس از اعالم خبر 
تعطیل نشدن مدارس، در شبکه هاى اجتماعى اعالم 
کردند که فرزندان خود را به مدرســه نمى فرســتند. 
بررسى وضعیت مدرسه هاى اصفهان در صبح دوشنبه، 
نشان مى دهد که بسیارى از والدین، این تصمیم خود را 

عملى کردند، سرویس مدرسه اى در خیابان ها به چشم 
نمى خورد و برخى مدرسه ها به خانواده ها اعالم کردند 
که به دلیل حضور تعداد کم دانش آموزان، کالس ها دایر 

نیست و فرزندان خود را به خانه ببرند.
تعطیل نشدن مدرسه هاى اصفهان براى روز دوشنبه، 
انتقادهایى را به ســمت مســئوالن اســتان از جمله 
اســتاندارى، دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان و ستاد 
مدیریت بحــران وارد کرد اما طاهــره چنگیز رئیس 
دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان در صحبتى که یک 
شنبه شب با شــبکه تلویزیونى اصفهان داشت اعالم 
کرد که بر اســاس دســتورالعمل بخاطر اینکه مورد 
مثبتى وجود نداشته اســت، وزیر بهداشت تعطیلى را 

الزم ندانست. 

در همین حــال رئیــس روابط عمومى دادگســترى 
اســتان اصفهان از ورود دادســتان اصفهان به عنوان 
مدعى العموم به چرایى عدم تعطیلى مدارس اســتان 
اصفهان با توجه به شیوع کرونا خبر داد.  على شایگان 
نژاد در گفتگو با «ایمنا» بــا بیان اینکه على اصفهانى، 
دادســتان اصفهان در خصوص اعمال محدودیت ها و 
اقدامات پیشــگیرانه براى مبارزه با کرونا در اصفهان 
و علت عــدم تعطیلى مــدارس و عــدم عرضه اقالم 
پیشــگیرانه نظیر ماســک و مــواد ضدعفونى کننده 
به عنــوان مدعى العمــوم ورود کرده اســت، اظهار 
کرد: به این منظور جلســه اى در دادگسترى اصفهان 
با مســئوالن ذیربط در خصوص کنترل و پیشگیرى 

کرونا برگزار شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتى استان اصفهان از کشف 
5000 کارتن ماسک هاى تقلبى در اصفهان خبر داد.
غالمرضا صالحى در گفتگو با خبرگزارى «موج» 
بیان کرد: یک انبار تولید زیرزمینى ماســک هاى 
تقلبى N95 بــا بیش از 5000 کارتن ماســک در 
اصفهان کشف شــد. وى گفت: این ماسک هاى 
تقلبى با برند N95  آمریکا که قیمت کارشناســى 
آنها دو تا سه هزار تومان اعالم شده است با قیمت 

28 هزار تومان در بازار به فروش مى رسید.
صالحى افزود: پرونده این تخلف در حال بررسى و 
رسیدگى است و حکم متخلفان نیز به زودى صادر 
مى شود. مدیرکل تعزیرات حکومتى استان اصفهان 
گفت: در استان اصفهان با هر گونه امتناع از عرضه 
ماسک و همچنین دیگر اقالم بهداشتى و فروش 
با قیمت بیش از بهاى تعیین شــده برخورد جدى

مى شــود.  صالحى در پایــان تأکید کــرد: مردم 
مى توانند هر گونه تخلف در این زمینه را به سامانه 
190  علوم پزشکى و 124 سازمان صنعت، معدن 
و تجارت و همچنین سامانه 135 سازمان تعزیرات 

اعالم کنند.

با همکارى مشترکان برق اســتان اصفهان در کاهش 
مصرف در زمان پیک،590 مگاوات برق کمترى امسال 

مصرف شد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق استان 
اصفهان گفت: این میزان کاهش مصــرف مربوط به 
6755 مشترك به صورت غیر همزمان،380 مگاوات و 

210 مگاوات همزمان( در ساعت 12 تا 16) بود.
مهدى ثقفى افزود:امسال در بخش صنعتى با همکارى 
هزار و 500 کارخانه در استان، شاهد حدود 180 مگاوات 

بار از طریق صنایع کاهش مصرف پیک بوده ایم.
وى اضافه کرد:همچنین با همکارى صاحبان چهارهزار 
حلقه چاه،93 مگاوات و از طرف ادارات(987 مشترك) و 
دیزل ژنراتورها حدود 15 مگاوات کاهش مصرف پیک 
در استان اصفهان، امسال شــاهد بودیم. این در حالى 
است که پارسال تعداد مشترکان برق که براى کاهش 
مصرف برق در شهرستانهاى استان اصفهان همکارى

 داشتند ،827کارخانه،ســه هزار و 65 حلقه چاه و 444 
اداره بود.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق استان 
اصفهان در پایان گفت:امسال به علت وجود آب پشت 
سدها، خاموشى نداشتیم و سطح پیک مجاز تعیین شده 
براى اســتان اصفهان، هزار و 880 مگاوات بود که در 
ساعت 13 مورخ 25 تیربه میزان هزار و 870 مگاوات ، 

پائین تر از حدمجاز آن را کنترل کردیم.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: هر ساله اواخر 
سال در اسفندماه، به خصوص نیمه دوم اسفند با کاهش 
اهدا کننده مواجه بودیم که متأســفانه بیمارى کرونا به 
دلیل ایجاد ترس در مردم خود عاملى براى کاهش بیشتر 
اهداى خون بوده است.مجید زینلى در گفتگو با «ایمنا» 
با بیان اینکه بزرگ  ترین معضل در پى اپیدمى ها کاهش 
اهدا کننده خون اســت، افزود: براى هر اهداى خون به 
دقت معاینات الزم انجام مى شــود فشــار خون و سایر 
معاینات انجام مى شود و تالش مى کنیم اهدا کننده اى 

انتخاب شود که از سالمت کامل برخوردار باشد.
وى در توصیه به مردم و اهداکنندگان گفت: همه مراکز 
استان فعال هســتند و مرکز خواجوى شهر اصفهان در 

دو نوبت در خدمت همشــهریان و اهداکنندگان است و 
درخواست ما از مردم این است که اهداى خون و بیماران 
را فراموش نکنند و براى اهداى خون اقدام کنند هرچند 

این روزها به واسطه نوروز مشغله بیشترى دارند.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: یک 
مورد مرگ مشــکوك در بیمارســتان فارابى اصفهان 

گزارش شده که نتیجه بررســى ارتباط آن با کرونا هنوز 
مشخص نبوده و آزمایشات آن در حال بررسى است

آرش نجیمى در گفتگو با «ایسنا»، اظهار کرد: به منظور 
کنترل و پیشــگیرى احتمالى از ویروس کرونا، مالقات  

در تمام بیمارستان هاى استان اصفهان تا اطالع ثانوى 
ممنوع اعالم شــد. هر بیمار بســترى در بیمارســتان
 مى تواند یک همراه داشــته باشــد که البته این همراه

 مى تواند تغییر کند.
در همین حال رئیس مرکز روابط عمومى و اطالع رسانى 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى از ابتالى دو 
نفر در استان اصفهان به بیمارى کرونا خبر داد. کیانوش 
جهانپور روز دوشنبه با اشاره به اینکه تعداد تلفات بیمارى 
کرونا در ایران به 12 و تعداد مبتالیان به 64 نفر رســید، 
افزود: از بین موارد بررسى شده از روز گذشته تا ظهر روز 
دوشــنبه، تعداد 18 نفر دیگر مبتال به ویروس کروناى 

جدید شناسایى شدند.
وى ادامه داد: از این تعداد هشت نفر در قم، سه نفر تهران، 
یک نفر اســتان همدان، دو نفر در اصفهان و دو نفر در 
اســتان مرکزى بودند و از این افراد چهار نفر جان خود 

را از دست دادند.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان نیز با تأیید این 
خبر در گفتگو با «ایرنا» اظهار کرد: دو بیمار مبتال به کرونا 

در این استان از شهر اصفهان بودند.
نجیمى با اشاره به اینکه این دو بیمار، زن  و 52 و 72 ساله 
هستند، افزود: یکى از آنها بهبود یافته و نفر دوم همچنان 
در بیمارستان بسترى است. وى با بیان اینکه اطرافیان 
این بیماران تا 14 روز تحت نظر هستند، خاطرنشان کرد: 
آنها در بیمارستان هاى اصفهان تحت درمان قرار گرفتند.

کرونا یا غیر کرونا؛

علت مرگ بیمار بیمارستان فارابى  چیست؟
کشف 5000 کارتن

 ماسک  تقلبى در اصفهان

بسیارى از دانش آموزان، دوشنبه به مدرسه نرفتند

کاهش مصرف برق در زمان پیک مصرف در  اصفهان

کرونا، اهداى خون را هم مختل کرد

قرارگرفتن مگا مدول B واحد 
شهید خرازى در مدار

سرستون ساسانى اصفهان امسال از زیر رواق هاى شرقى حیاط چهلستون به داخل سالن جنوبى این کاخ منتقل شد که 
به گفته مسئول امور موزه هاى میراث فرهنگى اصفهان به زودى یادمان کاخ خسروپرویز ثبت ملى مى شود.

ساغر حمیدى افزود: همکارانم در حال بررسى و تهیه گزارش در مورد منشا سرستون ساسانى اصفهان هستند تا با تکمیل 
شواهد و مستندات، بتوانیم این سرستون تاریخى را ثبت ملى کنیم. وى با اشاره به مستندات باستان شناسى درمورد تعلق 
سرستون ساسانى به اصفهان افزود: سال گذشته یک سرى پرونده ثبتى تکمیل کردیم اما قرار شد مستندات بیشترى 

ارائه کنیم تا به زودى این سرستون ثبت ملى شود.
 حمیدى در ادامه با اشاره به جفت سرستون ساســانى اصفهان در موزه ملى ایران یادآور شد: سرستون هاى ساسانى 
اصفهان یک جفت بوده اند و در کتاب 
آثار تاریخى اصفهان نوشــته لطف ا... 
هنرفر هم در این باره اشاره شد که یکى 
از سرســتون هایى که به طور تقریبى 
ســالم تر بوده به جهت منحصربه فرد 
بودن به موزه ملى انتقال داده شــده و 

دیگرى در اصفهان باقى مانده است.
سرستون ساسانى حاال به داخل یکى 
از سالن هاى جانبى چهلستون منتقل 
شــده و شــرایط بهترى دارد. علیرضا 
جعفرى زند، باستان شناسى که بیشتر 
مطالعاتش بر روى آثار تاریخى پیش از 
اسالم اصفهان بود، معتقد است که این سرستون متعلق به کاخ خسروپرویز در اصفهان بوده است. این باستان شناس 
قرار است در همکارى با پایگاه چهلستون شواهد الزم مبنى بر تعلق این سرستون به اصفهان و کاخ ساسانى را ارائه کند.

جعفرى زند معتقد است که این سرستون  به هیچ وجه از جاى دیگرى به اصفهان آورده نشد و  یادمان کاخ خسرو پرویز 
در اصفهان است.

علیرضا جعفرى زند در این  باره گفت: تهران براى ثبت ملى این اثر پیشینه خواسته بود و من به درخواست مدیر پایگاه 
چهلستون شواهد الزم را ارائه دادم تا ثبت ملى سرستون ساسانى اصفهان پیگیرى شود. وى تنها انتقال سرستون ساسانى 
به داخل کاخ را کافى نمى داند و معتقد است براى نمایش بهتر، این سرستون باید جایى گذاشته شود که پشتش آیینه باشد 

تا  تصویر ایزدبانو آناهیتا مشخص باشد.
جعفرى زند در این  باره یادآور شد: سرستون در زمان حاضر در طاقچه اى گذاشته شده و پشت این اثر معلوم نیست. مدیر 

پایگاه چهلستون  اما به من قول داده آیینه اى براى نشان دادن زوایاى سرستون نصب شود.

یادمان کاخ خسرو پرویز در اصفهان 
ثبت ملى مى شود

ست
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ماهنامه سینمایى «فیلم» در جدول رده بندى ده فیلم برتر 
خود، «آتاباى» را فیلم برگزیده سى وهشتمین جشنواره 

فیلم فجر اعالم کرد.
در این جدول که آراء منتقدان و 
نویسندگان معتبر و  قدیمى حوزه 

سینمایى، آورده شــده، «آتاباى» 
جایگاه اول را به دست آورده است. نکته 

جالب اینکــه فیلمنامه هادى حجــازى فر که در 
جشنواره فجر از ســوى داوران مورد بى توجهى قرار 

گرفت بهترین فیلمنامه جشــنواره فجر از نظر منتقدان 
این مجله است.

«آتاباى» به کارگردانى و تهیــه کنندگى نیکى کریمى 
در  سى  و هشتمین جشــنواره فیلم فجر توجه بسیارى از 
منتقدان و مخاطبان را به خود جلب کرد و بعضى منتقدان 
از آن به عنوان شــگفتى و فیلم متفاوت جشنواره امسال 

یاد کرده اند.
این فیلم حاصل سه ماه پروسه ســخت فیلمبردارى در 
روستاهاى خوى اســت و در آن هادى حجازى فر، سحر 
دولتشاهى، جواد عزتى، دانیال نوروش، یوسفعلى دریادل،  
مه  لقا مى  نوش، معصومه ربانى نیا و میرمجید حســینى 

ایفاى نقش کرده اند.

«آتاباى»، فیلم محبوب 
منتقدان ماهنامه «فیلم» 

فرهنگفرهنگ

ل رده بندى ده فیلم برتر
سى وهشتمین جشنواره

«
ت. نکته 

ــازى فر که در 
مورد بى توجهى قرار 
ره فجر از نظر منتقدان

 محبوب 
مه «فیلم» 

مهدى هاشمى، بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون در جدیدترین 
تجربه خود در عرصه بازیگرى ســینما در فیلم سینمایى «بى نظیر» به 
ایفاى نقش خواهد پرداخت تا سینما بار دیگر شاهد هنرنمایى این بازیگر 

باشد.
«بى نظیر» اثرى متفاوت در کارنامه کارى آقاى بازیگر اســت، اثرى که 
مى تواند بار دیگر توانایى هاى وى را به رخ بکشــد، البته هاشــمى طى

 سال هاى گذشته در آثارى ملقب به گیشــه نیز به ایفاى نقش پرداخته 
که شاید فیلم جدیدش بتواند کمى این حضور کم کیفیت را جبران کند. 

وى اولین بازى سینمایى اش را در فیلم «زنده باد...» ساخته خسرو سینایى 
تجربه کرد. اما بازى او در مجموعه تلویزیونى «سلطان و شبان» بود که 
نامش را سر زبان ها انداخت و او را به شهرت رساند. بازى او در فیلم دو فیلم 
با یک بلیت، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول نهمین دوره جشنواره 

فیلم فجر را براى او به ارمغان آورد.
مهدى هاشمى در دهه 70 باز هم در فیلم هاى «همسر» و «معجزه خنده» 
درخشید. بسیارى از منتقدان سیمرغ بلورین دوازدهمین دوره جشنواره فیلم 
فجر را از آن مهدى هاشمى براى بازى بسیار خوبش در فیلم «همسر» 

مى دانستند.
هاشــمى پس از چند ســال کم کارى و دورى از تلویزیون و ســینما با 
مجموعه هاى تلویزیونى «هزاران چشم» و «روزگار قریب» به کارگردانى 
کیانوش عیارى بازگشت موفقیت آمیزى به تلویزیون داشت و پس از آن با 

نقش آفرینى در فیلم هاى متعدد سینمایى، توانایى اش را مجدداً به اثبات 
رساند و در بیست و نهمین جشــنواره فیلم فجر براى دومین بار موفق به 
دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول براى فیلم هاى «آلزایمر» 

و «آقا یوسف» شد.
پیش تولید فیلم سینمایى «بى نظیر» به کارگردانى سیدمسعود نورزاده 
و تهیه کنندگى سعید رضاصفت که محصول مشترك ایران و افغانستان 
است، آغاز شده است. قرار است این فیلم سینمایى 20 اسفند ماه در تهران 

کلید بخورد.
فیلم «بى نظیر» یک درام تلخ اجتماعى است و بازتاب طبقه اى است که 
براى فرار از جنگ بى صدا براى زندگى شان مى جنگند. روایت مرارت ها 
و مشــکالت دخترى به نام «بى نظیر» که در افغانستان در یک خانواده 
هنرمند زندگى تقریباً مرفهى دارد، ولى بر اثر جنگ ناچار اســت به ایران 
مهاجرت کند. آنها در تقابل یک فضاى اجتماعى قرار مى گیرند که طبقه 
فرهنگى به طبقه مهاجر نیاز پیدا مى کند در نتیجه سرد و تلخ، اما امیدوار 

به زندگى ادامه مى دهند.
مهدى هاشمى، فاطمه گودرزى، ســیروس همتى، على کاظمى، سعید 
رضاصفت، محمود مقامى، مهدى میامى، آتش تقى پور، سیدجواد زیتونى، 
فرشته محمدى، فرهاد فتاحى، سمیرا شیرى، ماهان معتمدى، علیرضا 
زمانى، بازیگر خردسال: مایسا مهدیانى، رادوین پارسا و با حضور ندا فروغ 

بازیگران این فیلم سینمایى هستند.

نقش «بى نظیر» بازیگر پیشکسوت در 
سینماى ایران

مهدى هاشمى
 احیا مى شود؟

از فیلم «جهان با من برقص» در شروع اکران در آمریکا و 
استرالیا استقبال فوق العاده اى شد.

 اکران گسترده این فیلم ساخته سروش صحت و به تهیه 
کنندگى محمدرضا تخت کشیان از این هفته در شهرهاى 

مختلف آمریکا و استرالیا آغاز شده است و در اولین اکران 
در شهر هیوستن آمریکا با اســتقبال عالى تماشاگران و 

پیش فروش کلیه بلیت  ها مواجه شده است.

 آرمین میالدى، مدیر مؤسسه «دریچه سینما» که پخش 
این فیلم در آمریکاى شمالى و اســترالیا را بر عهده دارد 
گفت: با توجه به شــناختى که از مخاطب خارج از ایران 
داریم پیش بینى اســتقبال خوبى از این فیلم را داریم که 
ترکیب فــوق العــاده اى از درام و کمدى در 
دل یک داستان فلســفى را به مخاطب ارائه 
مى دهد که نمونه آن را در ســینماى امروز 
ایران خیلى کم داریم. او همچنین اضافه کرد: 
«جهان با من برقص» در ماه فوریه و مارس 
در شــهرهاى مختلف آمریــکا از جمله لس 
آنجلس، سان فرانسیســکو، واشنگتن دى-

سى، ســن دیگو، نیویورك، شیکاگو و شش 
شهر اصلى استرالیا روى پرده خواهد رفت.

همچنین اکران «جهان با من برقص» در اروپا 
و کانادا در همین بازه زمانى با همکارى مشترك «دریچه 
سینما» و مؤسسه هاى فرهنگى «فینیکس» در کانادا و 

«فیلم ویژن» در اروپا انجام خواهد شد.

پرى امیرحمزه، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درباره آخرین 
فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: خیلى وقت است 
که در هیچ کارى بازى نکرده ام، البته این را بگویم که خودم 
خواستم در هیچ فیلمى بازى نکنم، زمانى پیشنهاد زیاد داشتم 
و اکثریت آنها را به دلیل کیفیت بد فیلمنامه و نقش رد کردم، 
آنقدر پیشنهادات را رد کردم که شاید کارگردانان فکر کردند 

که من دیگر نمى خواهم کار کنم. 
وى در همین راســتا ادامه داد: بازیگرى نیستم که الکى به 
پیشنهادات نه بگویم اما به واقع بازى در برخى فیلم ها براى 

من زشت است. 
بازیگر سریال «کارآگاه شمســى» فیلمنامه را مهمترین 
عامل پذیرش نقش دانست و افزود: به طور معمول وقتى به 

من براى بازى زنگ مى زنند در ابتدا براى رعایت احترام 
فیلمنامه را درخواســت مى کنم و آن را مى خوانم، 

اما متأســفانه طى ماه ها و سال هاى گذشته 
فیلمنامه هایى پیشــنهاد شده که بازى 

نکردن در آنها خیلى بهتــر از ایفاى 
نقش است. 

وى با اشــاره به عالقه خــود براى 
بازگشت به بازیگرى اذعان کرد: البته 
این را بگویم کــه کار خوب اگر وجود 

داشته باشد بدون شــک در آنها بازى 

مى کنم، مى خواهم در چند اثر خوب بازى کنم که به یادگار 
از من بماند و اگر کســى فیلمنامه خوبى داشته باشد بدون 
شک و به سرعت آن را مى پذیرم اما متأسفانه هنوز این اتفاق 
نیافتاده است.  امیرحمزه با اشاره به لطف همیشگى مردم به 
خود خاطرنشان کرد: مردم مرتب از من مى پرسند که چرا 
بازى نمى کنم ولى باور کنید نمى دانم چه بگویم، گاهى بهانه 
مى آورم و مى گویم در حال استراحت هستم، من مجبورم 
به مردم اینگونه بگویم زیرا مردم نباید از این اتفاقات سینما 

و بازیگرى با خبر شوند، آنها کلى 
خاطره خوب از بازیگرانشان 
دارند که نمى خواهند خراب 

شود.

معموًال جداول و لیست هایى که با عنوان پرفروش ترین 
فیلم ها هر ساله در دنیا و از جمله در کشورمان منتشر و 
به روزرسانى مى شوند بر اساس آمارى تنظیم مى شوند 
که رقم نهایى فروش هر فیلم را در ســینماها، بدون 
درنظر گرفتن تعــداد بیلت هاى فروخته شــده و آمار 
مخاطبان هر فیلم، نشــان مى دهد. بنابراین چه بسا 
فیلمى که سال ها پیش تولید و اکران شده است تعداد 
بلیت هاى بیشترى فروخته باشد اما فیلمى که در زمان 
حاضر اکران شده اســت به دلیل نرخ تورم و افزایش 
قیمت بلیت ســینما رقم فروش بیشترى را به نام خود 

ثبت کند.
مثًال فیلم کمدى «مطرب» که امســال رکورد فیلم 
«هزارپا» را شکسته و عنوان پرفروش ترین فیلم تاریخ 
سینماى ایران را ازآن خود کرده است تعداد بلیت هاى 
کمترى فروخته اما به دلیل افزایش قیمت بلیت در سال 

جدید موفق شد رقم فروش باالترى را ثبت کند.
اما با این حســاب، پرفروش ترین فیلم تاریخ سینماى 
ایران که بیشــترین بلیت را تا امروز به فروش رسانده 

کدام فیلم است؟
پیش از سیامک یاســمى و «گنج قارون» او، ساموئل 
خاچیکیان میدان دار فروش بود. او با ساخت فیلم هاى 
جنایى خود توانسته بود فروش سینما را در دهه 30 از 
آن خود کند. گرچه خاچیکیان تاب رقابت با کیمیایى 

و صیاد را براى فتح گیشه ســینما در دو دهه 40 و 50 
نداشت، اما توانست با اکران «عقاب ها» در سال 64، 
رکورد تازه اى به نام خود ثبت کند. «عقاب ها» با فروش 
15 میلیون تومانى خود، توانست حدود یک میلیون و 
900 هزار بلیت 8 تومانى بفروشــد و دهه 60 را به نام 

خودش سند بزند.
رکورد فــروش فیلم «عقاب ها» تا یــک دهه بعدش 

شکسته نشد. تا زمانى که «کاله قرمزى و پسرخاله» 
اکران شد و با بلیت 50 تومنى اش، 3/5 میلیون مخاطب 
را روى صندلى سینما نشاند. اتفاقى که تا امروز بى رقیب 
مانده و این فیلم را پربیننده ترین فیلم تاریخ سینماى 

ایران کرده است.
فیلم «کاله قرمزى و پسرخاله» همه عناصر یک فیلم 
پرفــروش را در خود جمع کرده بود؛ هم ســتاره هاى 
دوست داشتنى و موفق داشت و هم کودکان را جذب 
مى کرد که طبعًا باید همراه خانواده به ســینما بیایند. 
داستان فیلم هم تجمیع همه کلیشه هاى جواب داده 
شده در سینماى ایران بود؛ قصه اى طنز از سختکوشى 
و اشتیاق یک نفر براى رسیدن به خواسته اش همراه با 

عناصرى از داستان هاى جنایى و عاشقانه.
فیلم «هزارپا» با فروش 25 میلیارد تومانى اش تا به 
اینجا توانسته در رده فیلم هایى چون «اخراجى ها»، 
«شهر موش هاى2» و «نهنگ عنبر2» حدود یک 
میلیون و 700 هزار نفر را به ســینما بیاورد. یعنى 
هنوز نتوانســته حتى رکورد فیلم «عقاب ها» را در 
دهه 60 بشکند، چه برســد به فیلم «کاله قرمزى 
و پسرخاله» که با فاصله اى بســیار زیاد یعنى دو 
برابر «عقاب ها» بر صدر نشسته است. هنوز مانده 
تا «کاله قرمزى و پســرخاله» رقیبى در سینماى 

ایران پیدا کند. 

گالره عباسى که از چند ماه پیش سینماى ویژه نابینایان 
(ســوینا) را راه اندازى کرده اســت در یــک همایش از 
بازگشتش به ایران در 18 ســالگى و آرزوهایش براى 

آینده گفت.
این بازیگر سینما و تلویزیون گفت: در خانواده اى به دنیا 
آمدم و پدر و مادرى داشــتم که اهل هنر بودند و قصه و 
تخیل و شاهنامه خوانى در خانه ما زیاد بود. شاید همین 
قصه و تخیل باعث مى شد که من فکر کنم هرچه را که 
مى خواهم انجام دهم، باید در قالب یک قصه انجام دهم و 
همیشه شاهزاده اى مى شدم که به آرزوهایش مى رسید. 
همیشــه از بچگى پدرم گفته بود 18 ســاله که شدى 
چمدانت را به دست مى گیرى تا بروى دنیا را ببینى و دنیا 
را بشناسى. 18 ساله شــدم و ایران زندگى نمى کردیم. 
چمدانم را دست گرفتم و گفتم خوب دیگر االن وقتش 
است. گفتم من مى روم ســرزمین مادرى ام. مى خواهم 

بروم ایران، زندگى و خدمت کنم.
وى در ادامــه بیان کــرد: این موضوع بــه یک بحران 
تبدیل شد؛ قول 18 ساله اى که به من داده بودند. گفتند 
مگر مى شود دختر 18 ســاله به تنهایى برود؟ براى چه 
مى خواهى بروى ایران زندگى کنــى. تمام این بحران 
به یک جریانى تبدیل شد که من به خودم آمدم و دیدم 
با یک چمدان در فرودگاه امام خمینى (ره) هســتم، در 

حالى که همه خانواده مى خواستند کارى کنند که 
من برگردم. برنامه این بود که هر کسى که در 

ایران داریم اجــازه ورود به منزلش را به من 
ندهد که من برگردم. نه آدرسى داشتم نه 
تحصیالتى و نه حساب بانکى. آن موقع 

دیدم امید دارم و هدف. 
بازیگر سریال «شهرزاد» در ادامه با بیان 
اینکه نابینایان هم در رادیو ما کار مى کنند 
و هم برنامه ها را مى شــنوند، افزود: یکى 

از بهتریــن محتواها در رادیــوى ما تولید 
مى شــود. به قصه شب رســیدیم. شبى یک 

ربع قصه شب داریم و آن را به صورت پادکست 
پخش مى کنیم و ادیت و میکس آن با 

بچه هاى نابیناست. اشتغالزایى بینا 
و نابینا و کار کردنشــان در کنار 

یکدیگــر اتفاق افتاده اســت. 
«سوینا» یک برنامه بلندى 
است که هفت روز در هفته 
برنامه هایــش را پخش 
مى کند. برنامه اى به نام 

خیال عکس هم داریم که عکس هاى معروف دنیا را براى 
بچه هاى نابینا توضیح مى دهیم و آنها را با مفاهیم خیلى 
خاصى مثل سایه اجسام آشنا مى کنیم اینقدر اینها را خوب 
توضیح مى دهند که جهان دیگرى، هم رو به من و هم رو 

به عزیزان دیگر باز شده است.
گالره عباســى دربــاره برنامه هاى آینــده خود گفت: 
مى خواهیم یک اپلیکیشن و پلى لند طراحى کنیم. این 
یکى از بزرگ ترین آرزوهاى من اســت. حتمًا خیلى از 
شما بچه دارید ولى بچه هاى نابینا زمین بازى ندارند. ما 
پلى لندى براى بچه هاى نابینا درست مى کنیم که با خط 
بریل است. این را کلید زده ایم و مى خواهیم زمین بازى 
باشد. شهرمان را صوتى کنیم. از تهران شروع مى کنیم. 
لوکیشن هاى مهم تهران را صوتى مى کنیم و توضیح دار 
مى کنیم. جنبه تاریخــى و اطالعاتــى را مى گوییم تا 
نابینایان صاحب تصورى از آنها شــوند. آرزوى بزرگى 
دارم؛ اینکه همه سینماهاى ایران مجهز شود به سیستم 
هدفون که خودشــان بتوانند به صورت مستقل در کنار 
عزیزان دیگر آنالین و صوتى توضیحات را گوش بدهند. 
من شک ندارم که «سوینا» به زودى و با کمک تک تک 
هنرمندان و آدم هایى که شــاید اینجا نشســته اند تمام 
فیلم هاى سینماى ایران را صوتى 
مى کند و همــه نابینایان 
در کنــار بینایــان با 
یکدیگــر فیلم ها 
توضیــح دار  را 

مى بینند.

مهران رجبى از پایان تصویربردارى مجموعــه تلویزیونى «87 متر» به کارگردانى 
کیانوش عیارى تا پایان اسفندماه خبر داد.

این بازیگر با سابقه ســینما و تلویزیون گفت: همچنان تصویربردارى این سریال در 
یکى از خیابان هاى تهران ادامه دارد.

وى افزود: من در این سریال نقش «محسن خلیلى» 
را عهده دارم که با آقاى «پوردورانى» که نقش آن را 
على دهکردى بازى مى کند برسر آپارتمانى 87 مترى 
با مشکل مواجه مى شویم؛ این آپارتمان توسط یک 
کالهبردار به  افراد مختلف از جمله آقایان پوردورانى 
و خلیلى فروخته شده و داستان با اسباب کشى هر دو 
خانواده ظرف نیم ساعت و مشکالتى که برایشان به 

وجود مى آید آغاز مى شود.
این بازیگر درباره حضــور در اکثر کارهاى کیانوش 
عیارى توضیح داد: ایشــان استاد هستند و به عقیده 

من وقتى پشت مانیتور قرار مى گیرند یک دانشــمند فیلمساز هستند. من به عنوان 
بازیگر براى بسیارى از کارگردانان جلوى دوربین رفتم اما وقتى جلوى دوربین آقاى 
عیارى حاضر مى شوم، متوجه نگاه متفاوت ایشان به مقوله بازى مى شوم. من براى 

همه کارهایم انرژى و توان مى گذارم اما ایشان از آن دست کارگردانانى هستند که 
انرژى متفاوتى را از بازیگر طلب مى کنند. بازیگر جلوى دوربین آقاى عیارى گرفتار 
مى شود، زیرا نوع بازى که ایشان مى خواهند متفاوت است و شاید برخى از بازیگران 
متوجه این تفاوت نشــوند. من که هنرمند نیستم اما  
بازى من به دلشان مى نشیند و در این مورد یک هیچ 

به نفع من است!
رجبى کــه در ایام دهــه فجر ســریال «جالل» را 
روى آنتن شــبکه یک داشــت، درباره زمان پایان 
تصویربردارى «87 متر» گفــت: آقاى عیارى تأکید 
داشتند که باید تا پایان اســفندماه تصویربردارى به 
اتمام برســد و بازى من هم تا چند روز آینده در این 

سریال به پایان خواهد رسید.
وى درباره حضور در سریال «بیگانه اى با من است» 
به کارگردانى احمد امینى توضیح داد: تصویربردارى 

سریال در کرج انجام مى شد که در حال حاضر به پایان رسیده است.
مهران رجبى به تازگى بازى در سریال شبکه خانگى به نام «موچین» با موضوع طنز 

را به پایان رسانده است.

شــقایق دهقان، بازیگر جدید فصــل دوم «نون. خ» به 
کارگردانى سعید آقاخانى و تهیه کنندگى مهدى فرجى 

شد.
تصویر بردارى فصل دوم مجموعه «نون.خ» همچنان 
ادامه دارد. تاکنون حدود 70 درصد ســریال ضبط شده 
است و همزمان تدوین و صدا گذارى سریال در حال انجام 
است. این مجموعه تلویزیونى قرار است ماه رمضان سال 

99 روى آنتن شبکه یک سیما برود.
سعید آقاخانى، حمیدرضا آذرنگ، شقایق دهقان، سیروس 
میمنت، پاشا جمالى، هدیه بازوند، ندا قاسمى، میرطاهر 
مظلومى و مجید یاســر از جمله بازیگران این مجموعه 

تلویزیونى هستند.

شقایق دهقان جلوى دوربین 
«نون. خ» رفت

ى در برخى فیلم ها براى 

فیلمنامه را مهمترین «
: به طور معمول وقتى به 

دا براى رعایت احترام 
آن را مى خوانم، 

اى گذشته 
 بازى
اى

ى 
بته

جود 
ازى 

و بازیگرى با خبر شوند، آنها کلى 
بازیگرانشان خاطره خوب از
دارند که نمىخواهند خراب

شود.

بازیگر سریال «کارآگاه شمسى» :

بازى در برخى نقش ها واقعاً براى من زشت است

کارها و آرزوهایى که بازیگر مشهور براى نابینایان دارد 

چه شد گالره عباسى به ایران بازگشت؟

ن زندگى کنــى. تمام این بحران 
ل شد که من به خودم آمدم و دیدم 
دگاه امام خمینى (ره) هســتم، در 

ه مى خواستند کارى کنند که 
که هر کسى که در نبود
رود به منزلش را به من 
. نه آدرسى داشتم نه 
اب بانکى. آن موقع 

ف. 
زاد» در ادامه با بیان

 رادیو ما کار مى کنند 
شــنوند، افزود: یکى 

 در رادیــوى ما تولید 
ب رســیدیم. شبى یک 

 و آن را به صورت پادکست 
ت و میکس آن با 

شتغالزایى بینا 
ـان در کنار 

ه اســت. 
ه بلندى
ر هفته 
خش 
نام

هنرمندان و آدم هایى که شــاید اینجا نشســته اند تمام 
فیلم هاى سینماى ایران را صوتى 
مى کند و همــه نابینایان 
در کنــار بینایــان با 
فیلم ها  یکدیگــر
توضیــح دار  را

مى بینند.

پربیننده ترین فیلم  تاریخ سینماى ایران را بشناسیداستقبال پرشور از جواد عزتى در آمریکا

مهران رجبى: کیانوش عیارى یک دانشمند فیلمساز است

فصل دوم مســابقه تلویزیون «عصر جدید» از امروز 6 
اسفند روى آنتن شبکه 3 سیما مى رود.

این برنامه امروز با پخش چهار قسمت از سنجش و راستى 
آزمایى شرکت کنندگان میزبان مخاطبان مى شود.

چهار قسمت از حضور شرکت کنندگان در جلسات اولیه 
سنجش و پایش اســتعدادها در تاریخ هاى سه شنبه 6، 
شنبه 10، یک شنبه 11 و سه شنبه 13 اسفندماه پخش 

خواهد شد.
اولین قسمت اصلى از رقابت شرکت کنندگان فصل 
دوم مسابقه اســتعدادیابى «عصر جدید» با اجراى 
احسان علیخانى شنبه 17 اسفندماه مصادف با شب 
میالد امام على (ع) ساعت 22 و 30 دقیقه از شبکه 3 

سیما پخش خواهد شد.
فصل دوم این برنامه شنبه ها و یک شنبه هاى هر هفته 
ساعت 22 و30 دقیقه از شبکه 3 سیما پخش خواهد شد.

«عصر جدید2» از امروز 
روى آنتن مى رود
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اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان به استناد مجوز شماره 1700/463935/180 مورخ 1398/12/01 اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر دارد مغازه جنب هنرستان شهید خوانسارى واقع در خیابان جى- جنب 
تقاطع بزرگراه شهید آقابابائى را به مدت یک سال به افراد حقیقى یا حقوقى واجد شرایط به صورت اجاره واگذار 
نماید. لذا از متقاضیان دعوت مى شود جهت دریافت اطالعات بیشتر تا تاریخ 1398/12/12 به کارشناسى حقوقى 

اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان مراجعه نمایند.

آگهى اجاره مغازه جنب هنرستان شهید خوانسارى

م الف: 784776 مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان

برگزار نشدن دیدار فوق العاده حســاس و شاید به نوعى فینال 
گونه سپاهان-پرسپولیس در اصفهان از آن دست اتفاقات نادرى 
بود که کلکسیون حواشــى لیگ برتر 99-98 را تکمیل کرد تا 
جایى که اگر از این پس اتفاق عجیب ترى در هفته هاى حساس 
و سرنوشــت ســاز باقیمانده لیگ نوزدهم بیافتد دیگر خارج از 
گنجایش خواهد بود تا مثل ویترین افتخارات باشگاه السد قطر 
به ناچار برخى از آنها (جام هــا) را باید روى زمین چید یا به در و 
دیوار آویزان کرد! البته که یکى مایــه مباهات و دیگرى باعث 

شرمسارى است.
خبر انجام مسابقات هفته بیستم لیگ بدون حضور تماشاگران 
قطعًا دلخورى و نارضایتى میزبان ها را در پى مى داشــت. اما 
مسئله وقتى پیچیده شد که جدال شــاگردان قلعه نویى و گل 
محمدى هم شامل این تصمیم ناگهانى شد. دیدارى که ممکن 
بود قهرمان فصل از آن بیرون بیاید. پس اصفهانى ها حق داشتند 
به این تصمیم معترض باشند. آنها حق داشتند مهمترین بازى 

نیم فصل دوم را تماشا کنند اما...
وقتى مسئوالن برگزار کننده بارها ثابت کرده اند که براى کنترل 
بهتر حواشى مربوط به مســابقات ترجیحشان حضور کمرنگ 
تماشاگران در ورزشگاه هاست مى توان حدس زد انتشار ویروس 
کرونا شاید بهترین بهانه و فرصت را به مسئوالن سازمان لیگ 
داد تا براى یکبار هم که شده خود را از گزند حواشى همیشگى 
ال کالســیکوى ایران نجات دهند. آنها بــا مقاومت بر روى 
برگزارى مسابقات طبق تقویم، تماشاگران را از تماشاى یکى از 

حساس ترین و شاید سرنوشت سازترین هفته رقابت ها محروم 
کردند. تدبیرى که در ابتدا چندان خوشایند به نظر نمى رسید اما 
به علت فشردگى برنامه ها چاره دیگرى هم باقى نگذاشته بود.

با این تصمیم مشخص بود ســپاهانى ها بیشــترین لطمه را 
خواهند خورد. آنها روى حمایت هوادارانشان براى شکست دادن 
صدرنشــین لیگ و ادامه رقابت براى قهرمانى حساب باز کرده 
بودند و مشخص بود که به سادگى زیر بار این تصمیم نمى روند 
و شاید بهتر بود این یک بازى براى برطرف کردن هر شبهه اى 
به زمان دیگرى موکول مى شــد. اما آیا بازهم با این کار همه 

طرف ها راضى مى شدند؟
خیر. در واقع اصًال اتفاقى کــه رضایت 100 درصدى را برآورده 
سازد هیچگاه رخ نخواهد داد زیرا درصورتى که این تک دیدار 
به زمان دیگرى موکول مى شــد خود شائبه برانگیز و در جهت 
حمایت از تیم اصفهانى به نظر مى رسید. حال آنکه پیدا کردن 
زمان مناســب براى برگزارى مجدد این جدال حســاس خود 
داستان مفصلى است. اما مســلم آن است که نمى شود قوانین 
براى برخى تیم ها با سایرین تفاوتى داشــته باشد و همه ملزم 
به رعایت آن هستند. درواقع «یک قانون بد بهتر از بى قانونى 

است».
برگزار نشدن دیدار بین تیم هاى سپاهان و پرسپولیس درحالى 
که شهرخودرو و استقالل دیگر میزبانان دو بازى اخیر به قانون 
ناخوشایند و ناگهانى تمکین کرده بودند بدترین تصمیمى بود که 
مى شد در این برهه گرفت. چه سپاهانى که دلش به بازى کردن 

بدون تماشــاگر نبود و پس از اتفاقات جلوى هتل انگار بخاطر 
برقرار کردن شرایط برابر، قصد بیرون کشیدن پرسپولیسى ها 
را داشــتند تا آنها با وضعیت بدنى مطلوب ترى به میدان نیایند 
یا سوى دیگر که گل محمدى نشــان داده در مواقع بحرانى و 
ناراحتى خیلى زود تصمیم مى گیــرد و تابع نظرات نزدیکانش 
است باوجود حضور با تأخیر زردپوشان در ورزشگاه نخواست یا 
نتوانست بازیکنان و شاید کادر اجرایى تیمش را براى انجام بازى 
مجاب کند و احتمــاًال با ایــن کار به یک پیروزى ســاده در 
سخت ترین جدال نیم فصل دوم مى اندیشید. البته کامًال طبیعى 
است که هرکسى بیشتر از هرچیز به منافع خود فکر کند هرچند 
بهتر است نتایج در زمین مسابقه و در شرایط برابر رقم بخورند 

تا روح ورزش و رقابت سالم، مزه موفقیت را دلچسب تر کند.
با همه این تفاسیر به  جاى یکطرفه قضاوت کردن شاید بهتر باشد 
همگى بدون تعصب لحظاتى خود را جاى طرف مقابل بگذارند. 
سپاهانى ها خود را جاى ســازمان لیگ بگذارند که این شرایط 
ویژه براى همه رخ داده و این تصمیمى بوده که در کمترین زمان 
گرفته شده، پرسپولیسى ها خود را جاى رقیب مى گذاشتند که در 
دیدار حیاتى فصل از وجود تماشاگر محروم شده اند و مشکالتى 
که براى حریف پیــش آمده ممکن بود براى خودشــان اتفاق 
بیافتد پس بهتر بود روحیه جنگندگیشــان را نشان مى دادند، 
ســازمان لیگ خود را جاى هواداران فوتبال مى گذاشــت که 
مشتاق تماشاى مسابقات حساس یک سوم پایانى فصل هستند 

و تا آخر.

اى کاش کمى گذشت وجود داشت

درباره اتفاقات مقابل هتل محل اقامت ســپاهانى ها و 
ورزشگاه نقش جهان ادعاهاى متفاوت زیادى مطرح شده 
است. مدیران سپاهان ادعا کرده اند که تجمع هواداران 
این تیم و مخالفت آنها براى برگزارى بازى باعث شد تا 
کاروان این تیم با تأخیر راهى استادیوم نقش جهان شود 
اما فرمانده یگان ویژه اصفهان این ادعا را رد کرده و گفته: 
«سپاهانى ها آمدن شان به زمین را به تأخیر انداختند و قرار 
شد ما به یگان امداد کمک و تیم را به ورزشگاه اسکورت 
کنیم. هیچ تعرضى هم به تیم یا هواداران سپاهان نشد. 
هیچ برخوردى با هواداران سپاهان چه از سوى نیرو هاى 
امدادى و چه از سوى نیرو هاى انتظامى صورت نگرفت. 
حتى از سوى هواداران ســپاهان هم براى جلوگیرى از 
حرکت اتوبوس صورت نگرفــت و امنیت در محل هتل 

مثال زدنى بود.»
مدیران این باشــگاه همچنین مدعى شــده اند که آنها 
در نهایت به احترام فوتبال قبول کرده اند که بازى برگزار 
شود و راهى استادیوم شــوند اما جالل مرادى در گفتگو 
با برنامه «شــب هاى فوتبالى» گفت: «من یک سئوال 
دارم، آیا تیمى که مى خواهد مسابقه دهد در رختکن گرم 
مى کند؟ مگر نباید لیست را به ما بدهند؟ بنده دو سه مرتبه 
خواهش کردم اما نیامدند. جالب اســت این را بگویم که 
عوامل تیم در همان ساعت بازى رفته بودند استاندارى 
که بازى را لغو کنند!» این ادعا اگر صحت داشــته باشد 
نشان مى دهد که ســپاهانى ها حتى تا آخرین لحظات 

هم به دنبال لغو بازى بوده اند و براى آن تالش کرده اند. 
البته سپاهانى ها همچنان اصرار دارند که آنها قصد داشتند 
بازى کنند اما یک سئوال مهم دیگر در این میان به وجود 
مى آید که در البه الى صحبت هاى جالل مرادى به آن 

اشاره شد ولى توجهى به آن نشد.
مرادى از سپاهانى ها پرسیده: «مگر نباید لیست را به ما 
بدهند؟» این همان نکته مهمى است که مى تواند بخشى 
از ابهامات را روشن کند و صحت و ســقم ادعاها را هم 
مشــخص کند. معموًال یکى دو ساعت قبل از شروع هر 
بازى، لیســت بازیکنان اصلى و ذخیره تیم ها مشخص 
و به رســانه ها داده مى شــود. کمتر پیش مى آید که تا 
یک ســاعت قبل از شــروع بازى، ترکیب اصلى تیم ها 
اعالم نشود. روز یک شــنبه  هم حدود یک ساعت قبل 
از شروع بازى بود که ترکیب اصلى پرسپولیس در اختیار 
رسانه ها قرار گرفت. اما ترکیب سپاهان تا قبل از ساعت 
اولیه برگزارى بازى یعنى 16:15 اعالم نشده بود و تازه 
چند دقیقه بعد از این ساعت بود که در کانال هاى ورزشى 
ترکیب سپاهان اعالم شد. تنها دلیلى که مى توان براى 
این اتفاق متصور شد این است که کادر فنى سپاهان هم 
تا آخرین لحظه به لغو بازى امیدوار بود و قصد نداشــت 
حتى ترکیب اصلى این تیم را مشــخص کند! در واقع به 
نظر مى رسد ترکیب اصلى این تیم نه در هتل و اردو بلکه 
در اتوبوس و در آستانه رســیدن به استادیوم مشخص و 

اعالم شده است!

اظهاراتى که براى زردپوشان مایه دردسر شد

مرادى و فرمانده یگان ویژه علیه سپاهان

صبح دیروز (دوشــنبه) و در برنامه «تهران ورزشــى» 
رادیو تهران، مناظره اى میان محمدحسن انصارى فرد 
و مســعود تابش، مدیران عامل دو باشگاه پرسپولیس 
و سپاهان برگزار شد. بخشى از اظهارات این دو نفر به 

شرح زیر است:

انصارى فرد
باشگاه سپاهان و قلعه نویى اصالً  دوست نداشتند که این 
بازى برگزار شود که به چند مســتند آن اشاره مى کنم. 
تابش بارها گفت درخواســت داشــتیم بازى به دلیل 
برگزارى بدون تماشاگر مسابقه به تعویق بیافتد. زمانى 
که بازى قرار بود برگزار شود، تابش در استاندارى بود، 
اما قانون باید اجرا مى شد. تیم ها یک ساعت و نیم قبل 

از شروع مسابقه باید وارد زمین شوند.
با بیانات فرمانده یگان ویژه اصفهان که گفت مشکلى 
براى خروج تیم ســپاهان از هتل به ورزشــگاه نبوده، 
ادعاى سپاهانى ها کامًال رد مى شــود و نشان مى دهد 
ســپاهان نمى خواست بازى برگزار شــود. سپاهانى ها 
مدعى هستند که ساعت 4:15 وارد ورزشگاه شدند و در 
راهرو خودشان را گرم کردند، اما من جلوى راهروى این 
تیم بودم و آنها را ندیدم! زمین نقش جهان شرایط خیلى 
خوبى دارد و دلیل نداشت سپاهان در راهرو تمرین کند. 
چه حرف هاى کذبى مى زنید؟ آقاى تابش! شما فردى 
بااخالق، خوشنام و شریف هســتید. چرا بازیچه دست 

سرمربى خود مى شوید.
جالل مرادى (ناظر مسابقه) سه بار به رختکن سپاهان 
آمد و شما لیســتى به او ندادید. این یعنى سپاهان اراده 
بازى کردن نداشــت. ما نیم ســاعت در زمین بودیم و 
اگر مى خواستند، بیشتر هم منتظر مى ماندیم. این همه 
چشــم بوده و همه اظهارنظر دروغ مى کنند، فقط شما 
راســت مى گویید یا برعکس آن درست است؟ در قرن 
21 نمى توان دروغ گفت. مى توانستید صادقانه بگویید 

بازى نمى کنیم.
تابش

تا لحظات آخر به دنبال تعویق بازى بودیم و ســالمت 

مردم براى ما مهم بود. صالح نبــود 60 هزار هوادار به 
ورزشگاه بیاید. ما در استاندارى به دنبال لغو بازى بودیم 
که با آن موافقت نشد. 45 دقیقه از هتل کوثر تا ورزشگاه 
نقش جهان زمان است و ما 4:25 وارد ورزشگاه شدیم. 
بازیکنان ما در راهرو گرم کردند و دیگر فرصت نداشتند 
که دعاى آخر را بخوانند. اگر در پایین راهرو بایستید، بعد 
از پیچ ورزشگاه را نمى بینید. بازیکنان ما 15 دقیقه گرم 
کردند و هم قسم و آماده ورود به زمین شدند. ما با بهاروند 
هم تماس گرفتیم که زمان بیشترى به ما بدهند و تیم 
آماده بازى شد. مدیرعامل و سرمربى پرسپولیس در اتاق 

داورى بودند و به ما گفتند شما هم دو نفر بفرستید.
مدیرعامل سپاهان درباره اینکه قلعه نویى به شاگردانش 
گفت پس از اعضاى تیم پرســپولیس وارد زمین شوند، 
خاطرنشان کرد: نگرانى وجود داشــت که بازى را 3 بر 
صفر اعالم کنند. ما آماده بازى بودیم و دلیل نداشــت 
به ورزشگاه بیاییم و آماده نشویم. پرسپولیس از شرایط 
استفاده کرده و مى خواهد مسائل را به نفع خودش رقم 

بزند.
انصارى فرد

من تمام راهرو را دیدم و کســى از اتاق سپاهان خارج 
نشد. اگر کســى دید که عضوى از باشــگاه سپاهان از 
رختکن خارج شد، اســمم را عوض مى کنم. مرادى سه 
بار گفت لیست بازیکنانتان را بدهید، چرا ندادید؟ قانون 
مى گوید نیم ساعت قبل از بازى باید لیست بازیکنان را 
بدهید. آقاى تابش! شــما ممکن است فردا مدیرعامل 
نباشــید، آن فرد خوش اخالق و صــادق کجا رفت؟ ما 

مسلمان هستیم. شما حقایق را کتمان مى کنید.
تابش

من همان فرد مســلمان و خوش اخالق سابق هستم 
و پا روى مســلمانى خود نمى گذارم. ما موظف شدیم 
بخاطر منافع ملى بازى کنیم، امــا بخاطر کمبود وقت 
نتوانستیم وارد زمین شویم و بعد برگردیم. سهیل مهدى 
(مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ) گفت بازیکنان 
مى توانستند در اتوبوس لباس عوض کنند،  اما لباس ها 
در رختکن آویخته شــده بود و اعضاى تدارکات از چند 

ساعت قبل در رختکن بودند. ما فیلم گرم کردن خودمان 
در راهرو را ارائه مى کنیم. خدا به اعمال ما شاهد است. 

امیدواریم قضاوت عادالنه باشد.
با فتاحى، مدیــر تیم درباره لیســت صحبت کنید. من 
در جریان آن نیســتم. ما آماده ورود بــه زمین بودیم 
و به مرادى پیــام دادیم، اما او به راهــروى رختکن ما 
نیامد. پس از اینکه مشخص شد امکان تعویق مسابقه 
نیســت، با همه حقى که داشــتیم، آماده بازى بودیم و 
مى خواســتیم به میدان برویم، اما پرســپولیس حاضر

 نشد.
انصارى فرد

بازى بعدى سپاهان از زمان ورود اعضاى تیم به ورزشگاه 
نقش جهان تا زمان ورود بازیکنان به زمین فیلمبردارى 
کنید. تیمى که مى خواهد بــازى کند، بازیکنانش یک 
ســاعت و نیم قبل از بازى وارد ورزشــگاه مى شوند و 
خودشــان را گرم مى کنند.  تیمى کــه بخواهد بازى 
کند، یکى دو نفر را به ورزشــگاه مى فرستد و مى گوید 
مى خواهیــم بیاییم. من عزمى از ســپاهان براى بازى 
کردن ندیدم و کسى از این تیم به ورزشگاه نیامده بود. 
پروژه این بود که سپاهانى ها بگویند بازى نمى کنیم و 
کمیته انضباطى، رأى به تکرار این مســابقه بدهد. آنها 
مى گویند ســاعت 5 آماده بازى بودیم، اما ما تا ساعت 
5:30 مى خواستیم بازى کنیم و ساعت 5:50 ورزشگاه را 
ترك کردیم. سپاهانى ها در اتاق خود را باز نکردند و دو 

نفر از آنها وارد زمین نشدند.
تابش

به جان دو فرزندم قســم مى خورم بازیکنان در راهرو، 
خودشان را گرم کردند. نمى دانم انصارى فرد کدام راهرو 
را مى دیــد و مطمئنم اگر تیم دیگرى جز پرســپولیس 
حریف ما بود، بازى برگزار مى شد. این مسابقه، مهمترین 
بازى لیگ بوده و با سایر دیدارها متفاوت بود. ما آماده ایم 
مجدداً بازى کنیم و براى تعویق مســابقه، روز خاصى 
را نمى گفتیم. مى خواســتیم 50 تا 60 هــزار هوادار به 
ورزشگاه بیایند و با وجود اینکه سالمتى مردم اولویت ما 

بود، مى خواستیم به میدان برویم. 

مناظره مدیران عامل باشگاه هاى سپاهان و پرسپولیس

خودم دیدم 
در راهرو نبودید! 

کدام راهرو را مى گویى؟

مناظره مدیرا

د
کدام

و تا آخر.ه دلش به بازى کردن

پرسپولیس

ى؟
سرپرست تیم فوتبال سپاهان گفت: طبق اساسنامه 
باید دو بازه زمانى 30 دقیقه به تیم ما زمان مى دادند و با 
توجه به اینکه در 30 دقیقه دوم ما آماده مسابقه بودیم 
و پرسپولیس ورزشگاه را ترك کرد، منتظر اعالم زمان 

جدید دیدار دو تیم از سوى سازمان لیگ هستیم.
 رضا فتاحى در گفتگویــى در خصوص اتفاقات اخیر 
و حواشى دیدار دو تیم ســپاهان و پرسپولیس که در 
نهایت به لغو بازى منجر شــد، اظهار کرد: روز پیش 
از بازى ابالغیه اى شفاهى به ما رســید که دیدار ما 
برابر پرسپولیس بدون تماشاگر خواهد بود. پس از این 
موضوع در جلسه هماهنگى دو تیم اعالم کردم که اگر 
قرار است، بازى ما بدون حضور هواداران باشد، آن را 
لغو کنید و حتى آقاى جالل مرادى در صورت جلسه 

خود این مطلب را نوشتند.
وى ادامه داد: تالش هاى باشــگاه از صبح روز بازى 
براى لغو این دیدار شروع شــد، اما متأسفانه سازمان 
لیگ این کار را انجام نداد. از ســاعت 13 بعدازظهر 
آقایان تابش و نیکفر به استاندارى اصفهان رفتند که در 
این جلسه صحبت هایى درباره منافع ملى به میان آمده 
که در صورت لغو بازى ممکن است میزبانى مقدماتى 
جام جهانى را از دســت بدهیم و تیم هاى کشورهاى 

دیگر منتظر این اتفاق هستند.
فتاحى تصریح کرد: با وجود این، ما به ورزشگاه رفتیم 
و طبق اساسنامه فوتبال دو بازه زمانى 30 دقیقه باید 
به تیم ما زمان مى دادند که ما در 30 دقیقه دوم آماده 
مسابقه بودیم، اما پرســپولیس موافقت نکرد. من به 
جالل مرادى آمادگى تیم را اعالم کردم، اما متأسفانه 

قبول نکردند.
وى ادامه داد: با تمام این مشــکالت ما به ورزشگاه 
رفتیم. عنوان شــده بود که بازیکنان باید در اتوبوس 
لباس تعویض مى کردند. ما در لیگ اســتان و محلى 
حضور نداریم و تدارکات ما از ســه ساعت زودتر به 
ورزشگاه مى آید و لباس بازیکنان را در رختکن چیدمان 
مى کند. تمام تدارکات ما آماده بود، اما باید به رختکن 
مى آمدند و لباس مى پوشــیدند که این اتفاق و آماده 
شدن براى بازى 20 دقیقه زمان مى برد و آماده مسابقه 

بودیم، اما متأسفانه پرسپولیس موافقت نکرد.
فتاحى در پایان در خصوص اینکه آیا نتیجه 3 بر صفر 
به سود پرســپولیس رقم خواهد خورد یا خیر؟ گفت: 
طبق اساسنامه اى که در شــبکه هاى تلویزیونى نیز 
نمایش داده شده اســت، دو بازه زمانى 30 دقیقه اى 
باید به ما زمان مى دادند و مــا در 30 دقیقه دوم آماده 
بازى بودیم و اکنون باید  برنامه جدید ســازمان لیگ 
براى دیدار سپاهان و پرسپولیس اعالم شود. اگر اتفاق 
دیگرى رخ دهد، حتمًا به نهادهایى که باید شکایت 
کنیم، شکایت خود 
را اعالم خواهیم 

کرد.

مهرداد میناوند: سرپرست تیم فوتبال سپاهان: 

منتظر اعالم تاریخ 
جدید هستیم

به مردم اصفهان توهین نکردم؛ فتوشاپ بود!
پیشکســوت تیم فوتبال پرســپولیس ضمن تکذیب 
حرف هایى که از قول او در آســتانه بازى با ســپاهان 
مطرح شد، گفت: بابت حرفى که نزدم هرگز عذرخواهى 
نمى کنم. برخى ها چــون توان فنى بــراى رویارویى 
با پرســپولیس را ندارند به مســائل حاشــیه اى روى 

مى آورند.
 مهرداد میناونــد افزود: متأســفانه از وقتى برخى ها به 
سپاهان آمدند همیشه بازى با پرسپولیس با حاشیه هاى 
خاصى همراه بوده اســت. متأســفانه این مسائل آفت 
فوتبال اســت. ســئوال من این اســت که آیا در لیگ 
قهرمانان آسیا جرأت داشــتند یک دقیقه دیر در زمین 

حاضر شوند؟
پیشکسوت پرســپولیس خاطرنشــان کرد: متأسفانه 
مقابل هتل هواداران ما را کتک زدند. شیشــه اتوبوس 
تیم را شکستند و خیلى از مســائل دیگر رخ داد که این 

موضوعات همیشه در اصفهان رخ داده است.
وى در رابطه با اینکه گفته مى شود او به مردم اصفهان 

توهین کرده و آنها هم خواهان عذرخواهى او شــدند، 
گفت: بــه هیچ وجه اینطور نیســت و ایــن موضوع را 
تکذیب مى کنم. در حال حاضر با یک برنامه فتوشــاپى 
ســاده مى توان چنین متنــى را به نقــل از هر فردى 

منتشر کرد.
میناوند تأکید کرد: یکســال خیلى خوب را در سپاهان 
پشت سر گذاشتم و چه بازیکنان قدیمى سپاهان و چه 
مردم خوب این شــهر و هواداران سپاهان مى دانند که 
من چقدر این شهر را دوســت دارم. از طرفى خط قرمز 
من شهدا و خانواده آنها هستند. کسانى که براى حفظ 

آرامش ایران و مردم از جان خود مایه گذاشتند.
وى خاطرنشان کرد: متأ ســفانه تا صبح روز بعد از بازى 
الکى و  بیهوده فحش خوردم اما به شدت آن را تکذیب 
مى کنم. براى حرفى هم که نزدم عذرخواهى نخواهم 
کرد. من نمى دانم که تنها چرا وقتى عده اى در سپاهان 
هستند این مسائل مطرح مى شود. فوتبال حرفه اى است 

و جاى طرح این مسائل در آن نیست.
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان تصرفانه مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت  به فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى دارند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى نســبت به ردیف (الف) به مدت دو ماه و نسبت به ردیف (ب) به مدت یک ماه 
اعتراض خود را به این منطقه تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند و گواهى طرح دعوا را به این منطقه 
ثبتى ارائه نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1 راى شــماره 139860302210003226- 1398/11/16 آقاى مرتضى مسلمى فر به 
شماره شناسنامه 228 اصفهان و کدملى 1287775144 فرزند اسداله در دو دانگ قسمتى 
از یک باب دامدارى به مســاحت 2628/22 مترمربع مفروزى از پالك 105 اصلى واقع در 

بخش 20 ثبت اصفهان. 
2 راى شماره 139860302210003224- 1398/11/16 آقاى على محمد فزوهء به شماره 
شناسنامه 1 اصفهان و کدملى 1291313478 فرزند اسداله در دو دانگ یک باب دامدارى به 
مساحت 2628/22 مترمربع مفروزى از پالك 105 اصلى واقع در بخش 20 ثبت اصفهان.

3 راى شــماره 139860302210003221- 1398/11/16 آقاى محمدحسین فزوهء به 
شماره شناسنامه 43 صادره اصفهان و کدملى 1291296123 فرزند اسداله دو دانگ یک 
باب دامدارى به مساحت 2628/22 مترمربع مفروزى از پالك 105 اصلى واقع در بخش 20 
4 راى شــماره 139860302210003225- 1398/11/16 آقاى حمید نورى به شماره 
شناســنامه 395 صادره تیران و کدملى 5499050309 فرزند غالمحسین ششدانگ یک 
باب باغ ویال به مساحت 2219/30 مترمربع مفروزى از پالك فرعى 1087 از 2248 اصلى 

واقع در بخش 6 ثبت اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف اکبر آقاگنجى
5 راى شماره 139860302210003227- 1398/11/16 آقاى منوچهر خیام سیچانى به 
شماره شناسنامه 672 و کدملى 1288660219 فرزند على در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 285 مترمربع مفروزى از پالك فرعى 1186 از 2248 اصلى واقع در بخش 6 ثبت 

اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف احدى از ورثه مونس چم انگیز.
6 راى شماره 139860302210003228- 1398/11/16 آقاى سید محمد طباطبایى به 
شماره شناسنامه 129 و کدملى 1288496788 فرزند محمد در ششدانگ یک قطعه زمین 
کشاورزى به مســاحت 70125  مترمربع مفروزى از پالك 137 اصلى واقع در بخش 20 
ثبت اصفهان. انتقال عادى مع الواســطه از طرف خانم صدیقه طباطبایى زواره به استثناى 

ثمنیه اعیانى.
7 راى 139860302210003232- 1398/11/16 هیات آقاى محمود لباف به شــماره 
شناسنامه 53012 صادره کدملى 1281627089 فرزند رضا در ششدانگ یک باب کارگاه 
به مساحت 782/72 مترمربع مفروزى از پالك شماره فرعى 193 از 1762 اصلى واقع در 

بخش 6 حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان.
8 راى شــماره 139860302210003233- 1398/11/16 آقاى حسین ردانى پور ردانى 
به شماره شناسنامه 1 صادره اصفهان و کدملى 1291774531 فرزند عباس در ششدانگ 
از یک باب خانه به مساحت 189مترمربع مفروزى از پالك 99 اصلى واقع در بخش 6 ثبت 

اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف عبدالخالق صیام پور.
9 راى شــماره 139560302024002942- 1395/02/14 خانم سکینه عابدى کچى به 
شماره شناسنامه 27205 صادره اصفهان و کدملى 1282199226 فرزند قلى در ششدانگ 

یک باب ساختمان به مساحت 203/81 مترمربع مفروزى از پالك شماره فرعى 1048 از 
2248 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف اصغر مختاریان 

به نمایندگى شرکت لیموزین
10 راى شماره 139860302210003234- 1398/11/16 خانم بدرالسادات مصطفوى 
آفارانى به شماره شناسنامه 60675 صادره اصفهان و کدملى 1280294485 فرزند حسین 
شش دانگ یک یک باب خانه به مساحت 239/20 مترمربع مفروزى از پالك شماره فرعى 

1186 از 2248 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان احدى از ورثه مونس چم انگیز
11 راى شــماره 139860302210003235- 1398/11/16 آقاى خانم شــهناز واهب 
به شماره شناســنامه 937 صادره اصفهان و کدملى 1288724314 فرزند عبدالوهاب در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 55/50 مترمربع مفروزى از پالك شماره فرعى 1186 
از 2248 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان انتقال عادى مع الواســطه از طرف احدى از 

ورثه مونس چم انگیز
12 راى شــماره 139860302210003236- 1398/11/16 آقاى حمید حسین زاده به 
شماره شناسنامه 2221 صادره خمین و کدملى 0558398901 فرزند حاجى در ششدانگ 
یک باب مغازه به مساحت 63/45 مترمربع مفروزى از پالك شماره فرعى 24 از 2248 اصلى 

واقع در بخش 6 انتقال عادى مع الواسطه از طرف محمدعلى زندى
13 راى شــماره 139860302210003237- 1398/11/16 آقاى داود زارعى ورزنه به 
شماره شناسنامه 653 صادره اصفهان و کدملى 5659975135 فرزند احمد در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 161/50 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1774 اصلى واقع در بخش 6 

ثبت اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف یداله صیام پور اشکاوندى
14 راى شــماره 139860302210003249- 1398/11/19 آقاى فرهاد بیاتى به شماره 
شناســنامه 1270284355 صادره از اصفهان و کدملى 1270284355 فرزند اسفندیار در 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 672 مترمربع مفروزى از پالك شماره فرعى 142 از 
2248 اصلى واقع در بخش 6  اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف مرتضى افشارزاده. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/11/21 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1398/12/06 م الف: 
766229 ناصر صیادى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/303

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شــعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالســه 961161 ج/12 له خانم نازنین ابوطالبیان و علیه آقاى على نادرى 
مبنى بر مطالبه مبلغ 5 عدد ســکه بهار آزادى که در روز تنظیم مزایده 98/12/26 به مبلغ 
360100000 ریال ارزیابى که با قســمت نقدى آن به مبلغ 299/705/558 ریال ارزیابى 
مى گردد بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى که شخص ثالث آقاى 
اسماعیل نادرى ملک خود را جهت پرداخت اقساط معرفى نموده است در تاریخ 98/12/26 
ساعت 11/30 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 
جهت فروش 2/877 حبه مشاع از 72 حبه شــش دانگ ملکى به پالك ثبتى 25/1126 
بخش 14 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى 
آقاى اسماعیل نادرى و اکنون در تصرف مالکانه محکوم له مى باشد توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده 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: مشــخصات ملک: ملک مذکور یک باب ساختمان در سه 
طبقه شامل زیرزمین و طبقه همکف و طبقه اول که هر ســه طبقه به صورت دوبلکس با 

یکدیگر در ارتباط هستند طبقه زیرزمین به صورت یک سالن کف پارکت و بدنه سنگ است 
و داراى موتورخانه و یک اتاق است و از سمت حیاط و دستگاه پله انتهاى ساختمان راه دارد 
طبقه همکف شامل سرویس بهداشتى و آشــپزخانه کاشى و سرامیک و کابینت ام دى اف 
و سالن کف ســرامیک و بدنه گچ و رنگ و دربهاى داخلى چوبى و بیرونى فلزى است و به 
تازگى بازسازى شده و طبقه اول داراى سه اتاق خواب و حمام است نماى ساختمان سنگ 
و کف حیاط موزائیک شده است گرمایش ساختمان موتورخانه مرکزى شوفاژ و سرمایش 
کولر است ساختمان فاقد اسکلت به صورت دیوار باربر و سقف طاق ضربى است و تعدادى 
ستون فلزى در وسط دارد قدمت ساخت باالى بیست سال بوده کاربرى مسکونى و در حال 
حاضر استفاده مسکونى دارد. مساحت عرصه و اعیان ملک: مساحت اعیان ملک طبق سند 
157/76 مترمربع و اعیانى جمعًا حدود 315 مترمربع اســت. مشخصات ثبتى: ملک داراى 
دو سند تک برگى به شــماره ملک اصلى 25 و فرعى 1126 مفروز از 996 و شماره 97 ج 
566014 به میزان دو دانگ به مالکیت آقاى اســماعیل نادرى سى و سند به شماره ملک 
اصلى 1126 و فرعى 25 مفــروز از 996 و شــماره 381602 ب 96 بمالکیت خانم نازنین 
ابوطالبیان بخش 14 ثبت اصفهان مى باشــد. تعیین نشانى دقیق: اصفهان خیابان کهندژ 
کوچه 18 و پالك 342 و کدپستى 8186647135 و 135 است. تعیین نوع کاربرى ملک: 
ملک به صورت مسکونى ســاخته و به همین عنوان نیز در حال اســتفاده مى باشد. تعیین 
متصرف ملک: ســاختمان در حال حاضر در تصرف و مورد اســتفاده مالکین است. تعیین 
مشاع یا مفروز بودن ملک: ملک داراى دو مالک و مشاع است. تعیین حقوق  احتمالى افراد: 
به جز مالکین ذکر شده شــخص دیگرى روى ملک ادعایى ندارد. تعیین وضعیت ملک از 
لحاظ شهردارى: ملک مذکور داراى پروانه ساخت و در مراحل پایان کار است و فاقد عقب 
نشینى است. انشعابات: ملک داراى انشعابات سه کنتور برق و یک کنتور آب و برق است. 
تعیین قیمت روز ملک: با توجه به جمیع جهات و میــزان عرصه و اعیان و موقعیت ملک و 
موقعیت ساخت ششدانگ ملک به تاریخ آبان ماه 1398 جمعًا به مبلغ 7/500/000/000 
ریال معادل هفتصد و پنجاه میلیون تومان تعیین مى گردد و سهم آقاى اسماعیل نادرى به 
میزان دو دانگ از ششدانگ 2/500/000/000 ریال معادل دویست و پنجاه میلیون تومان 
و سهم خانم نازنین ابوطالبیان به میزان چهار دانگ به مبلغ 5/000/000/000 ریال معادل 
پانصد میلیون تومان تعیین و اعالم مى گردد. در نتیجه ارزش 2/877 حبه مشاع آن به مبلغ 
299705558 ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 776565 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى 

اصفهان/11/416
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003004506/1 شماره بایگانى پرونده: 9806372/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000564 تاریخ صــدور: 1398/11/06 آگهى ابالغیه 
هاى اجرائیه کالسه: 139804002003004506- بدین وسیله به خانم/آقاى حمیدرضا 
سلطانى نام پدر: محمدعلى تاریخ تولد: 1353/07/01 شماره شناسنامه: 1492 به نشانى: 
خ بزرگمهر عالمه امینى کدپستى 8133613877 ابالغ مى شود که آقاى حسینعلى جان 
نثارى الدانى جهت وصول مبلغ 500/000/000 ریال بابت اصل بدهى به شــماره چک: 
1/874598، تاریخ چک: 1396/12/25 به عهده بانک سپه شعبه عبدالرزاق اصفهان علیه 
شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9806372 در این اداره تشکیل شده و 
طبق گزارش مورخ 98/10/21 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: 780206 نادعلى- مسئول شعبه اول اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان  /12/132
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- خانم شهین السادات هاشمى دادخواستى 
به مبلغ 20/000/000 ریال بیســت میلیون ریال بطرفیت خانم مریم مقصودى که اعالم 
شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 322/98 در شعبه هشتم حقوقى شوراى حل 
اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى 
دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه 
مورخ 99/1/16 ساعت 17/00 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده 
تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 779147 شعبه هشتم  حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /12/133
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- آقاى مهدى بختیارى دادخواستى به 
مبلغ 24/000/000 ریال بطرفیت سولماز نظرى و پژمان شفیعى پور که اعالم شده مجهول 
المکان است تقدیم و به کالسه 516/98 در شعبه یک حقوقى شوراى حل اختالف لنجان 
ثبت گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به 
تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز  شنبه مورخ 99/1/16 
ساعت 4 عصر در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و 
شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 779654 شعبه یک حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /12/134
مزایده (نوبت دوم)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 980986 جلسه 
مزایده اى در روز دوشنبه مورخ 98/12/26 رأس ســاعت 10:00 صبح و به منظور وصول 
مبلغ 281/500/000 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و به جهت فروش 1- یک 
 DES -2915 GW مدل Daewoo دستگاه یخچال و فریزر ساید باى ساید مارك
به صورت نو و آکبند که توسط کارشناسى رسمى دادگسترى به مبلغ 138/000/000 ریال 
ارزیابى گردیده است در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید. طالبین 
خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از اقالم مورد نظر واقع در فوالدشهر محله 
C 3 روبروى بنگاه شهریار پالك 91 دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شــروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 
10 درصد قیمت کارشناســى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 

30 روز پرداخت نمایند. م الف: 780204 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان  /12/135
مزایده (نوبت اول)

واحد اجراى احکام شــوراى حل اختالف در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 
982446 جلسه مزایده اى در روز سه شــنبه مورخ 98/12/20 از ساعت 9 لغایت 10:30 
صبح و به منظور وصول محکوم به در حق محکوم له و به جهت فروش یک دستگاه خودرو 
سوارى سمند به شماره انتظامى 485 هـ 96 ایران که توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
به مبلغ 160/000/000 ریال ارزیابى گردیده اســت، در محل اجراى احکام شــوراى حل 
اختالف دادگســترى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند بــه مدت 5 روز قبل از 
موعد مزایده از خودرو مورد نظر دیدن نموده و ســپس در صورت تمایل در جلســه مزایده 
شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 
درصد قیمت کارشناســى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 
روز پرداخت نمایند. م الف: 767262 اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف دادگسترى 

لنجان  /12/144
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 98 / 595 ش 11ح  شماره دادنامه 780 تاریخ رسیدگى 
: 28 / 11 /98 درخصوص دعوى خواهان آقاى روح اله عرب فرزند حسن بنشانى شاهین 
شهر حافظ شمالى خ شهید یاسینى کوچه بهنام محمدى فرعى 1 غربى پ 130 به طرفیت 
خوانده اقاى مسعود صمد نژاد فرزند محمد بنشانى مجهول المکان گردشکار پس از ارجاع 

به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مى نمایدبابت پرداخت اقساط 
وام معوقه به شرح دادخواســت تقدیمى با این توضیح خواهان که ضمانت وام خوانده را در 
صندوق قرض الحسنه شهردارى شاهین شــهر نموده ام و به دلیلى عدم پرداخت اقساط 
توسط خوانده مبلغ 000 / 800 / 18 ریال پرداخت کرده ام لذا تقاضاى مطالبه آن را دارم . با 
عنایت به مفاد دادخواست تقدیمى اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى و همچنینى مالحظه 
ى پاسخ استعالم به شماره 23438 مورخه 11 / 9 / 98 که حکایت از پرداخت اقساط معوقه 
خوانده توسط خواهان را دارد و خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلس رسیدگى حاضر نگردیده 
و نسبت به دعوى مطروحه ایراد و تکذیبى بعمل نیاورده است دعوى خواهان را وارد دانسته 
و مستندا به ماده 709 قانون مدنى و مواد 198 – 515 و522 ق . آ.د.م حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 000 / 800 / 18ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 235/000 / 1 ریال 
بابت هزینه دادرسى از تاریخ تقدیم دادخواست 11 / 9 /98 لغایت اجراى حکم در حق خواهان 
محکوم مى نماید راى صادره  غیابى و مدت بیست روز  پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شورا و ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر 
است . م الف – 780883 . قاضى شعبه 11 شــوراى حل اختالف  شاهین شهر – شاهین 

برزن/ 12/139 
حصر وراثت

آقاى پویان دلسوز به شماره شناسنامه 1742143082 با استناد شهادتنامه و گواهى فوت 
و رونوشت  شناســنامه ورثه ، درخواستى بشــماره 98 / 665 تقدیم این شورا نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان نجف دلسوز فرزند محمد بشناسنامه شماره 1949 در تاریخ 
1 /1391/6 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 – پویان دلسوز  نام پدر 
نجف شماره شناسنامه 1742143082 نسبت با متوفى فرزند2- پریا دلسوز  نام پدر نجف  
شماره شناسنامه 1743215509 نســبت با متوفى فرزند3- پوران مهدویان  نام پدر صفر 
شماره شناسنامه 3174 نسبت با متوفى همسراینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد گردید . 780906 /م الف –شاه نظرى. شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر/ 12/140 

فقدان سندمالکیت
نظر به اینکه آقاى اکبر حبیبى طبق مدارك مرتبط تقاضاى صدور ســند المثنى ششدانگ 
پالك 27482 / 301 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان ( شاهین شهر ) در صفحه 53 
دفتر332 امالك سابقه ثبت داشته را نموده و با تسلیم 2 برگ استشهاد شهود مدعى و اعالم 
داشته که اصل سند مالکیت شماره 070281 به علت سهل انگارى مفقود گردیده است لذا 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام 
معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به 
این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 781053 /م الف عباسعلى 

عمرانى – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر/ 12/141 
مزایده 

در پروندهاى 980111 ح اجراى اجرایى شــعبه چهارم حقوقى 1 – آقاى ماشاء اله آزادى 
و مســعود آزادى متضامنا محکوم به پرداخت 000 / 000 / 59 ریال بابت اصل خواسته و 
ماشاء اله آزادى محکوم به 360 / 077 /240 ریال خسارت دیر کرد و مبلغ 861 / 503 / 30 
ریال بابت هزینه اجرا 2- در پرونده اى 960038 ح اجراء 4 آقاى مسعود آزادى محکوم به 
پرداخت مبلغ 323 / 325 / 189 / 7 ریال و مبلــغ 266 / 466 / 359 ریال بابت هزینه اجرا 
حکم در حق آقاى امینیان و مسعود آزادى و منصور آزادى متضامنا محکوم به پرداخت مبلغ 
322/454/721 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 236 / 665 / 20 ریال بابت هزینه اجراى 
حکم 3 – در پرونده 981801 ح اجرا آقاى ابوالفضل یخچالى فرزند محمد و آقاى مسعود 
آزادى با توجه به پرداختى ها متضامنا محکوم اند به پرداخت 599 / 099 / 108 ریال بابت 
خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى و حق الوکاله در حق محکوم له آقاى امینیان و پرداخت 
مبلغ 18 / 154 /785 ریال بابت هزینه اجرا حکم که آقاى مسعود آزادى پالك ثبتى شماره 
55 / 3081 بابت کلیه محکومیت ها و خســارت دیر کرد و هزینه دادرســى در پرونده اى 
980111 – 960038 – 981801 معرفى نموده اســت که محکوم به پرداخت در جمعا به 
مبلغ ریال در حق محکوم علیهم و مبلغ 000 / 000 / 10 ریال بابت دســتمزد کارشناسى 
ملک 888 فرعى از 321 در پرونده اجرایى 960038 در تاریــخ 30 / 1 / 1396 ریال بنفع 
آقاى امینیان توقیف گردیداست جمعا مبلغ 885 / 735 / 467 /8 ریال بابت اصل خواسته و 
دیر و حق االجراى دولتى در حق صندوق دولت شده است که جهت وصول مطالبات فوق 
آقاى مسعود آزادى بابت کلیه مطالبات پرونده هاى باال اقدام به معرفى شش دانگ پالك 
ثبتى 321 / 888 بخش 16 ثبت اصفهان شده است که حسب استعالم واصله از اداره ثبت 
اسناد و امالك به شماره 139885602035001543 مورخ 30 / 10 / 1396 میزان 6 دانگ 
از پالك فوق در مالکیت رسمى محکوم علیه بوده و طبق نظریه کارشناس دادگسترى الف 
محل و مشخصات آن عبارت است از یکباب منزل مســکونى واقع در گز برخوار چهار راه 
امام حسین کوچه شهید عرب بیگى پالك 93 کد پستى 95496 – 83441 به شماره ملک 
321/888دفتر اول متمم صفحه 363 بخش 16 ثبت اصفهان شــماره ثبت 55/ 3081 با 
حدود اربعه مشخص در سند مالکیت با شماره چاپى 345659 با اسکلت بتنى و سقف تیرچه 
بلوك با اندود گچ در سقف و بدنه و درپایین دســت دیوار در ارتفاع یکمترى سنگ کارى و 
در سالن کشــته برى بدون رنگ آمیزى درب و پنجره خارجى از نوع پروفیلى شیشه خور 
در طبقه همکف آلومینیمى با شیشه ســاده در طبقه اول داراى چهارچوبهاى فلزى و لنگه 
دربهاى چوبى با رنگ سیلرکیلر حمام در بدنه کاشى و در کف سرامیک آشپزخانه با کاشى 
 MDF در بدنه و سرامیک درکف با کابینت فلزى در طبقه اول در قسمتى داراى کابینت
ویترین ها و دکورها چوبى با رنگ سیلرکیلر کف طبقه اول سرامیک و طبقه همکف موزاییک 
فرش طبقه اول در بدنه قســمتى کاغذ دیوارى با نضمام نصب پوستر در بدنه سقف کناف 
کارى شده بهمراه نور پردازى در مشاعات دستگاه پله در بدنه سرامیک و داراى نرده لوله و 
فرفوژه – تراس و ایوان در کف سنگ پارکینگ و کشته بر بدون رنگ آمیزى در سقف تراس 
نماى ساختمان سنگ با ســتون رومى پارکینگ در کف موزاییک و بدنه سنگ کارى شده 
سرویس بهداشتى در زیر راپله و در حیاط در ضلع جنوب شرقى گرمایش ساختمان با بخارى 
گازى و سرمایش آن کولر آبى داراى اشــتراکات آب و فاضالب و گاز مشترك و سه کنتور 
برق مجزا مى باشد بر اساس پروانه ساختمان به شــماره 268 مورخ 25 / 1 / 83 مساحت 
عرصه 27 /346 متر مربع و مساحت اعیانى 452 متر مربع است . نظریه کارشناسى با توجه 
به موقعیت محل کاربرى مساحت عرصه و اعیان قدمت و کیفیت ساخت امکانات موجود و 
در نظر گرفتن عوامل موثر در قضیه ارزش روز شش دانگ عرصه و اعیان پالك فوق الذکر 
بالغ بر 000 / 000 / 300 / 8 ریال معادل هشتصد و سى میلیون تومان برآورد و اعالم نظر 
مى گردد. به میزان 000 /300/000/ 8 ریال ارزیابى شده به فروش مى رسد و نظریه ارزیابى 
مصون از ایراد و اعتراض بوده و وضعیت ملک در ارجراى ماده 111 قانون اجراى احکام مدنى 
بررسى شــده که طبق گزار ش مامور اعزامى به محل ملک در تصرف آقاى مسعود آزادى 
مى باشد که ملک موقت به ایشان تحویل شده و در اجراى ماده 51 قانون فوق الذکر با توجه 
به میزان طلب محکوم له و احتساب حق االجرا و هزینه هاى اجرایى به شرح تفکیکى فوق 
مقدار 6 دانگ مالکیت آقاى مسعود آزادى درزمان برگزارى مزایده : 19/ 12 / 1398 ساعت 
8 صبح محل برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر محل بازدید 
از اموال توقیفى : جهت بازدید به این اجراء مراجعه شود . مزایده از قیمت کارشناسى شروع 
و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 
10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده  
واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده21712902777002 
واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق 
دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 
روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و 
در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام 
مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند 782112 /م الف. محسن منتظرى  – مدیر 

اجراى احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر/ 12/142 

1- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان            
2- موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف) مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهى 98/12/6   لغایت مورخ  98/12/10  

ب) مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت ادارى مورخ  98/12/20
ج) زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز  چهارشنبه   مورخ  98/12/21 در محل سالن جلسات  

د) قیمت پیشنهادى پیمانکار الزاماً بایستى با سقف رتبه پیمانکار در رشته ساختمان و ابنیه مطابقت داشته باشد.
ه) نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایى بر اساس بخشنامه سرجمع (شماره 96/1299188 مورخ 96/5/4 و تبیین مواردى از بخشنامه 

سرجمع به شماره 97/446861 مورخ 97/8/22) مى باشد. (غیر از ردیف شماره 10 که قرارداد به صورت فهرستى مى باشد)
4- نشانى تحویل اسناد مناقصه: اصفهان – خیابان باغ گلدسته – مقابل درب شرقى بازار هنر – اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان     

(تلفن تماس: 32222889)
5- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه:  الف) سپرده (واریز به شباى شماره 780100004061030607670085 تمرکز وجوه سپرده 

بانک مرکزى   ب) ضمانتنامه معتبر بانکى
6- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهاى مالى و این مدت براى یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید مى باشد.

متن این مناقصه در پایگاه اینترنتیwww.nosazimadaresisf.ir و     iets.mporg.ir  قابل رویت می باشد و کلیه مراحل برگزارى 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 

به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 شماره  34004   مورخ  98/11/28     

اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان

مدت شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
قرارداد

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه ( ریال)

مبلغ برآورد اولیه 
به ریال (بر اساس 

فهرست بها سال 98)

نوبت 
مناقصه

اول8819/000/00016/373/726/926 ماه2098004038000189تکمیل مدرسه بنیاد برکت رهنان ناحیه 15
اول4513/000/00010/250/441/343 ماه2098004038000188تکمیل پروژه الدره (سالن) خمینى شهر2
اول4580/000/00011/597/278/009 ماه2098004038000187تکمیل مدرسه خاشعى زرین شهر3
اول3528/000/00010/553/039/830 ماه2098004038000186تکمیل مدرسه عمادى برخوار4

تکمیل مدرسه بنیاد برکت 5
اول5391/000/0007/817/473/101 ماه2098004038000185محمودآباد ناحیه 5

تکمیل مدرسه مشارکتى رفیعى 6
اول6619/000/00012/373/233/082 ماه2098004038000184دستگرد برخوار

تکمیل تخریب و بازسازى هنرستان 7
اول3599/000/00011/978/673/911 ماه2098004038000183 آیت ا... خامنه اى فریدن

تکمیل مدرسه على آباد مالعلى 8
اول4569/500/00011/385/993/813 ماه2098004038000182برخوار

تکمیل مدرسه بنیاد برکت (دانش 9
اول6845/500/00016/908/980/126 ماه2098004038000181پناه) روستاى جار ناحیه 6

تکمیل تخریب و بازسازى هنرستان 10
اول41/431/000/00028/611/991/336 ماه2098004038000193انقالب اسالمى (فؤادالفنون) ناحیه 5

تکمیل مدرسه مشارکتى فرزانه 11
اول3736/500/00014/720/850/470 ماه2098004038000191فتحى باغبهادران

تکمیل مدرسه حاجیه خانم 12
اول4481/500/0009/620/279/848 ماه2098004038000192جورابچیان ناحیه 4

تکمیل مدرسه مشارکتى گلخنى 13
دوم2546/000/00010/915/196/474 ماه2098004038000190زواره

چاپ اول

م الف: 782900
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یک متخصص روانشناســى عنوان کرد: نگرانى و ترس از 
ویروس کرونا، تــا اندازه عقالنى و منطقى اســت که بتوان 

هیجانات را کنترل و این بیمارى را مدیریت کرد.
علیرضا آقایوسفى عنوان کرد: کنترل هیجانات منفى مردم 
در برابر کرونا نیاز به آموزش و حمایت روانى دارد، به ویژه در 
شرایطى که مردم به واسطه شــیوع این بیمارى در کشورى 
مانند چین، پیش زمینه بسیار منفى دارند و آن را یک بحران 

مهم براى سالمتى به شمار مى آورند.
این متخصص روانشــناس بیان کرد: با توجه به هشدارهاى 
جدى در مورد این بیمارى، باید به ابعاد روانشــناختى آن نیز 
توجه داشــت و نگرانى بیش از انــدازه در جامعه را به خوبى 

مدیریت کرد تا دچار بحران هاى شدید روانى نشویم.
وى اظهار کرد: در مواقع بحران، سطح هیجانات منفى افزایش 
پیدا مى کند و مردم بــا هیجاناتى چون ترس، اضطراب و غم 
روبه رو مى شوند و ممکن است این هیجانات بر روى منطق 
آنها نیز اثر بگذارد و توانایى شناختى و عقالنى را تحت تأثیر 

قرار دهد.
بازرس سازمان نظام روانشناسى و مشاوره کشور خاطرنشان 
کرد: هیجانات اگر به خوبى کنترل نشود منجر به روانشناختى 
و ضعف سیستم ایمنى در دراز مدت مى شود و مى تواند جسم 

را نیز درگیر کند و سالمتى را از میان ببرد.

وى گفت: مردم وقتى دچار هیجانات منفى مى شــوند، سعى 
مى کنند این هیجانات و اضطراب ها و خشم را مرور کنند و 
در باره آن حرف بزنند تا از میزان استرس بکاهند. اگر چه این 
روش خوبى براى کنترل استرس اســت اما وقتى هیجانات 
مهار نشود و در فضاهایى مانند فضاى مجازى به صورت منفى 
بزرگ و گسترده شود، موجب بروز شــایعات و نگرانى هاى 

بیشترى مى شود.
وى تصریح کرد: وقتى شایعات گسترش پیدا مى کند، مردم 
ممکن است به دلیل نگرانى، رفتارى معقول از خود نشان دهند 
و به جاى اســتفاده از روش هاى علمى در مقابله با ویروس، 
از روش هاى هیجانى اســتفاده کنند که تبعات بیشترى در 

گسترش نگرانى و هیجانات دارد.
این متخصص روانشــناس بیان کرد: شهروندان باید بتوانند 
هوش هیجانى را در این شــرایط بحرانى به کار بگیرند و در 
مورد احساساتشان در قالبى ســازماندهى شده حرف بزنند و 
با استفاده از مشاوره هاى متخصص روانشناسى و امدادى، بر 

هیجانات و نگرانى هاى بیش از اندازه غلبه کنند.
وى اظهار کرد: اتفاقات عجیــب و غریب موجب ایجاد افکار 
متفاوت و ترس و اضطراب و نگرانى در جامعه مى شود و این 
امرى طبیعى است، در مواجهه با اســترس ها، رویکردهاى 
متفاوتــى وجود دارد که برخــى از آنها مى توانــد در ارتقاى 

بهداشت مردم و مقابله علمى با این بیمارى اثرگذار باشد.
آقایوســفى عنوان کرد: بــراى مقابله با اســترس رویکرد 
دورى جویى، خودمهارگرى،خویشتندارى، مسئولیت پذیرى، 
حمایت اجتماعى، گریز یا اجتناب در موقعیت استرس زا و حل 
مدبرانه وجود دارد که استفاده از رویکردى مناسب مى تواند 

مانع از بیمارى هاى روانشناختى و جسمى شود.
وى گفت: برخى از مــردم در برابر ویروس ممکن اســت از 
رویکرد دورى جویى استفاده کنند و بدون رعایت بهداشت، 
زندگى عادى را دنبال کنند، این شیوه مناسبى براى مقابله با 
کرونا نیست زیرا در موقعیتى هســتیم که با کرونا به عنوان 
پدیده اى خطرناك مواجه هستیم و با بى توجهى و عدم رعایت 

بهداشت مى توانیم به خود و دیگران لطمه بزنیم.
این متخصص روانشــناس تصریح کــرد: برخى نیز ممکن 
است زندگى خود را تعطیل کنند و با دورى گزیدن از اجتماع 
با این بیمارى به مقابلــه بپردازند، در حالــى که این روش 
کارآمدى نیســت و باید از مردم بخواهیم بــه منابع علمى 

مراجعه کنند.
وى بیان کرد: مردم باید نسبت به این ویروس و روش انتقال 
آن آشنا شوند و راه  هاى پیشگیرى را به دست بیاورند و بتوانند 
استرس و نگرانى خود را تا حد معقولى کنترل کنند تا بحران 

رفع شود.

نتایج مطالعات 
ن  متخصصــا
دانشــگاه لوبک 

نشــان  آلمــان 
مى دهد که خوردن 

یک صبحانــه مفصل 
مى تواند به افراد کمک کند 

کــه دو برابر بیشــتر از حد معمول 
کالرى بسوزانند و این امر مانع چاق شدن بیش 

از حد افراد شود.
نتایج یک آزمایش نشان داد که خوردن صبحانه با کالرى 
باال باعث مى شود فرایند ترموجنسیس (فرایند تبدیل کالرى 
به گرما در بدن) دو برابر بیشــتر شود که یکى از معیارهاى 
کارایى متابولیسم بدن است. دکتر ژولیان ریشتر، مدیر این 
مطالعه مى گوید:  نتایج مطالعات ما نشان مى دهد که صرف 
یک وعده غذایى براى صبحانه، صرف نظر از مقدار کالرى 
موجود در آن، باعث ایجاد دو برابر گرما در بدن مى شــود. 
وى افزوده است که این یافته براى همه افرادى که خوردن 
صبحانه را دستکم مى گیرند قابل توجه است. وى همچنین 
مى گوید: ما به بیماران چاق و همچنین افراد سالم توصیه 
مى کنیم یک صبحانه مفصل به جاى یک شام مفصل میل 
کنند تا وزنشان را کاهش دهند و از بیمارى هاى متابولیکى 

جلوگیرى شود.
ى  ى هــا ر بیما
متابولیکــى یک 
پزشکى  اصطالح 
اســت کــه بــراى 
توصیف ترکیبى از دیابت، 
فشار خون باال و چاقى به کار 

مى رود.
بسیارى از کســانى که رژیم غذایى مى گیرند 
از خوردن صبحانه اجتناب مــى کنند و در مقابل در طول 
روز بیش از حــد مى خورند. صبحانه هــاى کم کالرى به 
 طور معنادارى باعث افزایش گرسنگى مردان در طور روز 
مى شــود و آنها را به ســوى مصرف شــیرینى ها سوق 

مى دهد.
یکى دیگــر از یافته هاى این مطالعه نشــان مى دهد که 
«افزایش قند خون و غلظت انسولین» پس از خوردن یک 
صبحانه مفصل در مقایسه با یک شام پر کالرى، کاهش 
مى یابد. متخصصان پس از مشــاهده این نتایج، حدس 
مى زنند که خالى شدن معده در هنگام صبح ممکن است 
نقشى در وضعیت متابولیســم بدن داشته باشد. آنها فکر 
مى کنند که شاید جذب مواد مغذى در بدن تابع «ساعت 

بدن» باشد.

گرفتگى کمر به صورت یک واکنش انقباضى درد عضالت 
پشت و به خصوص کمر، اتفاق مى افتد همچنین گرفتگى 
و اسپاسم عضالنى کمر و درد شــدید ممکن است در اثر 
تحریک یا آســیب به اعصاب، رباط هــا و یا ماهیچه هاى 
کمر، ایجاد شود. افرادى که از گرفتگى کمر رنج مى برند، 
همچنین احساس درد شدید و سفت شدن ماهیچه همراه با 
سفتى و یا برآمدگى قابل لمس را دارند. در بیشتر موارد، این 
واکنش هاى انقباضى عضالت و خشکى کمر، درست پس 
از ایجاد جراحت به وجود مى آیند ولى در بعضى موارد ممکن 

است ظاهر شدن آنها چند ساعت تا چند روز طول بکشد.
ضعف عضالت شکم، ضعف یا انعطاف ناپذیرى عضالت 
روى ستون مهره، سفت شــدن عضله پشت ران، لوردوز 
(انحناى بیش از حد ســتون فقرات به طرف جلو)، تومور، 
تنگى کانال نخاعى، فتق دیســک کمــر، لغزش مهره، 

اسپوندیلوز و آرتروز از علل شایع گرفتگى کمر هستند.
قبل از شروع درمان براى آسیب دیدگى عصب، الزم است 
سایر مشکالت احتمالى که باعث ایجاد التهاب یا درد مزمن 
براى فرد شده، درمان شوند. تست نوار عصب و عضله نیز 
یک روش مؤ ثر و ساده براى اطالع از سالمت عضالت و 

اعصاب در بدن است.

مطالعات نوین نشان داده اســت افرادى که پیش از 
ساعت 6 صبح از خواب بیدار مى شــوند در مقایسه با 
کسانى که پس از این ســاعت بر مى خیزند، سالم تر و 

شادتر هستند و احساس خوشبختى بیشترى دارند.
در مطالعه اى که در مجله «تحقیقات روانپزشــکى» 
منتشر شــده، آمده اســت افرادى که شــب ها زود 
مى خوابند و پیش از ســاعت 6 صبــح از خواب بیدار 
مى شوند، 25 درصد کمتر از دیگران، در معرض ابتال 

به افسردگى هستند.
روزنامه انگلیسى «دیلى میل» به نقل از «بیلى بوش»، 
پزشک و روانشناس استرالیایى، آورده است: بیدارشدن از 
خواب بسیار آسان تر از آن است که به نظر مى رسد. شما 
مى توانید ساعت بیولوژیک بدنتان را دوباره تنظیم کنید؛ 
بدن شما این کار را دوست دارد و از آن استقبال مى کند، 

زیرا بار دیگر به ریتم اولیه و طبیعى تر خود باز مى گردد.
وى افزود: سحرخیزى به شــما در انجام فاقد عجله 
فعالیت ها و کار هاى اساسى روزانه کمک مى کند. براى 
رسیدن به بیشترین نتیجه از سحرخیزى، زمان خاصى 
براى شرکت در فعالیت هاى جمعى و پرنشاط اختصاص 
دهید. بوش خاطرنشان کرد: افرادى که دیر از خواب 
بیدار مى شوند، اغلب به تنهایى زندگى مى کنند و سیگار 

مى کشند و ارتباط آنان با دوستانشان محدود است.

«مارنى لیشمان» ، متخصص و یکى از پژوهشگران این 
پروژه، در مصاحبه با روزنامه انگلیسى «سان» گفت: 
سحرخیزى، خلق و خوى انسان را در طول روز تغییر 
مى دهد و دیر به رختخواب رفتن موجب خستگى مفرط 

و افسردگى و اضطراب در طول روز مى شود.
وى افزود: توصیه مى شــود که افراد 30 دقیقه زودتر از 
زمان معین براى رفتن به محل کار یــا انجام کار هاى 
روزانه از خواب بیدار شوند و این زمان را به انجام کار هاى 
لذت بخش و مفید مانند ورزش، مدیتیشن، لذت بردن از 

یک فنجان چاى یا قهوه و... اختصاص دهند.
همچنین، طبق پژوهشــى که به صورت مشــترك 
توسط دانشگاه «ونگر» کالیفرنیا و دانشگاه «سارى» 
انگلیس انجام شده اســت، افرادى که به خواب شب 
تمایل بیشترى دارند، به سختى و دیرتر به بیمارى هاى 
مختلف مبتال مى شــوند و در صورت بیمارى زودتر از 

دیگران بهبود مى یابند.
از سوى دیگر تحقیقاتى که ســال ها پیش در آلمان 
انجام شد، نشان داد که افرادى که زودتر از خواب بیدار 
مى شوند، بیش از دیگران به موفقیت هاى شغلى دست 
مى یابند، زیرا کســانى مى توانند صبح ها زود از خواب 
بیدار شوند، در مقایسه با دیگران هدفمند و مسئولیت 

پذیر هستند.

هزاران نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا 
مبتال شــده اند. دولت ها، شــمارى از افرادى 
را که گمان مــى کنند به ویــروس آنفلوآنزا 
مبتال شده اند را براى چندین روز در قرنطینه 
نگهدارى مى کنند تا از ســالمت آنها مطمئن 
شــوند. بر همین اســاس رعایت یکسرى از 
اقدامات براى پیشــگیرى از ابتال به کرونا در 
فضایى در بسته مانند آسانسور وجود دارد که 

مى خوانید. 
آسانســورها اغلب کاربرد عمومى دارند 
لذا مکان هاى 

بالقوه آلوده اى حساب مى شــوند. درصورتى 
که مى توانیــد و بیمارى خاص ندارید تا ســه 
طبقه قید آسانســور را بزنید. دســتمال یکبار 
مصرف همیشــه همراه خود داشــته باشید. 
براى فشــردن طبقه  مورد نظرتان از دستمال 
اســتفاده نمایید. بدون دست زدن به سمتى از 
دســتمال که با کلیدها تماس داشته به داخل 
تا بزنید. درصــورت موجود نبودن دســتمال 
مى توانید از کاغذ، خالل دندان، اپلیکاتور گوش 
 (گوش پاك کن) نیز اســتفاده کنید. دستمال، 
کاغذ و... استفاده شده را بالفاصله پس از خروج 

از آسانسور در سطل زباله بیندازید.

نگرانى هاى جامعه بین الملــل در مورد اینکه 
ویروس کرونــا تا چه مدت بر روى ســطوح 
زنده مى ماند، افزایش یافته است تا جایى که 
بانک مرکزى چیــن در تالش براى مهار این 
ویروس دســتورالعمل هاى جدیدى را براى 
ضدعفونــى و در صــورت لــزوم امحــاى 
اسکناس ها در این کشــور تبیین کرده است 
که در طول روز بارها و بارها بین مردم دست به 

دست مى شوند.
دقیقًا مشخص نیســت که این کروناویروس 
جدید (کووید 19) تا چــه مدت مى تواند روى 
سطوح و اشیایى که پتانسیل آلوده کردن افراد 
را دارند، باقى بماند. اما برخى محققان با مطالعه 

رفتــار ســایر کروناویروس ها به 
سرنخ هایى در این باره دست پیدا کرده اند.

بر خالف آنچه پیش از این مبنى بــر باقى نماندن این 
ویروس به مدت طوالنى بر روى ســطوح مطرح شده 
بود،  نتایــج تحقیقاتى که اوایل ماه 

جارى میالدى منتشر شد نشــان مى دهد، 
کروناویروس ها تــا 9 روز بر روى ســطوح 
بى جان از جمله ســطوح فلزى، شیشه اى و 

پالستیکى ضدعفونى نشده باقى مى مانند.
به اســتناد نتایج این مطالعه، تمیز کردن این 
سطوح با شوینده ها و محصوالت ضدعفونى 
کننده  رایج خانگى مى تواند تغییر ایجاد کند. 
این کروناویروس ها را مى توان با اتانول 62 تا 
71 درصد، هیدروژن پراکسید 0/5 درصد، آب 
ژاول 0/1 درصد و یا سفید کننده در عرض یک 

دقیقه به طور مؤثر غیرفعال کرد.
دکتر «چارلــز چیو» از اســاتید بیمارى هاى 
عفونى در دانشــگاه کالیفرنیــا و مدیر مرکز 
 USCF-Abbott تشــخیص و کشــف ویروس
در این بــاره مى گویــد: بــراى تعیین زمــان دقیقى 
که ویروس کووید-19 روى ســطوح بــى جان باقى 
مى ماند، به تحقیقات بیشتر بر روى این نوع کروناویروس 

نیاز است.

تاسیس
شرکت سهامى خاص طبیب داروى کاشــان درتاریخ 1398/12/01 به شــماره ثبت 6742 به شناسه ملى 
14009006162 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. 
موضوع فعالیت :کاشت گیاهان دارویى-ایجاد کارخانه تهیه اسانس هاى گیاهى- تولید گالب و عرقیات گیاهى 
-ساخت عطریات طبیعى-خرید مواد اولیه و لوازم و ادوات کشاورزى و اسانس گیرى و عطرسازى از داخل و یا خارج 
کشور -تهیه و فروش محصوالت کشاورزى ومواد معطر در داخل کشور و صدور به خارج از کشور-خرید و فروش 
اسانس و عطر طبیعى در داخل کشور و صدور به خارج از کشور-خرید گیاهان و خشک کردن و بسته بندى آنها و 
تهیه مواد اولیه الزم جهت ساخت عطریات و اسانس ها-خرید دستگاهها و تجهیزات الزم جهت خشک کردن 
و بسته بندى گیاهان اعم از داروئى و بهداشتى و آرایشى و غذایى از داخل کشور و یا خارج کشور-تولید داروهاى 
گیاهى و مکمل و پروبیوتیک و محصوالت آرایشى بهداشتى . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان کاشان ، بخش مرکزى 
، شهر کاشان، محله شهید بهشتى ، کوچه شهید محمود گلى[5] ، کوچه کمال 7 ، پالك 0 ، طبقه همکف ، واحد 3 
کدپستى 8715115779 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدى منقسم به 1000 
سهم 10000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى 
شماره 585471 مورخ 1398/10/04 نزد بانک بانک کشاورزى شعبه مرکزى با کد 2582 پرداخت گردیده است 
اعضا هیئت مدیره خانم زهرا مظاهرى به شماره ملى 1290630208و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال بیکران 
کاالى هیراد به شناسه ملى 14005487826 و به نمایندگى محدثه محبوبى به شماره ملى 6199683374و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم نرگس آقائى شوکى به شماره ملى 2200673310و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى علیرضا مظاهرى به شماره ملى 5499830908و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و همچنین کلیه نامه هاى عادى و 
ادارى با امضا آقاى علیرضا مظاهرى به عنوان رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى على اکرمیان به شماره ملى 1261961684 به سمت بازرس اصلى به 
مدت یک سال مالى آقاى احمد ارباب پور بیدگلى به شماره ملى 6199716701 به سمت بازرس على البدل به مدت 
یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. شماره گواهى 82/2582/1 مورخ 1398/11/21 صحیح مى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى کاشان (782742)

ترس از کرونا  
تا چه میزان معقول است؟     

ویروس کرونا تا چه مدت روى سطوح باقى مى ماند؟

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به محمد جواد امینى تیرانى دادخواســتى به خواسته 
مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 606 ش 8 ح ثبت و وقت 
رسیدگى به تاریخ 17/ 1/ 99 ســاعت 30/ 5عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده ردیف اول و دوم به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود 
، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه 
نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 781348 /م الف - مدیر 

دفتر شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/12/143 

فقدان سند مالکیت 
آقاى یاســر یبلوئى خمســلوئى فرزند محمد على و خانم رقیه بهرامى فرزند عباسعلى به 
وکالت از طرف آقاى على اصغر زمانى علویجه فرزند محمد ،  باســتناد دو برگ استشــهاد 

محلى که تحت شماره 17508- 98/11/07 به تائید دفترخانه 182 علویجه رسیده است ، 
مدعى است که سند مالکیت ششــدانگ یکبابخانه پالك شماره 22/3367 فرعى  واقع در 
علویجه  بخش 15 ثبت اصفهان بنام نامبرده ســابقه ثبت و سند کاداسترى دارد و بموجب 
ســند رهنى 20013-94/04/16 دفتر 182 علویجه در قبال مبلغ  8800000000 ریال و 
بمدت 51 روز در رهن بانک مسکن شعبه مرکزى نجف آباد قرار دارد و مازاداول آن بموجب 
ســند رهنى 15340-92/06/06 دفتر 182علویجه در قبال مبلغ 44000000000 ریال و 
بمدت 24ماه در رهن بانک مسکن شعبه مرکزى نجف آباد قرار دارد و بموجب سند رهنى 
33952-96/03/03 دفتر 182 علویجه در قبال مبلــغ 75000000 ریال و بمدت 96 روز 
در رهن بانک مسکن شــعبه مرکزى نجف آباد قرار دارد.. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به 
علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 

مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده 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 سه شنبه 1398/12/6-779217/م الف سید روح اهللا موسوى- کفیل ثبت اسناد و 
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 فقدان سند مالکیت 
خانم وحیده صادقى علویجه فرزند ابوالقاسم باســتناد دو برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود که تحت شــماره 17531-98/11/12 توسط دفترخانه 182 علویجه رسما  
گواهى شده مدعى است که سند مالکیت ششــدانگ یکبابخانه پالك شماره 4045 فرعى 
مجزى شده از 3778 فرعى واقع در علویجه یک اصلى  بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 

500 دفتر 64 امالك ذیل ثبت 13046 بنام وحیده نامبرده ثبت و سند صادرشده و بعداً طى 
سند قطعى شماره 26441-1397/05/07 ســه دانگ مشاع از ششدانگ آن به غیر انتقال 
یافته  و معامله دیگرى هم انجام نشده اســت. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل 
انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود 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 تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار سه شنبه 98/12/6 -779195/م الف سید روح اهللا موسوى- کفیل ثبت 
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بیدار شویم



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

مواظب باشــید که اخالق نیکــو را در هم نشــکنید و بــه رفتار 
ناپســند مبــدل نســازید. زبــان و دل را هماهنگ کنید. مــرد باید 
زبانش را حفظ کند، زیرا همانا این زبان سرکش، صاحب خود را 
به هالکــت مــى انــدازد. بــه خــدا ســوگند، پرهیــزکارى را 
ندیده ام که تقوا براى او ســودمند باشد مگر آنکه زبان خویش را 
حفظ کرده بود و همانا زبان مؤمن در پــس قلب او و قلب منافق از 

موال على (ع)پس زبان اوست.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) در نظر دارد پارکینگ ورودي و خروجی دانشجویی را از طریق مزایده عمومی 
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت هاي واجد شرایط درخواست می شود در صورت تمایل به مدت 10 
  www.khuisf.ac.ir  روز کاري از تاریخ چاپ آگهی جهت اخذ مدارك و فرمهاي مربوطه به آدرس سایت دانشگاه به نشانی

مراجعه نمایند. تلفن جهت کسب اطالعات:
03135002375 یا 03135354001 داخلی 2375

شرایط:
1- ارائــه ضمانت نامــه معتبر بانکــی در وجه دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد اصفهــان (خوراســگان) به مبلغ
 000/ 000 /200 ریال (دویست میلیون ریال) که بایستی ضمانت نامه مذکور حداقل به مدت سه ماه معتبر باشد (با قابلیت تمدید) 
و یا واریز مبلغ فوق به حساب شماره 0223255621008 با شناسه واریز 0913125478590 بنام دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان (خوراسگان) که ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزي را درون پاکت الف قرار داده و سپس تحویل دبیرخانه محرمانه 

اتاق 408 گردد.
2 - کلیه کسورات قانونی برعهده پیمانکار می باشد.
3- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

آگهى مزایده عمومى 

روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) در نظر دارد محل کتاب فروشی دانشگاه را از طریق مزایده عمومی به اشخاص 
حقیقی یا حقوقی واجد شرایط مندرج در اسناد مزایده واگذار نماید. متقاضیان در صورت تمایل از تاریخ درج این آگهی به 
مدت 10 روز کاري جهت بازدید از مکان مورد مزایده و دریافت اسناد مربوطه به اداره دبیرخانه این واحد دانشگاهی واقع در 
 www.khuisf.ac.ir اصفهان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه، بلوار دانشگاه، ساختمان اداري اندیشه، طبقه دوم یا به سایت

مراجعه نمایند.
شرایط مزایده:

1- ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه دانشــگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراســگان) به مبلغ 5٪ کل مبلغ و پایه 
پیشنهادي اجاره یکسال به شرطی که کمتر از ده میلیون ریال نباشد براي محل مزایده یا واریز وجه فوق به حساب شماره 
0223255621008 بانک ملی ایران با شناســه پرداخت 95742129 جهت کتاب فروشی به نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

اصفهان (خوراسگان).
2- واریز فیش بانکی به مبلغ 000/ 500 ریال به حســاب شــماره 0223255621008 بانک ملی ایران با شناســه پرداخت 

958475171 به نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) بابت خرید اسناد مزایده. 
3- دانشگاه در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

4- هزینه درج این آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

آگهى مزایده عمومى 

روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان)

شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات  مورد نیاز خود به شرح ذیل را ، از طریق مناقصه عمومى دو 
مرحله اي اجرا نماید.

مدت دریافت اسناد مناقصه : از روز دو شنبه مورخ 98/12/05 تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 98/12/10 در قبال 
فیش بانکی به مبلغ یکصدهزار ریال واریز شده بحساب جاري سپهرصادرات بشماره 0101673314007 بنام شرکت 

توزیع برق استان اصفهان
مدت تحویل پیشنهادات : از روز یک شنبه مورخ 98/12/11  تا ساعت 08/00  صبح روز چهار شنبه مورخ 98/12/21 

محل تحویل پیشنهادات : اصفهان چهار باغ باال خیابان شریعتی دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان
تضامین مورد قبول : پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت یکى از طرق ذیل: 
1)ضمانت نامه بانکی معتبر 2)ضمانتنامه صادره از موسسات بیمه گر و بیمه مرکزى 3)فیش واریزي به حساب جاري 
سپهر صادرات به شماره 0101673314007  بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پیشنهادات فاقد 

سپرده ، مخدوش و سپرده هاي کمتر از میزان مقرر و چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
سایر توضیحات : 

1-هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات  داخلی روزنامه هاي جهان اقتصاد و نصف جهان بعهده برنده مناقصه میباشد.
2-اسناد و مدارك و اطالعات کامل  این مناقصه به علت حجم باالى اسناد به صورت CD در شرکت توزیع برق استان 
اصفهان امور تدارکات تحویل میگردد.  همچنین آگهی این مناقصه در سایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس  
http://iets.mporg.ir و سایت  اینترنتی معامالت توانیر به آدرس http://tender.tavanir.org.ir و سایت 

شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  قابل دسترسی می باشد .
تذکر1: به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده با 

الك غلطگیر و یا پیشنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي

شرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان 
 امور تدارکات و انبارها

ف
ردی
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