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شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: انواع اجناس اسقاط و مستعمل مازاد بر نیاز خود را به شرح 
ذیل و باستناد قانون برگزارى معامالت شرکت، از طریق مزایده عمومى به فروش برساند: 

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مزایده را به شرح فوق از طریق سایت هاى زیر دریافت و حداکثر تا پایان 
وقت ادارى (ساعت 15:30) روز سه شــنبه مورخ 1398/09/19 به آدرس: اصفهان چهارباغ عباسى- خیابان 
عباس آباد- ساختمان شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. به 

پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir  سایت اینترنتى معامالت توانیر به آدرس

 http://iets.mporg.ir سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس
http://eepdc.ir سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس

شرکت کنندگان در مزایده مى توانند جهت بازدید از کاالها از تاریخ 1398/09/03 تا تاریخ 1398/09/18 همه 
روزه به غیر از ایام تعطیل از ســاعت 8 صبح لغایت 15 به آدرس مندرج در ماده 2 اسناد مزایده (محل استقرار 

کاال) مراجعه نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32240691- 031 امور تدارکات تماس حاصل فرمائید.

* مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده در اسناد درج شده است.
* به پیشنهادهاى فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتى که بعد از انقضاء مهلت مقرر در تاریخ فوق واصل 

شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مزایده را تا 72 ساعت قبل از بازگشائى پاکات 

براى خود محفوظ مى دارد.
* شرکت کنندگان در مزایده مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت شرکت و 
یا تماس با واحد مناقصه و مزایده از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت 

عدم رعایت این بند به عهده پیشنهاد دهنده مى باشد.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج مى باشد.

*پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.
*حضور پیشنهاد دهندگان (هر شــرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد 

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

آگهى مزایده عمومى

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

      

وقتى فشار خون با سر و صدا باال مى رودحذف حفاظ هاى شیشه اى مدرسه چهارباغخبر هیجان انگیز براى طرفداران فیلم «جوکر»3 جریان پشت ناآرامى هاى اخیر به روایت سپاه پرسپولیس و استقالل،  یک قدم جلوتر از سپاهان   سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

کدام خوردنى ها 
عالیم سرماخوردگى را 

بدتر مى کنند؟

7 درصد اصفهانى ها کمک حمایتى نگرفتند
3

3

6

3

خاموشى در اصفهان در 
طول هفته گذشته نداشتیم

جزئیات سقوط پل هوایى 
در کمربندى شرق اصفهان

اوج آلودگى هوا 
در هفته جارى برخورد جدى با 5

هر نوع گرانفروشى 
در اصفهان

درد و خارش گلو، سرفه خشک و کوتاه و گرفتگى 
بینى از عالیم رایجى هستند که همه ما در هنگام 

سرماخوردگى آنها را تجربه مى کنیم. معموًال درمان 
کامل سرماخوردگى حدود پنج روز طول مى کشد

 اما اگر رژیم غذایى و روش زندگیمان را ...

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
اصفهان گفت: هیــچ گونه افزایــش قیمت در 
کاال و خدمــات پذیرفتنى نیســت و تیم هاى 
بازرســى بــا هرگونــه تخلــف گرانفروشــى 
بــه بهانــه اصــالح قیمــت بنزیــن مقابله 

مى کنند.
ایرج موفق در گفتگو با «مهــر» با اعالم اینکه 
طبق مصوبه کارگــروه تنظیم بازار کشــور در 
راســتاى اصالح قیمت بنزین تــا اطالع ثانوى

 هیچ گونه افزایش قیمــت در کاال و خدمات در 
بازار رخ نخواهد داد، اظهار کرد: از تاریخ 24 آبان 

ماه به دستور استاندار ...

4 اصفهان سوم ین شهر سالمند ایران استاصفهان سوم ین شهر سالمند ایران است
به لحاظ جمعیت سالمندى؛به لحاظ جمعیت سالمندى؛

3

دیشب آخرین مرحله پرداخت یارانه بنزینى دولت بود

خواننده پاپ: 
دیگر فقط براى 
دلم مى خوانم

تقابل منصوریان با یاران آذرى
 امروز در فوالدشهر

از هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال امروز یک شــنبه 3 آذر  ماه تیم 
ذوب آهن اصفهان میزبان فوالد خوزستان است.

به گزارش «فارس»، ذوب آهن که در هفته هاى قبلى لیگ برتر 
عملکرد نا امیدکننده اى داشته است، بعد از هشت هفته در نهمین 
رقابت خود موفق به کسب اولین پیروزى اش شد اما هفته قبلى و 

ناباورانه در دقایق پایانى    ...
3

7

در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

نمایشگاه صنعت
 با حضور 

150 شرکت داخلى 
و خارجى

جزئیات عملیات نفسگیر نجات 2 گردشگر سوییسى
همکارى هاى بین المللى نتیجه داد

2

سال شانزدهم

5

مهاجم برزیلى سپاهان مهاجم برزیلى سپاهان 
آماده بازى شدآماده بازى شد

مبلغ تضمین (ریال)ساعت برگزارىموضوع مزایدهشماره مزایده
5 ٪ مبلغ پیشنهادى10:00 صبحفروش اجناس مازاد انبار اسقاط و مستعمل9891005
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فقدیگر فق گ رد فقری دیگر
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 و گرفتگى 
 در هنگام

عموًال درمان 
ل مى کشد

ا ...
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وزیر راه و شهرسازى اظهار کرد: ما هم مانند تمام مردم در 
دوره خانه دار شدن دوره فشارى را تحمل کردیم.

 محمد اسالمى در جمع خبرنگاران ادامه داد: سیاست ما از 
ابتداى آغاز به کار در وزارت راه و شهرسازى ساخت 400 
هزار واحد مسکن ملى و تکمیل 500 هزار مسکن مهر 
بوده اســت که در حال حاضر 140 هزار واحد از مساکن 
مهر باقیمانــده تحویل داده شــده همچنین 150 هزار 
واحد دیگر آماده تحویل است. حدود 80 هزار واحد هم 
مسکن مهرى است که ما طرف قرارداد نیستیم و مابقى 
هم مشکالت حقوقى دارند که تا رفع مشکالت حقوقى 

نمى توان به این واحدها ورود کرد.

وى با بیان اینکه هدف ما تولید و عرضه مســکن است 
و به دنبال پایدارســازى جریان ساخت مسکن در کشور 
هستیم، گفت: شوراى پول و اعتبار هم براى روانه سازى 
ارائه تسهیالت اعالم کرده است که وام سازندگان قابل 

انتقال خواهد بود.
اسالمى با تأکید بر اینکه یادمان باشد براى خانه دار شدن 
باید یک دوره فشــار را تحمل کنیم، گفت: همه براى 
خانه دار شدن یک دوره فشار را تحمل کردند و نمى شود 
که خانه دار شــد ولى به خودمان فشــار نیاوریم. ما هم 
مانند تمام مردم در دوره خانه دار شــدن دوره فشارى را 

تحمل کردیم.

ســخنگوى ســپاه با بیــان اینکــه ســربازان گمنام 
امام زمان (عج) در اطالعات ســپاه توانســتند لیدرها و 
سرشاخه هاى اصلى  اغتشاشات را دستگیر کنند،  گفت: در 
پشت پرده اغتشاشات اخیر سلطنت طلبان، گروهک هاى 

تجزیه طلب و منافقان بودند.
سردار رمضان شریف در گفتگو با «تسنیم» ابراز کرد: در 
پشت این ناآرامى ها سه جریان وجود داشت. یکى از این 
جریانات وابستگان به سلطنت طلبان و خاندان منحوس 
پهلوى بود. این خاندان منحوس همواره به دنبال انتقام 
گرفتن از ملت ایران هستند تا بتوانند با سرمایه اى که از 
ملت در دست داشتند علیه کشــور اقدام کنند. مسئول 

روابط عمومى سپاه پاســداران انقالب اسالمى، جریان 
دوم اغتشاشات را، سازمان منافقین عنوان کرد و افزود: 
خیانت هاى منافقان در داخل کشور که بیش از 17 هزار 
نفر را براى ایجاد رعب و وحشت به شهادت رساندند قطعًا 

از یاد و خاطره این ملت فراموش نمى شود.
سخنگوى سپاه پاسداران انقالب اسالمى جریان سوم 
اغتشاشــات اخیر در کشــور را آمریکایى ها و برخى از 
کشورهاى حاشیه دریاى خزر و صهیونیست ها دانست 
و گفت: حتى در این جریانات خصوصًا سعودى ها و بعضًا 
اماراتى ها و ســرویس هاى جاسوسى نیز به این اتفاقات 

کمک کردند تا بتوانند در کشور ایجاد ناامنى کنند.

وزیر راه: ما هم براى خانه دار 
شدن دوره فشار گذراندیم

3 جریان پشت ناآرامى هاى 
اخیر به روایت سپاه

مرجع فرهنگى خطرناك 
   خبــر آنالیــن | ســعید بیابانکى، شــاعر 
و نویســنده، درباره آفت تبلیغات کتاب توســط 
ســلبریتى ها گفت: با تبلیغات مى شود مشترى 
ایجاد کرد اما نمى توان مخاطب ایجاد کرد. اگر 
کسى مثل آقاى دکتر شــفیعى کدکنى، مرحوم 
حســین آهى تا زنده بود، کسى مثل آقاى دولت 
آبادى یا آقاى امرایى مترجم و تمام کسانى که در 
این حوزه میدان دار هستند، اینها میدان دار باشند 
اتفاقى خوب مى افتد. اما اینکه یک هنرپیشــه 
یا کســى که در «خندوانه» چهارتا جوك گفته، 
مرجع مى شود، این خیلى خطرناك است. یعنى 
بالیى که اینها سر کتاب مى توانند بیاورند، کتاب 

نخوان ها نمى توانند.

دردسرهاى بوسه!
   سینماروزان |«سمفونى نهم» تازه ترین 
فیلم محمدرضــا هنرمند در حالــى روى پرده 
رفت که از همان روزهاى ابتدایى اکران، انتشار 
یکى از سکانس هاى دوپهلوى فیلم با محوریت 
یک بوسه، شایعاتى درباره توقیف فیلم را شکل 
داد و به دنبــال آن نیز حجم ســانس هاى فیلم 
کاهش یافت. بــه تازگى روزنامــه اصولگراى 
«فرهیختگان» به شدت بر این فیلم تاخته و هیچ 
بعید نیست این حمله، محدودیت بیشتر فیلم در 

اکران را موجب شود.

پرمصرف ترین دارو 
   ایســنا | مدیــرکل دفتر نظــارت و پایش 
مصرف فرآورده هاى ســالمت ســازمان غذا و 
دارو با هشدار نسبت به خطر مصرف بى رویه و یا 
نادرست آنتى بیوتیک ها و ایجاد مقاومت میکروبى، 
گفت: نزدیک به 48 درصد نسخ تجویزى مان که 
طى امسال مورد بررســى قرار گرفته اند،  حاوى 
آنتى بیوتیک هستند که نسبت به نُرم بیمارى هاى 
عفونى و با توجه به اپیدمیولــوژى بیمارى ها در 

کشور، مقدارى باالست.

رونمایى از مزدك میرزایى!
   خبــر آنالیــن | پــس از چند ماه، شــبکه 
ماهــواره اى «ایــران اینترنشــنال» از مجرى 
ورزشى جدید خود، مزدك میرزایى رونمایى کرد. 
درماه هاى گذشته پروســه پخش برنامه هاى او 
طوالنى شد و شایعاتى درباره ایجاد مشکل میان 
او و این شبکه ایجاد شــد اما حاال با صدور مجوز 
کار براى این مجرى گزارشــگر پیشــین شبکه 
3، تیزر برنامه او پخش مى شــود و قرار است به 
زودى روى آنتن این شــبکه برود. گفته شده به 
او دســتمزدى ماهانه حدود 12 تا 15 هزار پوند 

پیشنهاد شده تا راهى لندن شود. 

همه گفتند پاشو بیا!
   خبــر آنالیــن | محمدرضــا علیمردانــى، 
مجرى برنامه «چهل تیکه» و صداپیشه معروف 
مجموعه «دیرین دیرین» مى گوید دوســتان 
مى دانند ماهواره اى نیست که ما را دعوت نکرده 
باشد ولى قاطعانه گفتم نه. شما حتى نمى توانید 
با تمام پیشــنهادهایى که براى اقامت و زندگى 
فرزندم و... دارید من را وسوسه کنید. االن حس 
مى کنم متوجه شــده ایم که نباید منتظر باشیم 
کسى بیاید ما را درست کند. خودمان باید این کار 

را انجام بدهیم.

تشک و مبل در کانال آب!
   ایمنــا | عضو شوراى شهر تهران با اشاره به 
بارش باران و برف طى هفته هاى اخیر در تهران 
و الیروبــى نهرها و کانال هاى این شــهر گفت: 
ما در این الیروبى ها بعضاً شــاهد بودیم تشــک 
خوشخواب، صندلى و مبل در کانال ها ریخته شده 
که این کانال ها هر چقدر هم عریض باشند باالخره 

آب پشت این وسایل گیر مى کند.

اقتدار رهبر ما 
مرزها را در نوردیده

   آفتاب نیوز | سردار ساالر آبنوش، فرمانده عملیات 
سازمان بسیج کشور خطاب به مردم گفت: اگر سختى 
مى کشید، اگر گرانى ها و توطئه ها از نامردهاى درون و 
بیرون را تحمل مى کنید بدانید چه هزینه اى مى دهید. 
امروز در قلب آفریقا یعنى نیجریه وقتى اسم مقام معظم 
رهبرى مى آید به احترام نام ایشان بلند مى شوند، در یمن 
به عشــق رهبر ما مقاومت مى کنند و این محبوبیت و 

اقتدار رهبر ما مرزها را در نوردیده است.

بچه مذهبى ها ناراحتند
   نامه نیوز | روح ا... حســینیان، نماینده ســابق 
مجلس درباره گران شدن بنزین گفته است: بچه هاى 
مذهبى از این اقدام دولت به دلیل آنکه شب تولد پیامبر 
معظم اســالم(ص) و امام صــادق(ع) صورت گرفت، 
ناراحتند زیرا واقعًا انتظار نمى رفت که شب تولد رئیس 
دین اسالم و رئیس مذهب تشــیع به جاى هدیه مردم 

را شوك زده کرد. 

خطرِ در کمین قم
   آفتاب نیوز | حجت االســالم محمود محمدى 
عراقى، رئیس دفتر رهبــرى در قم گفته: خطِر در کمین 
قم، فاسد کردن از درون اســت و باید از امروز اقدام براى 
جلوگیرى از این اتفاق را آغاز کنیم تــا خداى ناکرده به 
مرحله اى نرسیم که چشم باز کنیم و کار از کار گذشته باشد.

روایت چمران از جلسه رهبرى
   ایرنا | مهدى چمران در همایش گام دوم انقالب که 
به همت جمعیت موسوم به «گام دوم انقالب» برگزار 
شد با اشاره به سخنان اخیر رهبرى در درس خارج فقه 
گفت: یکى از طلبه ها به رهبر انقالب گفتند آقا شما چرا با 
افزایش قیمت بنزین موافقت کردید، رهبرى پاسخ دادند 
که چه کارى مى توانستیم انجام دهیم، که گریه حاضران 

را در پى داشت.

حق الزحمه عجیب! 
   ایسنا | طهماسب مظاهرى، رئیس شوراى عالى 
کانون کارشناسان رسمى کشور تأکید کرد: آقاى محسنى 
اژه اى مکرراً درباره کارشناسى متعدد زمینى در پرونده 
بابک زنجانى صحبت کرده بود که باید بگویم در وهله 
اول امر کارشناسى را به این کارشناس ارائه داده بودند 
که او یک صفحه گزارش نوشــته بود و گفته بود زمین 
8000 میلیارد تومان مى ارزد و آنچه به عنوان دستمزد 
بیش از حد گرفته بود، چندین میلیون یورو پول نقد بود. 
این کارشناس، االن به دلیل گزارش غیر واقعى و حق 
الزحمه بیش از حدى که دریافت کــرده بود، به زندان 
محکوم شده است. پس از آن کارشناسان 720 میلیارد 

تومان زمین را برآورد کردند.

سرقت اسناد یک نماینده 
   فــارس | محمد محمودى شاه نشــین، نماینده 
شهریار در مجلس شوراى اســالمى، با اشاره به حمله 
اغتشاشگران به دفترش در شهر قدس گفت: متأسفانه 
اشرار برخى اسناد و اطالعات و همچنین تعدادى از لوازم 

این دفتر را با خود به سرقت بردند.

اکانت فیک نداریم
   انتخاب | سردار غالمرضا سلیمانى، رئیس سازمان 
بسیج گفت: اکانت فیک در شبکه هاى اجتماعى نداریم 
و اصًال لزومى به داشتن اکانت فیک نداریم. وقتى مى 
توانیم با اکانت واقعى و مردمى در فضاى مجازى حضور 
داشته باشیم و تولید محتوا کنیم چه نیازى به این روش 
ها وجود دارد. اســتفاده از اکانت هاى فیک روش هاى 
منسوخ منافقان و کسانى است که به دامان بیگانگان پناه 

برده اند و سرسپردگان استکبار شده اند.

خبرخوان

محمد مهاجرى، فعال سیاسى اصولگرا در گفتگو با «برنا» در 
پاسخ به این سئوال که آیا جریان اصولگرایى مى تواند پاسخ 
مناسبى براى مشکالت اقتصادى مردم داشته باشند یا خیر 
تأکید کرد: جریان اصولگرایى، هرگز در 40 ســال گذشته 
هر زمان که دولت و حاکمیت به مشــکل برخورده اند قادر 
به حل مشکالت و بحران اقتصادى کشور نبوده اند. نمونه 
آن دوران هشت ساله احمدى نژاد بوده که رسواترین دوران 
اصولگرایى در اداره اقتصادى کشور است؛ چراکه بیشترین 
فساد و بیشترین نابســامانى و بحران در مسائل اقتصادى 
در آن دوران رخ داد، در حالــى که باالترین رقم درآمدهاى 
ایران از زمان کورش به این سو، در دوران آقاى احمدى نژاد 
بوده است. مهاجرى در پاسخ به این سئوال که اصولگرایان 
در صورت روى کار آمدن دربــاره برجام چه برنامه اى را در 
پیش خواهند گرفت؟ گفت: یقیناً اصولگراها زمانى که زمام 
امور کشور را در اختیار بگیرند مسائل خود را با آمریکا بسیار 
آسان تر حل خواهند کرد. اصولگرایان دستکم به این دلیل 
که نشان دهند در حل بحران هاى اقتصادى موفق هستند، 
مسائل خود را با آمریکا، اروپا، برجام و به ویژه FATF حل 

مى کنند، حتى ترکمانچاى هاى متعددى بسته خواهد شد!
او تأکید کرد: در دوران ریاســت جمهــورى احمدى نژاد، 
زمانى که جلیلى، دبیر شوراى عالى امنیت ملى و رئیس تیم 
مذاکره کننده هســته اى بود، دبیرخانه شوراى عالى امنیت 
ملى، چهار کلمه خبر مى نوشتند و اجازه انتشار هیچ خبرى 

خارج از آن چهار کلمه را نمى دادند. هیچ روزنامه ، رســانه و 
خبرگزارى حق نداشت که براى مثال بنویسد تحریمى رخ 
داده است. هیچ رسانه اى اجازه نداشت بنویسد فالن مقام 
آمریکایى و اروپایى مطلبى علیه ایران گفته اســت. ازاین 
رو بسیارى از قطعنامه هایى که در دوران احمدى نژاد علیه 
ایران در شوراى امنیت سازمان ملل صادر مى شد مردم ما 
از آن مطلع نبودند چراکه رسانه ها از انتشار خبر صدور این 

قطعنامه  ها علیه ایران منع شده بودند.
محمد مهاجرى اضافه کرد: در دوران احمدى نژاد به گونه اى 
بود که تصور مى کردیم به تعبیــرى جهان گل و بلبل بوده 
و شرایط کشور مطلوب اســت. اگر اصولگرایان بخواهند 
حاکمیت، قوه مقننه و قوه مجریه را در اختیار گیرند در نتیجه 

آش همان آش و کاسه همان کاسه است.

زن و مرد آفرودســوار که در جاده اى برفى در ارتفاعات 
زنجان گرفتار شده بودند در عملیاتى نفسگیر نجات یافتند.

پیامک گردشگران سوییسى به مرکز عملیات اضطرارى 
یکى از کشورهاى اروپایى، گزارش این ماجرا به سازمان 
هواپیمایى کشــور و در نهایت عملیات نفسگیر تیمى از 
امدادگران هالل احمر در جاده اى برفى دســت به  دست 
هم داد تا گردشگران سوییســى که در ارتفاعات زنجان 
و در دماى چند درجه زیر صفر گرفتار شده بودند از مرگ 

حتمى نجات یابند.
حدود ســاعت 18 و 10 دقیقه بیســت  و هفتم آبان  ماه 
تماسى از سوى سازمان هواپیمایى کشورى با هالل احمر 
صورت گرفت که از گرفتار شدن زن و مردى سوییسى در 
ارتفاعات برفى زنجان حکایت داشت. ظاهراً این زن و مرد 
که براى آفرود وارد جاده اى کوهســتانى شده بودند، در 
مسیرى که ارتفاع برف در آن به یک متر مى رسید گرفتار 
شده بودند و خطر مرگ آنها را تهدید مى کرد. آنها اما به 
سامانه هشداردهنده پیشرفته اى مجهز بودند که در مواقع 
خطر مى توانســتند از طریق آن پیامى به مراکز عملیات 
اضطرارى در چند کشــور بفرستند و موقعیت ماهواره اى 
خود را به اطالع آنها برســانند. یکى از این مراکز که پیام 
این دو گردشگر را دریافت کرده بود نیز در تماس با سازمان 
هواپیمایى کشور، ماجرا را به مسئوالن اطالع داده و براى 
نجات آنها درخواست کمک کرده بود. به این ترتیب بود که 
ماجرا به هالل احمر گزارش شد و تیمى از امدادگران براى 

نجات گردشگران سوییسى وارد عمل شدند.
بررسى هاى ابتدایى امدادگران نشان مى داد که این زوج 
سوار بر یک خودروى لندکروز به استان زنجان رفته و در 
منطقه اى که ارتفاع برف در آن به یک متر مى رسید به دلیل 
خارج شدن خودرویشان از جاده، گیر افتاده اند. مهمترین 
ســرنخى که از مکان این زوج در دســت بود، موقعیت 
جغرافیایى -طول وعرض جغرافیایى منطقه- بود. عالوه 
بر این، سرنخ دیگرى که در اختیار مرکز کنترل و هماهنگى 
عملیات هالل احمر بود، شماره تلفن ماهواره اى بود که 
تماس از طریق آن برقرار شده بود اما با وجود تالش بسیار، 

امکان برقرارى ارتباط با این شماره وجود نداشت.
تیم نجات بررســى محل دقیقى که این زوج در آنجا گیر 
افتاده بودند را آغــاز کردند و با وجود مشــکالتى که در 
سیستم اینترنتى کشور وجود داشت، با محاسبات دقیق 

توانستند مختصات دقیق محل گیر افتادن آنها را پیدا کنند؛ 
مکانى در 28 مایلى شــمال غرب زنجان، در مسیر جاده 
نوکیان به سمت ماسوله و در شمال شرقى روستاى آندارق. 
از آنجا که قبل از شــروع عملیات در این مسیر سخت و 
دشوار، باید صحت این گزارش تأیید مى شد، با همکارى 
سازمان هواپیمایى کشور، با خانواده اى در سوییس تماس 
گرفته شد و آنها تأیید کردند که شماره تلفن بین المللى، 
متعلق به دختر آنهاســت که همراه با نامزدش، سوار بر 
یک خودروى لندکروز براى گردش به ایران رفته اند ولى 
هم اکنون خبرى از آنها ندارند و به شدت نگرانشان هستند. 
پس از تأیید این گزارش، ابتدا یک تیم پیشرو و پس از آن 
دو تیم تخصصى کوهستان از مرکز استان زنجان، عازم 

منطقه شدند.
همزمان با شروع عملیات، دو تیم نجات نیز از شهرستان 
فومن در اســتان گیالن در تاریکى و سرماى شب عازم 
منطقه شدند شاید بتوانند از مسیر ماسوله به گردشگران 
برســند. اما از آنجا که بیش از یک متــر برف منطقه را 

پوشــانده بود، این تیم نتوانســت به محل گردشگران 
سوییســى دسترسى پیدا کند. ســاعت یک و20 دقیقه 
بامداد بود که تیم پیشرو به  روستاى جالل آباد در نزدیکى 
محل گرفتار شدن زوج سوییسى رسید. با این حال مسیر 
مسدود بود و آنها تصمیم گرفتند تا رسیدن دومین گروه 
با کمک اهالى روستا به بررســى راه هاى دسترسى به 

گردشگران بپردازند.
ساعت نزدیک به 3 بامداد بود که تیم دوم که از متخصصان 
صعود به کوهستان تشکیل شده بود به جالل آباد رسید. 
نجاتگران این  بــار تصمیم گرفتند به دل بــرف زده و با 
باز کردن مســیر خود را به زوج سوییسى برسانند. در این 
شرایط تنها وسایلى که آنها براى باز کردن مسیر در اختیار 
داشتند چند بیل دستى بود. در حالى  که دماى هوا به چند 
درجه زیر صفر رسیده بود، نجاتگران همچنان سرگرم باز 
کردن مسیر بودند و به این ترتیب خودروى امدادى تا 2 
کیلومترى محلى که گردشگران خارجى در آنجا گرفتار 
بودند پیش رفت. اما ادامه مسیر غیرممکن بود و به همین 

دلیل تیم نجات با پاى پیاده به ســمت خودروى لندکروز 
به راه افتاد. هدف آنها این بود که اقدامات درمانى اولیه را 
روى این زوج انجام دهند و خوراکى و مواداولیه مورد نیاز 
به آنها برسانند تا از خطر مرگ نجات پیدا کنند. آنها با به 
خطر انداختن جانشان و پیمودن مسیرى سخت و نفسگیر 
سرانجام توانستند به زوج سوییسى رسیده و شرایط را براى 

بیرون کشیدن آنها از آن موقعیت فراهم کنند.
ولى ا... مرادخانى، سرتیم کوهستان در این عملیات گفت: 
ما از بعدازظهر دوشــنبه براى نجات این زن و مرد، به راه 
افتادیم و بعد از ساعت ها پیاده روى ساعت 6 صبح سه شنبه 
به خودروى آنها رسیدیم. خوشبختانه آنها در داخل ماشین 
مانده بودند و با وجود آنکه وحشت کرده بودند اما آسیب 
جدى ندیده بودند. با این حال به دلیل وجود خطر در مسیر، 
منتظر ماندیم و سرانجام صبح چهارشنبه با بازگشایى راه 
توانستیم خودروى آنها را که در گل والى و برف حاشیه 
جاده گیر افتاده بود بیرون بکشــیم و آنها را به شهرستان 

زنجان منتقل کنیم.

همکارى هاى بین المللى نتیجه داد

جزئیات عملیات نفسگیر نجات 2 گردشگر سوییسى

بیشترین درآمد از زمان کورش در دوران احمدى نژاد بود
در روزهایى که مســعود کیمیایى فیلمبــردارى تازه ترین 
فیلمش «خون شد» را با حمایت ســرمایه گذار چندفیلمه 
پشت سر گذاشته است، یک بازیگر قدیمى ادعایى را طرح 
کرده درباره تالش هاى ناکام کیمیایى براى تولید یک فیلم 

دفاع مقدسى.
رسول توکلى، ایفاگر نقش «شــهید مطهرى» در سریال 
«معماى شاه» با اشاره به نگارش طرح فیلم «به شرط عشق» 
براى کیمیایى به «تسنیم» گفت: مسعود کیمیایى طرحى 
به نام «به شرط عشــق» را قرار بود قبل از «خون شد» کار 
کند اما به علت حمایت نشدن، بستر ساخت و تولید «به شرط 
عشق» فراهم نشد. ایفاگر کاراکتر خبرنگار در «تاراج» ادامه 
داد: «به شرط عشق» به جنگ تحمیلى و حمله عراق در سال 

62 به چاه نوروز شــماره 3 برمى گردد. مسعود کیمیایى این 
طرح را با اشتیاق توسعه داد ولى نگذاشتند کار به تولید برسد.

این بازیگر با اشاره به عالقه کیمیایى براى ساخت این فیلم 
جنگى افزود: جالب است بدانید که وقتى با کیمیایى درباره 
ایجاد شرایط تولید فیلم صحبت کردم فکر نمى کردم رغبتى 
نشان دهد اما نه  تنها استقبال کرد بلکه خودش گفت «این 
صریح ترین ســناریویى بود که با من ارتباط برقرار کرد». 
مى دانید که کیمیایى کارگردانى اســت کــه طرح دیگران 
را نمى سازد، افســوس وزارت نفت و مافیایش نگذاشتند و 
به هر دلیلى این کار محقق نشــد ولى دست بردار نیستیم و 
دنبال این هستیم که نهاد هایى که در این زمینه وظیفه دارند 

اسپانسر شوند.

مافیاى نفت نگذاشت کیمیایى فیلم دفاع مقدسى بسازد!

سى و ششمین جشنواره بین المللى فیلم کوتاه تهران جمعه 
24 آبان ماه برگزار شد و در بخش بین الملل، فیلم «آشمینا» 
از کشور «نپال» از سوى هیئت داوران تقدیر شد. اما روزنامه 
صهیونیستى «جروزالم پست» اخیراً با انتشار مطلبى مدعى 
شد جشنواره فیلم کوتاه تهران از کارگردان اسرائیلى تقدیر 

کرده است.
به گزارش «فارس»، این روزنامه اذعان کرده است: «ِدکل 
برنسون» کارگردان فیلم «آشمینا» متولد این رژیم است اما 

از سال 2001 سرزمین هاى اشغالى را ترك کرده و فیلم خود 
را به عنوان اثرى اسرائیلى معرفى نکرده است. سیدصادق 
موسوى، دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران در این باره گفت: ما 
اسرائیل را به رسمیت نمى شناسیم، به همین دلیل تحت هیچ 
شرایطى اثرى را از رژیم صهیونیستى نمى پذیریم. اثرى هم 
که در بخش بین الملل تقدیر شده، محصول نپال بوده است. 
ما همیشه مراقبت کرده ایم که اثرى از رژیم صهیونیستى به 

جشنواره راه پیدا نکند.

تقدیر از کارگردان رژیم صهیونیستى در تهران؟!

خواندن کتاب در کنار فعالیت هاى دیگــرى مانند بازى و 
سایر سرگرمى ها همیشه براى کودکان داراى جذابیت هایى 
انکارناپذیر بوده اما پسر بچه اى در اردکان زندگى مى کند که 
به جاى خرید اسباب بازى، از پدر و مادرش درخواست خرید 

کتاب مى کند.
«دانیال میرجانى ارجنان»، پســربچه اردکانى که قبل از 
شروع دبســتان عالقه وافرى به خواندن کتاب پیدا کرده، 
این روزها آمار کتاب هاى مطالعه شده اش را از 2000 جلد 
نیز فراتر برده به طورى که امسال نیز به مناسبت هفته کتاب 

و کتابخوانى از سوى مسئوالن مورد تجلیل قرار گرفت.
«اشــرف تقدیرى اردکانى» مادر دانیال با اشاره به اینکه 
فرزندش از پنج ســالگى خواندن و نوشــتن را یاد گرفته 
است، مى گوید: پســرمان از همان طفولیت عالقه وافرى 
به کتاب داشت تا جایى که دو سال قبل از شروع 
سن مدرسه، با تشویق پدرش خواندن را آموخت 
و این موضــوع باعث ترغیب دانیــال به کتاب و 

کتابخوانى شد.
او خاطرنشان مى کند: دانیال ابتدا بیشتر کتاب قصه 
مى خواند و با اشعار کودکانه خو گرفته بود اما کم کم 
و با ورود به مدرسه، عالقه اش به نمایش نامه ها، 
داستان زندگى مشــاهیر و چهره هاى ورزشى و 
داستان هاى دیگر ســوق یافته و اکنون بهترین 

هدیه از طرف هر کسى را «کتاب» مى داند.
او مى گوید: فضاى خانه  ما در حال حاضر به گونه اى شــده 
که «کمیل» برادر کوچک تر دانیال که پنج سال دارد نیز به 
کتاب عالقه شدیدى پیدا کرده تا جایى که هر دو برادر هنگام 
مراجعه به اماکن عمومى یا فروشــگاه ها همواره به دنبال 

کتابفروشى و خرید کتاب هستند.

درباره پسر 10 ساله و خیلى خاص اردکانى
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آمار دقیقى از
 کشته شدگان نداریم

فرماندار اصفهان گفت: خوشـبختانه آرامش به شـهر 
اصفهان بازگشته است و هم اکنون روال عادى زندگى 
در آن جریـان دارد. حسـین سیسـتانى در خصـوص 
خسارات وارد شـده به شـهر اصفهان برآوردهاى اولیه 
انجام شـده، اما آمار خسـارات در حال پاالیش است و 
گزارش نهایى آن اعالم خواهد شـد. فرماندار اصفهان 
در خصوص تعداد کشته شـدگان در شهر اصفهان هم 
گفت: یکسـرى آمار در این خصوص وجود دارد اما هم 
اکنون نمى توانیم آمار دقیقى از کشته شدگان ارائه دهیم.

درصد سزارین در اصفهان
رئیـس اداره مامایـى معاونـت درمـان دانشـگاه علوم 
پزشـکى اصفهـان گفـت: 54/8 درصـد از مجمـوع 
زایمان  انجام شـده در این اسـتان به صورت سـزارین 
اسـت که ضرورت دارد اقدام هاى آموزشـى و تشویقى 
بیشترى براى ترویج زایمان طبیعى صورت گیرد. زهرا 
جوانمردى افزود: سـال 95 کاهش محسـوس میزان 
سزارین داشتیم اما پس از آن به طور تقریبى این روال 

ثابت ماند.

پیست هاى اصفهان آماده نیست
رئیس هیئت اسکى اصفهان گفت: پیست هاى استان 
به علت کافى نبودن برف در ایـن مناطق براى حضور 
اسـکى بازان آماده نیست. محمود یسـلیانى در گفتگو 
با «ایرنا» اظهـار کرد: در صورت بـارش برف به میزان 
روزهـاى گذشـته پیسـت هاى اسـتان در شهرسـتان 
فریدونشهر و افوس در شهرسـتان بوئین میاندشت در 
غرب منطقه براى حضور ورزشکاران آماده خواهند شد. 
رییس هیئت اسـکى اصفهان ادامه داد: برخى موانع و 
سنگ هاى خطرآفرین موجود در این دو پیست برداشته 
شد اما به دلیل کمبود اعتبارات در مقایسه با سال گذشته 

اقدامات خاصى صورت نگرفته است.

خسارت 27 میلیاردى
نماینـده بهارسـتان در شـوراى شهرسـتان اصفهـان 
گفـت: میـزان خسـارت هاى وارد شـده در روزهـاى 
اخیر به زیرسـاخت هاى بهارسـتان 27 میلیـارد تومان 
تخمیـن زده مى شـودکه این میـزان صرفًا خسـارات 
مربوط به زیرساخت هاى شهرى اسـت که شهردارى  
آن را اعـالم کرده اسـت. نبـى ا... مؤمنـى در گفتگو با 
«ایمنا» افزود: مبلمان شهرى، آسفالت خیابان ها، دفتر 
امام جمعـه، ادارات آب و برق آتش زده شـدند و عمده 
بانک هاى بهارستان نیز دچار خسـارت شده و از انجام 

کار بازمانده اند.

از سرگیرى فعالیت 
16 جایگاه سوخت 

رئیـس انجمن صنفـى جایـگاه داران اسـتان اصفهان 
گفت: هم اکنون 16 جایگاه سوخت که در نا آرامى هاى
 اخیر اسـتان دچار آسـیب و حریق شـده بـود، با تالش 
کارشناسان پخش فرآورده هاى نفتى بازسازى و آماده 
ارائه خدمات به شهروندان شده است. پیمان کامران از 
فعالیت سـه جایگاه سوخت  آسـیب دیده دیگر در شهر 
اصفهان و یـک جایگاه در نجـف آباد تا چنـد روز آینده 
خبر داد و افزود: در پى ناآرامى ها بیش از 80 میلیارد ریال 
به جایگاه هاى سـوخت در شهرسـتان هاى اصفهان و 

نجف آباد و شهر بهارستان خسارت وارد شده است.

کاهش 50 درصدى اهداى خون 
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از کاهش اهداى 
خون بـه علـت سـرما و بارندگى هـاى زودهنـگام در 
اصفهان خبـر داد. مجیـد زینلى با اشـاره بـه اینکه در 
استان اصفهان روزانه  به 400 واحد خون و فرآوردهاى 
خونى نیاز است، اظهار کرد: این میزان اهداى خون در 
اصفهان به علت سـرما و بارندگى هاى زودهنگام 50 
درصد کاهش یافته است. وى افزود: بیماران تاالسمى، 
هموفیلى، دیالیزى، کسانى که تحت عمل هاى جراحى 
قرار مى گیرند و مجروحان تصادفات به صورت مستمر 

و مرتب به خون و فرآورده هاى آن نیاز دارند.

خبر

شــهردار اصفهان با بیان اینکه حدود 11درصد جمعیت 
شهر سالمند هستند، گفت: این افراد سرمایه انسانى شهر 
به شمار رفته و با کوله بارى از تجربه و تدبیر مى توانند در 

صورت ایجاد فرصت، تدبیر کنند.
قدرت ا... نوروزى دیروز شــنبه در نشســت تخصصى 
«شهر دوستدار ســالمند» با اشاره به جمعیت سالمند در 
اصفهان گفت: براساس سرشمارى ســال 95 بیش از 
دو میلیون و 250 هزار جمعیت ســالمند وجود دارد که 
به لحاظ جمعیت سالمندى سومین شهر ایران به شمار 

مى رویم. 
وى ادامه داد: اســتان اصفهان به لحــاظ وجود صنایع 

بزرگ و ایجاد اشتغال، مهاجرپذیر شــده به طورى که 
شهر اصفهان تا ســال 95 بیش از  صد  هزار نفر مهاجر 
داشــته تا از امکانات آن اســتفاده کنند و اشتغال داشته 
باشــند و در حال حاضر نیــز 400 نقطــه و 400 هزار 
حاشیه نشــین در اصفهان وجود دارد که مى تواند منشأ 
مشکالتى براى شهر باشد و باید براى آنها چاره اندیشى 

شود.
شهردار اصفهان افزود: نزدیک به 11 درصد جمعیت شهر 
اصفهان سالمند هستند که سرمایه انسانى شهر به شمار 
رفته و با کوله بارى از تجربه و تدبیر مى توانند در صورت 

ایجاد فرصت، تدبیر کنند.

چهاردهمین نمایشگاه بین المللى صنعت اصفهان از ششم 
آذر ماه میزبان 150 شرکت خواهد بود تا توانمندى هاى خود 
را در حوزه تجهیزات صنعتى و کارگاهى به نمایش بگذارند.

این نمایشــگاه که به مدت چهار روز و تا نهــم آذر ماه در 
محل برپایى نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان واقع در 
پل شهرستان برپا خواهد بود، شرایطى را فراهم مى آورد 
تا شــرکت هایى از تهران، آذربایجان شــرقى، اصفهان، 
مرکزى، البرز، فارس و خراســان رضوى، پتانســیل ها و 
آخرین محصوالت و خدمات خــود را به نمایش بگذارند. 
ابزارآالت صنعتى، ماشین آالت و تجهیزات خطوط تولید، 
اتوماسیون صنعتى و ابزار دقیق، صنایع پیشرفته، خدمات 

فنى، مهندسى و مشاوره اى از جمله بخش هایى به شمار 
مى روند که در چهاردهمین نمایشگاه بین المللى صنعت 

اصفهان به نمایش گذاشته مى شوند.
همچنین نمایندگانى از شرکت هاى بین المللى کشورهاى 
چین، ایتالیا، آلمان، تایــوان، کره جنوبى، جمهورى چک، 
انگلیس، بلغارســتان، اسپانیا، کرواسى، ســوئد و ترکیه 

نمایندگان خود را به نمایشگاه اصفهان فرستاده اند.
چهاردهمیــن نمایشــگاه بین المللى صنعــت اصفهان 
در حالــى برگزار خواهد شــد کــه شــاهد افزایش 40 
درصدى مشــارکت کنندگان نســبت به دوره قبل بوده 

است. 

نمایشگاه صنعت با حضور
 150 شرکت داخلى و خارجى

اصفهان سوم ین شهر 
سالمند ایران است

در پى افزایش نرخ بنزین و ایجــاد منابع از محل اختالف 
قیمت آن، دولت از چهارشنبه هفته گذشته کمک حمایتى 
به جمعیت 60 میلیونى کشــور را طى سه مرحله آغاز کرد 
که طبق برآوردهاى صورت گرفتــه حدود چهار میلیون و 
300 هزار نفر از مردم استان اصفهان مشمول این کمک 

دولت هستند.
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان در 
گفتگو با «ایسنا»، با اشــاره به جمعیتى که پس از افزایش 
نرخ بنزین در استان اصفهان مشمول کمک هاى معیشتى 
دولت هستند، اظهار کرد: آمار دقیقى وجود ندارد اما طبق 
برآوردهاى صورت گرفته 93 درصد از جمعیت پنج میلیون 
و 180 هزار نفرى استان اصفهان کمک حمایتى دولت را 

دریافت مى کنند.
محســن نیرومند با بیان اینکه حدود چهار میلیون و 300 

هزار نفــر از مردم اســتان اصفهان طى این ســه مرحله 
کمک هاى معیشــتى دولت را دریافت کــرده اند گفت: 
حدود 7 درصد جمعیت اســتان اصفهان مشــمول کمک 
معیشتى دولت نخواهند بود اما این جمعیت طى فرایندى 
مى توانند نیاز خود به این کمک را به دولت اعالم کنند. وى 
توضیح داد: جمعیت 7 درصدى استان با شماره همراهى که 
قبًال در ســامانه دریافت یارانه ثبت شده، مى توانند از یک 
شنبه (امروز) با ارسال کدملى سرپرست خانواده به شماره 
#6369* از دریافت و یا عدم دریافت کمک حمایتى دولت 

اطمینان حاصل کنند. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان تأکید 
کرد: جمعیتى که در اســتان یارانه دریافت نمى کنند، جزو 
قشر توانمندى هســتند که پیش تر از دریافت یارانه خود 
انصراف داده بودند. وى در خصوص ســهم رقمى استان 

اصفهان از کمک حمایتى دولت  گفت: این رقم هنوز به طور 
دقیق مشخص نیســت، اما به طور متوسط اگر به جمعیت 
چهار میلیون و 300 هزار استان، نفرى 50 هزار تومان واریز 
شود، این کمک رقمى معادل 215 میلیارد تومان خواهد بود.
نیرومند تأکید کرد: با توجه به اینکه کمک معیشتى دولت به 
حساب یارانه سرپرستان خانوار واریز مى شود، به طور قطع 
تنها افراد یارانه بگیر مشمول این کمک خواهند بود و اگر 
کسى به هر دلیل یارانه دریافت نمى کند، کمک حمایتى 
دولت به حســاب وى واریز نخواهد شد. وى در خصوص 
اینکه یارانه برخى زوج هاى جوان هنوز برقرار نشــده و یا 
برخى درخواست برقرارى مجدد یارانه شان را دارند، توضیح 
داد: این موضوع در حوزه وظیفه تعــاون، کار و رفاه تأمین 
اجتماعى نیست اما با توجه به مراجعات بسیار در این باره، 

مسئله را به ستاد هدفمندى یارانه ها منتقل کرده ایم.

دیشب آخرین مرحله پرداخت یارانه بنزینى دولت بود

7 درصد اصفهانى ها 
کمک حمایتى نگرفتند

قرارگاه پدافند پرتویى، وظیفه هدایت و مقابله با تهدیدات پرتویى را دارد 
سازمان بسیج جامعه پزشکى استان اصفهان با همکارى 
بیمارســتان الزهرا(س) کنفرانس علمى یک روزه پدافند 
غیرعامل با موضوع مدیریت اورژانس در حوادث پرتویى را 
در تاالر محسن بیمارستان الزهرا(س) اصفهان برگزار کرد.

دبیر اجرایى این کنفرانس که خود داراى دکتراى مدیریت 
خدمات بهداشــتى درمانى است به «نصف جهان» گفت: 
کنفرانس علمى یــک روزه پدافند غیرعامــل با موضوع 
مدیریت اورژانس در حوادث پرتویى با هدف آشنایى هرچه 
بیشتر پزشکان و پیراپزشــکان و اعضاى کارگروه ده گانه 

قرارگاه پرتویى استان اصفهان برگزار شد.
دکتر فرشته داورى، مدیر آموزش و پژوهش سازمان بسیج 
جامعه پزشکى استان اصفهان اظهار کرد: مخاطبان طى این 
کنفرانس با فیزیک پرتوها و روش هاى حفاظت از خود در 
برابر پرتوها، مدیریت و هدایت عملیات بحران، آلودگى هاى 
داخلى و خارجى تشخیص آلودگى و آلودگى زدایى، سندروم 
پرتوگیرى حاد (ARS)، مدیریــت اورژانس در آلودگى با 
هیدروفلوریک اســید، تریاژ و ترانسپورت حوادث پرتویى، 

اقدامات اولیه در برخورد با مصدومــان حوادث پرتویى در 
اورژانس بیمارستانى و مدیریت بحران روانى که از سوى 

استادان و مسئوالن بیان مى شود، آشنا شدند.
این عضو گــروه مطالعاتى پیامدهاى پزشــکى حوادث 
هسته اى خاطرنشــان کرد: براى برگزارى این کنفرانس 
ما مخاطبــان را انتخاب کردیم و از آنها براى شــرکت در 
کنفرانس دعوت شــد که اعضــاى کارگروه هاى ده گانه 
قــرارگاه پرتویى، مســئوالن اورژانس بیمارســتان هاى 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، تنى چند از 
مسئوالن، اعضاى کمیته هاى پدافند و... را در بر مى گرفت و 
استقبال خوبى هم صورت پذیرفت. وى ادامه داد: افرادى که 
در این کنفرانس شرکت کردند عالوه بر دریافت گواهینامه، 
از امتیاز آموزش مداوم بهره مند خواهند شــد و در صورت 
تمایل به ارائه خدمات داوطلبان، در صورت بروز احتمالى از 
آنها استفاده مى شود و سعى داریم تیم هاى واکنش سریع را 

در این راستا در استان تشکیل دهیم.
دبیر اجرایى کنفرانس یک روزه پدافند غیرعامل با موضوع 
مدیریت اورژانس در حوادث پرتویى گفت: متأسفانه پدافند 

غیرعامل به خصوص پرتویى جزو واحدهاى پزشکى نیست 
و افراد اطالعات زمینه اى در مورد آن ندارند که الزم است با 
شرکت در اینگونه کنفرانس ها اطالعات الزم را کسب کنند 
و حتى افزایش دهند. داورى توصیه کرد با توجه به اینکه 
در استان اصفهان صنعت هسته اى وجود دارد کادر پزشکى 

و پیراپزشکى و... بیش از پیش در این راستا تالش کنند.
جانشــین مدیرکل پدافند غیرعامل استاندارى اصفهان و 
رئیس هیئت مدیره انجمن علمى پدافند غیرعامل اصفهان 
هم به بیان سیاســتگذارى هاى کالن پدافند غیرعامل در 
حوادث پرتویى پرداخت و گفت: پدافند غیرعامل یک اصل 
و مسئله همیشگى است و شامل مجموعه اقداماتى است که 
موجب بازدارندگى، کاهش آسیب پذیرى، ارتقاى پایدارى 

ملى، تسهیل مدیریت در مقابله با تهدیدات و... مى شود.
سید امیر جعفرى با تأکید بر اینکه براى تسهیل در مدیریت 
بحران، باید قرارگاه هاى پدافند پرتویى تشــکیل شــود و 
آموزش هاى الزم داده شــود تا در صورت بــروز حوادث 
پرتویى، مدیریت بحران اقدام کند، اظهار کرد: تهدید یک 
خطر بالقوه است که عنصر بیرونى از ناحیه دشمن است ولى 

ما باید در صورت ایجاد تهدید، میزان آســیب پذیرى را با 
اقداماتى کاهش دهیم.

وى ادامه داد: دارایى ها در استان از نظر پدافند غیرعامل از 
درجه اهمیت برخوردار بوده و شامل حیاتى، حساس، مهم 
و قابل حفاظت است. البته پدافند غیرعامل در حوزه پرتویى 
که در بخش حساس قرار مى گیرد ممکن است این تهدید 
کم اتفاق بیافتد اما اگر اتفاق افتاد میزان تأثیرگذارى آن بسیار 
باالست بنابراین باید آمادگى الزم براى مقابله قبل از وقوع 

این تهدیدات، وجود داشته باشد.
جانشین مدیرکل پدافند غیرعامل استاندارى اصفهان تأکید 
کرد: قرارگاه پرتویى باید قبل، حین و بعد از بحران احتمالى 
پرتویى، زیرساخت ها را تقویت کند تا اختاللى در فرایندهاى 

آن پیش نیاید.
جعفرى با بیان اینکه در سطح استان اصفهان ما مرکز مهم 
هسته اى داریم، گفت: قرارگاه پدافند پرتویى، وظیفه هدایت 
و مقابله با تهدیدات پرتویى را دارد و ما در کشور، استان و به 

صورت شهرستانى قرارگاه پدافند پرتویى داریم.
جعفرى از تشکیل ده کارگروه در قرارگاه پدافندى استان 

خبر داد و افزود: رصد پایش، رفع آلودگى، امنیت و عبور و 
مرور، انتقال، درمان و آموزش خوداقدامى، اطفاى حریق، 
مدیریت تأسیسات و پسماند، جســتجو، نجات و مراقبت 
جمعى، خدمات و تأسیسات زیربنایى، ارتباطات و فناورى و 
کارگروه حقوقى، قضایى و بیمه از جمله این کارگروه هاست 
که دستگاه هاى اجرایى متعددى در استان، در این کارگروه ها 
وظایفى به عهده دارند. این در حالى است که این کارگروه ها 

تاکنون جلساتى را برپا کرده و مى کنند.
وى یکى از موضوعات مهم در صورت بروز وقایع احتمالى در 
بخش هسته اى و... را آرامش بخشى جامعه دانست و گفت: 
تیم روان شناختى نیز آرامش بخشى در حوادث را عهده دار 

خواهند بود.
جعفرى گفت: امروز پیش بینى هــاى الزم براى مقابله با 
اینگونه رخدادهاى احتمالى در استان، از سوى دستگاه هاى 
مختلف انجام شده و ده کارگروه شکل گرفته و آموزش هاى 
مرتبط نیز آغاز شده است و استاندار اصفهان نیز اهتمام ویژه 
نسبت به پدافند پرتویى داشته و دستگاه هاى اجرایى استان 

هم همکارى خوبى دارند.

مدیــرکل ارتباطات و امــور بین الملل شــرکت 
مخابرات ایران گفت: مشــکل 50 درصد از خطوط 
تلفن ثابت مرکز خاتم االنبیــا (ص) اصفهان که بر 
اثر ناآرامى هاى اخیر قطع شده بود با تالش کارکنان 
مخابرات برطرف شده و 50 درصد مابقى نیز تا آخر 

هفته رفع خواهد شد.
محمدرضا بیدخام در گفتگو با «ایرنا» افزود: همه 
ارتباطات تلفن همراه و ثابت استان اصفهان به جز 
یک مرکز که در ناآرامى هاى اخیر مقدارى آســیب 
دید، پایدار است و هیچ مشکلى در این زمینه وجود 
ندارد.  وى اظهار کرد: 140 هــزار تلفن ثابت مرکز 
خاتم االنبیا(ص) اصفهان قطع شده بود که در زمان 

حاضر 50 درصد این ارتباطات وصل شده است.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات 

ایران با بیان اینکه مشــکل خاصى در زمینه تلفن 
همراه در اســتان اصفهان وجود نــدارد ادامه داد: 
یکسرى سایت هاى تلفن همراه از مدار خارج شده 
بود که هم اکنون 70 درصد آنها وارد مدار شــده و 
مابقى سایت ها هم تا آخر هفته وارد مدار مى شوند. 
بیدخام تصریح کرد: در حال برآورد خســارت هاى 
وارده به مخابرات اصفهان هستیم اما تاکنون میزان 

تقریبى این خسارت ها هم مشخص نشده است. 
هفته گذشته در پى هجوم عده اى اخاللگر به مرکز 
مخابرات خاتم االنبیــا(ص)، ارتباطات مخابراتى 
شــامل تلفن ثابت، تلفن همراه (اپراتور همراه اول) 
و اینترنت در بخشى از شــمال کالنشهر اصفهان 
از جمله ملک شــهر، خانه اصفهان و خیابان رباط 

قطع شد.

کارشــناس پیش بینى هواى اداره کل هواشناسى 
اصفهان گفت: دماى هوا در نقاط مختلف این استان 

کاهش یافته است.
ابراهیم هنرمند افزود: اســتان در آخر هفته گذشته 
با افت محســوس دما رو به رو بود و دماى هواى 
کالنشــهر اصفهان نیز روز جمعه بــه 2 درجه زیر 
صفر رسید. وى با بیان اینکه دماى هواى اصفهان 
صبح شنبه به نزدیک صفر درجه سانتیگراد رسید 
اظهار کرد: دما از دوشــنبه دوباره کاهش مى یابد. 

وى تشریح کرد: روز یک شنبه هم مثل روز شنبه 
به دلیل عبور موجى ضعیف، افزایش ابر در بیشــتر 

مناطق استان اصفهان پیش بینى مى شود.
هنرمند  بیشترین میزان بارندگى از ابتداى مهر ماه 
تا کنون را مربوط به فریدونشهر با حدود 80 میلیمتر 
اعالم و تصریح کرد: میزان بارندگى این شــهر در 
مدت مشابه سال گذشته 98 میلیمتر بود. سایر نقاط 
پربارش امسال در استان خوانسار با 62/2 میلیمتر و 

اردستان با 54/6 میلیمتر است.

پل هوایى واقــع در کمربندى شــرق اصفهان بر 
روى یک کامیون ســقوط کرد. این حادثه ساعت 
23 شامگاه چهارشنبه هفته گذشته رو به روى شهر 
بازى(شهر رؤیاها) در کمربندى شرق اصفهان به 
وقوع پیوست و در اثر آن راننده یک دستگاه کامیون 
جان خود را از دســت داد. این پل به دلیل برخورد 
یک دســتگاه تریلر با آن، از جاى خود َکنده شده و 
بر روى یک کامیون در حال عبور در باند مخالف، 
ســقوط کرده بود. در این حادثه راننده کامیونى که 
پل بر روى آن سقوط کرد در دم جان خود را از دست 
داد. این کامیون، کشنده ســوخت گازوئیل بود اما 

براى قسمت تانکر و سوخت مشــکلى رخ نداده و 
آتش سوزى ایجاد نشد اما این حادثه باعث مسدود 
شــدن دو محور رفت و برگشــت کمربندى شرق 

اصفهان شده بود.
عملیات آزادســازى راننده کامیون و خروج وى از 
خودرو و جداکردن مخزن سوخت از کامیون حدود 
شش ســاعت به طول انجامید. این حادثه ساعت 
22 و 54 دقیقه اعالم شــد  و از ایستگاه هاى 15، 
4، 5 و 24 اطفائیه هاى ســنگین و سبک و از گروه 
امداد و نجات براى آزادسازى راننده به محل اعزام 

شدند.

خطوط تلفن هاى آسیب دیده 
تا آخر هفته وصل مى شود

سرماى دوباره از فردا

جزئیات سقوط پل هوایى 
در کمربندى شرق اصفهان

کارشناس مســئول پیش بینى هواى استان اصفهان با 
اشاره به پایدارى جو و وارونگى دما در هفته جارى، گفت: 
آلودگى هواى کالنشهر اصفهان در روزهاى سه شنبه و 

چهارشنبه به اوج مى رسد.
حجت ا... على عســگریان در گفتگو با «ایمنا» با اشاره 
به اســتقرار جوى پایدار در اســتان طى دو روز آینده، 
اظهار کرد: آسمان بیشتر مناطق اســتان در این مدت 
صاف تا نیمه ابرى و گاهــى وزش باد مالیم پیش بینى 

مى شود.
وى افزود: تا پایان هفته جارى به دلیل پایدارى نسبى جو 
و سکون هوا شــرایط براى افزایش غلظت آالینده هاى 
جوى، کاهش کیفیت هوا در کالنشهر اصفهان و ناسالم 

شدن هوا براى گروه هاى حساس مهیاست.
کارشناس مســئول پیش بینى هواى استان گفت: اوج 
آلودگى هواى کالنشهر اصفهان در روزهاى سه شنبه و 

چهار شنبه خواهد بود.

اوج آلودگى هوا در هفته جارى

ساسان اکبرزاده
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بسیارى از بازیگران و هنرپیشه ها هستند که با یک نقش 
مهم و خاص در ذهن مخاطب ماندگار مى شوند و حتى 
بعضًا نام آن کاراکتر تا مدت ها بــر روى بازیگر مى ماند. 
به طور مثال بینندگان با دیــدن تصویر فریبرز عرب نیا 
نام حقیقى او را به زبان نمى آورند و مى گویند «مختار» 
اســت؛ یا بازیگرى مانند مصطفى زمانى که این اتفاق 
دوبار در مورد او تکرار شــد؛ یک بار با «یوسف» شهرت 
گرفت و حاال او را با نام «فرهاد» ســریال «شــهرزاد» 
مى شناسند. مهراوه شریفى نیا هم که چهره اش یادآور 

سریال «کیمیا» ست.
یکــى از بازیگرانى که در جریان بازى در ســریال هاى 
تلویزیونى تصویر خود را به صورت پررنگ و ماندگار در 
ذهن مخاطب حک کرد، پوریا پورســرخ است. پورسرخ 
تاکنون در ســریال ها و فیلم هاى ســینمایى بسیارى 
بازى کرده است، اما برچســب نقش خیلى به او نخورده 
است. البته بعضى نقش هاى او مانند «آرش» در سریال 
«کیمیا»، «مسعود» در سریال «روز حسرت»، «ژوبین» 
در سریال «وفا» و یا «شاهین» در سریال «صاحبدالن»، 
هنوز هم پس از گذشت سال ها در ذهن بینندگان آشنا و 

مورد پسند است.
پورسرخ تجربه بازى در ژانر هاى مختلف کمدى، مذهبى، 

جنایى و اجتماعى را دارد. با اینکه 
عده اى مى گویند سبک 

بــازى اش در آثار 

مختلف یکنواخت اســت اما نمى توان گفت که بازیگر 
توانمندى نیســت؛ زیرا معموًال نمره قبولى را در نقش 

هایش مى گیرد.
از طرفى داشــتن چهره خوب و اســتایل مناسب که از 
امتیاز هــاى مهم در حرفه بازیگرى اســت، پورســرخ 
را نزد مخاطب محبــوب نگاه داشــته و او را به یکى از 
سلبریتى هاى پرفالوور در اینســتاگرام و... تبدیل کرده 

است.
این روز ها بازیگر نقش «کاوه» در سریال «رستگاران»، 
با نقش «ســامان» در قاب تلویزیون و ســریال «به 
رنگ خاك» ظاهر شــده و زندگى کاراکترى را 

که پســرى پولدار و متکى به اموال پدر است، به تصویر 
مى کشد.

«سامان» که سابقه رضایت بخشى نزد پدرش (محمود 
پاك نیت) ندارد، از قسمت شــانزدهم سریال به جزیره 
هنگام ســفر کرده و در برخورد با اهالــى این جزیره و با 
کمک هاى «خاله حوا» روش زندگى مستقل را کم کم 

مى آموزد.
او در قســمت هفدهم با خانم دکتر ایــن جزیره که بیتا 
سحرخیز بازیگر این نقش است، به طرز جالبى آشنا شده و 
حال باید ببینیم که در ادامه سریال چه اتفاقى براى رابطه 

جنجالى آنها مى افتد...

روابط عمومى سازمان سینمایى اعالم کرده که 
در جلسه اخیر شوراى پروانه نمایش فیلم هاى 
ســینمایى، مجوز نمایش دو فیلم «خوب، بد، 
جلف: ارتش ســرى» و «فصل ماهى سفید» 

صادر شده است.
«خوب، بد، جلف: ارتش سرى» به نویسندگى 
و کارگردانى پیمان قاسم خانى و تهیه کنندگى 
محسن چگینى در تهران و لواسان فیلمبردارى 
شده اســت. قســمت اول «خوب، بد، جلف» 
در سال 95 با اســتقبال مخاطبان مواجه شد و 
در سى وپنجمین جشــنواره فیلم فجر توانست 
دیپلم افتخار بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را 
کسب کند. ســرى دوم فیلم، قرار است در یک 
فضاى متفاوت به روایت زندگى حرفه اى سام 

و پژمان بپردازد.
سام درخشانى، پژمان جمشیدى، حامد کمیلى، 
ستاره پســیانى، ریحانه پارســا، مارال فرجاد، 
على اوجى، شکیب شــجره و فرهاد آئیش و با 
هنرمندى گوهر خیراندیــش، در «خوب، بد، 
جلف: ارتش سرى» به ایفاى نقش پرداخته اند.

«فصل ماهى سفید» هم اولین فیلم سینمایى 
قربان نجفى است که به تهیه کنندگى مشترك 
على گلبهاران و آرش ســجادى حســینى، در 
چالــوس و تهران فیلمبردارى شــده اســت. 
محمدرضا فروتن، الدن مستوفى، بیژن بنفشه 
خواه، میالد کیمرام، بهزاد خداویسى و شقایق 
دهقان بازیگران اصلى «فصل ماهى ســفید» 
هســتند. این فیلم مضمونى اجتماعى دارد و 
فیلمنامه آن برداشتى ایرانى از «باغ آلبالو» اثر 

«آنتوان چخوف» است.

خشایار اعتمادى که به تازگى از دنیاى موسیقى خداحافظى کرده با روزنامه «همشهرى» به گفتگو نشسته است. او درباره اینکه آیا ممکن است با تجدیدنظر در تصمیمش به عرصه 
موسیقى بازگردد به «همشهرى» گفته: باور کنید دیگر نمى توانم. آن زمان که سرسختانه پشت درهاى بسته مى نشستم تا بتوانم براى کارم مجوز بگیرم، بیست و سه بیست و چهار 

سالم بود. االن 48 سالم است و ظرفیتم تمام شده؛  ضمن اینکه اگر بخواهم هم نمى توانم ساالنه پانصد ششصد میلیون تومان هزینه تولید آلبوم کنم. 
اعتمادى در پاسخ به اینکه به فکر مهاجرت یا تدریس موسیقى است هم گفت: به هیچ وجه اهل مهاجرت و خوانندگى در خارج از کشور نیستم. من اعتقادات، ارزش ها و باورهایم را به  علت 
مشکالتى که امروز گریبان موسیقى کشورم را گرفته زیر پا نمى گذارم. اگر قرار بود از ایران بروم، همان دهه 70 یا80 که چندین پیشنهاد کار در خارج از کشور را داشتم، مى رفتم. به 
تدریس هم فکر نمى کنم، چون دیگر نمى خواهم موسیقى حرفه ام باشد.  ممکن است یک وقت براى دل خودم آهنگى بخوانم اما اینکه بخواهم آن را در جامعه انعکاس بدهم نه. از 

این به بعد فقط من هستم و سازم و 19هزار و 200 مخاطبى که در صفحه شخصى ام دارم.

بیژن بنفشه خواه که ســریال «فوق لیسانسه ها» را 
روى آنتن دارد به هنگام حضور در یک برنامه زنده 
وقتى صحبت به مهران مدیرى رسید، مکثى کرد 

به شدت مشکوك!
بنفشه خواه در برنامه «زنده رود» درباره برخى از 
طنزپیشگان همکار خود حرف زد و از جمله به ذکر 

خیر رضا عطاران و صمیمت و خوش مشــربى اش 
پرداخت ولى وقتى مجرى برنامه نام مهران مدیرى را برد 

ابتدا مکث کرد. مکث بنفشه خواه چند ثانیه اى طول کشید و او 
نفسى تازه کرد و سپس با واژگان «کاربلد» و «کاریزماتیک»، از کنار 

نام مهران مدیرى گذشت.
بیژن بنفشه خواه از جمله بازیگرانى است که در برخى از سریال هاى 
مهران مدیرى و از جمله «مرد دوهزارچهره» و «قهوه تلخ» به عنوان 
بازیگر حضور داشته است ولى اینکه چرا بالفاصله وقتى نام عطاران 
آمد درباره اش حرف زد ولى در برابر نام مهران مدیرى مکث کرد به 

شدت مشکوك بود!

«هالیوود ریپورتر» مدعى شــد که ســاخت دنباله 
«جوکــر» در مراحل نهایى مذاکرات اســت و «تاد 
فیلیپس» و «واکین فینیکس» احتماًال دوباره همراه 
خواهند شد. فیلیپس، کارگردان فیلم «جوکر» که به 
رکورد فروش یک میلیارد دالرى رسیده است، براى 
ساختن دنباله اى بر آن دوباره با فینیکس، ستاره فیلم 

همراه مى شود.
این فیلم که داستانى درباره «جوکر» دشمن «بتمن» 
به کارگردانى فیلیپس است، در آخر هفته گذشته مرز 
فروش یک میلیارد دالرى را پشت سر گذاشت و به 
این ترتیب رکود قبلى پروفروش ترین فیلم با درجه 
سنى R (بچه هاى زیر 17 سال براى تماشاى فیلم 
باید همراه والدین یا شــخص بزرگ ترى باشند) را 
که در اختیار فیلم «ددپــول» (Deadpool) بود، 

شکست.
از هنگامى که «جوکر» در ماه اوت افتتاحیه جشنواره 
فیلم ونیز به نمایش درآمد و منتقدان از آن استقبال 
کردند، صحبت درباره ساخت دنباله اى بر آن مطرح 
بوده اســت. اکنون «هالیوود ریپورتر» مدعى شده 
است که ساخت این دنباله در مراحل نهایى مذاکرات 
اســت و فیلیپس و فینیکس احتمــاًال دوباره همراه 

خواهند شد.
فیلیپس، کارگردان «جوکر» فیلمنامه دنباله آن را به 
همراه «اسکات سیلور» خواهد نوشت که در نوشتن 

فیلمنامه فیلم اصلى هم شــرکت داشــت. فروش 
اولیه «جوکر» آنقدر باال بود که باعث شــد شرکت 
«وارنر» تهیه کننده آن با درخواســت فیلیپس براى 
کارگردانى یک فیلم دیگر درباره شــخصیت هاى 
کمیک استریپ هاى «دى سى کمیکز» موافقت کند.

گرچه سه فیلم دیگر درباره شــخصیت هاى دنیاى 
«دى سى  کمیکز» بیش از یک میلیارد دالر فروش 
داشته اند اما «جوکر» با بودجه تقریباً کمى (60 میلیون 
دالر) ساخته شد و این موضوع تأثیر فروش باالى آن 

را بیشتر مى کند.

تصویرى تازه از زندگى 
حرفه اى سام درخشانى و 

پژمان جمشیدى

بهنوش بختیارى در یک برنامــه رادیویى در 
مورد علت انتشار بیش از صد عکس در صفحه 
شخصى اش به فاصله کوتاهى قبل از قطع شدن 

اینترنت صحبت کرد.
بختیارى که مهمان برنامه «صحنه» در شبکه 
رادیویى تهران بود گفت: من در تمام این سال ها 
از خودم عکس کمى  منتشر مى کردم، به همین 
دلیل خیلى ها از من مى خواستند چند عکس از 
خودم منتشر کنم تا محبور نشوند از صفحه هاى 
دیگر عکس بردارند. حتى خیلى از رســانه ها و 
خبرگزارى ها از این موضوع گالیه مند بودند. به 
همین دلیل به خاطر آنها تعداد زیادى عکس از 
خودم در شکل و شمایل مختلف منتشر کردم تا 

هر سلیقه اى بتواند از آنها استفاده کند.
این بازیگر ســینما و تلویزیــون در خصوص 
قراردادهــاى همکارى اخیرش گفت: از ســه 
چهار کار اخیرم هیچ دریافتى نداشــتم و چون 
مى دانســتم پروژه ها و دوســتان شریط مالى 
مناســبى ندارند یک یاعلى نوشتم و زیر آنها را 

امضا کردم و االن هم مدارکش موجود است.

توضیحات 
بهنوش بختیارى 

درباره حاشیه تازه اش

به بهانه پخش سریال «به رنگ خاك» از سیما

خبر هیجان انگیز براى طرفداران فیلم «جوکر»نگاهى به کارنامه بازیگرى پوریا پورسرخ در سریال هاى تلویزیونى

در فضاى مجازى ویدیویى در حال دست به دست شدن 
است که نشان مى دهد مهناز افشار که چندى قبل اخبارى 
درباره جدایى اش از یاســین، آقازاده محمدعلى رامین 
منتشر شــده بود در یک برنامه استعدادیابى شبکه 
فارسى زبان خارج از کشور که در سوئد در حال 

ضبط است داور شده است.
افشــار که در مــاه هــاى اخیر هر بــار با 
حاشیه هاى مختلفى در رأس خبرها قرار 
گرفته و البته بارها بر کوتاه بودن سفرش 
و تصمیمش براى برگشت به ایران خبر 
داده بــود، حاال به نظر مى رســد دیگر 
تصمیمى براى بازگشــت به سینماى 
ایران ندارد. روز جمعه ویدیوى تیزر یک 
مسابقه استعدادیابى مربوط به یکى از 

شبکه هاى فارسى زبان  خارج از کشــور منتشر شده که 
مهناز افشار را در کنار دو خواننده لس آنجلسى به عنوان 

داوران این مسابقه نشان مى دهد.
عدم بازگشت مهناز افشار به ایران پس از ماجراى شکایت 
طلبــه مازندرانى از وى بــه دلیل انتشــار یک محتواى 
مناقشه برانگیز که متصل شد به خبر جدایى اش از یاسین 
رامین حاال با حضور افشــار در یک برنامــه ماهواره اى، 
ادامه دار شده است و به نظر مى رســد با روند فعلى حاال 
حاالها افشار به وطن بازنخواهد گشت. در این بین تکلیف 
فیلم هاى اکران نشده مهناز افشار و از جمله «آشفتگى»، 
«ناگهان درخــت»، «ارادتمند؛ نازنین، بهــاره، تینا» و 

«گیلدا» هم مشخص نیست.
در این میان «ارادتمند؛ نازنین، بهاره، تینا» که مدتهاست 
توقیف شده و «ناگهان درخت» و «گیلدا» هم خبرى از 

اکرانشان نیست ولى قرارداد اکران «آشفتگى» در گروه 
زندگى ثبت شده و دست اندرکارانش به دنبال ایجاد شرایط 
مناسب براى نمایش   فیلم هســتند. آیا ماهواره اى شدن 
افشار به  ممنوع التصویرى کامل او منجر شده و مانع اکران 

«آشفتگى» خواهد شد؟ 
مهناز افشار مرداد امسال در گفتگو با فریدون جیرانى گفت: 
«من به یک دلیل بزرگ به وطنــم برمى گردم؛ پدرم آنجا 
خاك است، مادرم آنجا نفس مى کشد و از همه مهمتر ریشه 

من در آنجاست.»
با اینکه تصاویر نشــان مى دهد افشــار به عنوان داور با 
حجاب در این برنامه حضور یافته اما مشــخص نیست با 
توجه به سیاست هاى فرهنگى داخلى، موضع مسئوالن 
داخلى به اصل حضور این بازیگر در این شبکه ماهواره اى

 چیست.

جنجال جدید خانم سوپراستار با حضور در یک مسابقه استعدادیابى ماهواره اى 

مهناز افشار براى همیشه از ایران 
رفته است؟

جنایى و اجتماعى را دارد. با اینکه 
عده اى مى گویند سبک 

بــازى اش در آثار 

این روز ها بازیگر نقش «کاوه» در سریال «رستگاران»، 
نقش «ســامان» در قاب تلویزیون و ســریال«به  با
رنگ خاك» ظاهر شــده و زندگى کاراکترى را 

سحرخیز بازیگر ای
حال باید ببینیم ک
جنجالى آنها مى اف
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بیژن بنفشه خواه از جمله بازیگرانى است که در برخى از سریال هاى 
مهران مدیرى و از جمله «مرد دوهزارچهره» و «قهوه تلخ» به عنوان 
بازیگر حضور داشته است ولى اینکه چرا بالفاصله وقتى نام عطاران 
آمد درباره اش حرف زد ولى در برابر نام مهران مدیرى مکث کرد به 

شدت مشکوكبود!

هرسلیقه اى بتواند از آنها استفاده کند.
این بازیگر ســینما و تلویزیــون در خصوص 
قراردادهــاى همکارى اخیرش گفت: از ســه 
چون چهار کار اخیرم هیچ دریافتى نداشــتم و

مى دانســتم پروژه ها و دوســتان شریط مالى 
مناســبى ندارند یک یاعلى نوشتم و زیر آنها را 

امضا کردم و االن هم مدارکش موجود است.

مکث مشکوك بیژن بنفشه خواه 
درباره مهران مدیرى!

پروانــه معصومى، بازیگر ســینما، تئاتر و 
تلویزیون دربــاره آخرین فعالیت هاى خود 
در عرصه بازیگرى گفــت: در حال حاضر 
هیچ پروژه اى را قبول نکرده ام، هم اکنون 
بیکارم و در شمال کشــور مشغول استراحت 

و مطالعه هستم. 
وى دلیل کم کارى خود طى ســال هاى گذشــته را 
اینگونه تشریح کرد: واقعیت کارهایى که پیشنهاد مى شود را 
دوست ندارم، من چاره اى ندارم و نمى توانم در هر کارى بازى کنم زیرا 
مردم از من توقع دارند تا با آثارى خوب در عرصه بازیگرى ظاهر شوم.  
بازیگر سریال «یوسف پیامبر (ع)» ادامه داد: خوشبختانه پیشنهادات 
زیاد است و این بدان معناست که من از ذهن کارگردانان فراموش 
نشده ام اما از طرفى متأســفانه نقش ها و فیلمنامه ها کم رمق 
شده اند و همین باعث شده تا در کارى بازى نکنم. کًال بازیگر 
کم کارى هستم اما پیشنهادات براى بازى براى من همچون 

گذشته بوده و کم نشده است. 
وى درباره وضعیت فعلى سینما اظهار کرد: من 
سینما نمى روم، دلیل آن هم دورى خانه ام در 

شمال کشور از شهر رشت اســت، ترجیح مى دهم فیلم ها به دستم 
برســند و در خانه ببینم، در کل از نظر من وضعیت سینما بهتر شده 

است، مخصوصًا در عرصه بازیگرى بازیگران جوان خوبى 
راهى سینما شده اند. 

بازیگر فیلم سینمایى «معکوس» درباره حضورش 
در این فیلم افزود: در فیلم سینمایى «معکوس» 
به کارگردانى پوالد کیمیایى نقش کوتاه اما 
خوبى دارم، خوشــبختانه مطلع شدم که این 

فیلم به زودى اکران مى شود. 
معصومى با اشــاره به حضورش در سریال 
«حضرت موسى (ع)» خاطرنشان کرد: طبق 
صحبتى که با جمال شــورجه، کارگردان 
سریال «حضرت موسى (ع)» داشته ام، قرار 
است در این سریال تلویزیونى نقش «آسیه» 
همسر فرعون را بازى کنم، البته دوران جوانى 
«آســیه» را بازیگر دیگرى بازى مى کند اما 

ایفاى نقش میانســالى به بعد این شخصیت بر 
عهده من است.

بازیگر سریال «یوسف پیامبر (ع)»: 

نقش «آسیه» را در سریال
 «حضرت موسى (ع)» بازى مى کنم

 ترجیح مى دهم فیلم ها به دستم 
نظر من وضعیت سینما بهتر شده 

ىوبى ى بازیگران جوان خ

رباره حضورش
«معکوس» 
ش کوتاه اما 
دم که این 

در سریال 
کرد: طبق 
ارگردان 
ته ام، قرار 
ش «آسیه» 
ران جوانى 
 مىکند اما 
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از هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال امروز یک شــنبه 3 آذر 
 ماه تیم ذوب آهن اصفهان میزبان فوالد خوزستان است.

به گزارش «فارس»، ذوب آهــن که در هفته هاى قبلى 
لیگ برتر عملکرد نا امیدکننده اى داشــته است، بعد از 
هشت هفته در نهمین رقابت خود موفق به کسب اولین 
پیروزى اش شد اما هفته قبلى و ناباورانه در دقایق پایانى 3 
امتیاز را از دست داد تا دوباره در شرایط بحرانى قرار گیرد.
بعد از شکست هفته قبل مقابل ماشین سازى دوباره حرف 
و حدیث ها در خصوص ادامه همــکارى با منصوریان 
زیاد شد و بعد از جلســه هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن، 

منصوریان با شرط و شروط در این تیم ماندنى شد.
باید دید بعد از دو هفته استراحت تیم ها به دلیل بازى تیم 
ملى در مقدماتى جام جهانى و همچنین کنار گذاشــته 
شــدن محمدباقر صادقى و زبیر نیک نفس، ذوب آهن 

براى ادامه لیگ چه برنامه اى دارد.
فوالد خوزستان اما که فصل را با جواد نکونام جوان شروع 
کرد، تاکنون از حیــث نتیجه گیرى عملکرد قابل قبولى 
داشته است و به جز هفته اول و هفته گذشته شکستى در 

کارنامه خود ندارد.
از نکات جالب این بازى حضور تیم فوالد خوزســتان در 
فوالدشهر است که سعید آذرى را به عنوان مدیر عامل 
خود دارد؛ آذرى که پیش از این چندین سال در ذوب آهن 

حضور داشت دوباره به اصفهان مى آید.
این بازى از ســاعت 17 و 30 دقیقه امروز در ورزشگاه 

فوالدشهر برگزار مى شود. 

آرزویشان بود با من عکس بگیرند!
اما ســعید آذرى درباره بازى امروز گفت: با تمام وجودم 
براى باشگاه ذوب آهن زحمت کشــیدم و مدیون این 
مجموعه هستم. این سخت ترین تقابل ورزشى ام است 

ولى در دنیاى حرفه اى مســئولیتى را در باشگاه فوالد 
پذیرفته ام. بنابراین باید در این مبارزه شــرکت کنم و 
امیدوارم این مسابقه توأم با صحنه هاى جذاب و تقابل 

فنى باشد و تیمى که مستحق است، پیروز شود.
به گزارش «مهر»، مدیرعامل ســابق ذوب آهن درباره 
ادعاى محمدى مبنــى بر بى کیفیت بــودن بازیکنان 
خارجى ذوب آهن و قیمت باالى آنهــا، تأکید کرد: اگر 
اجازه بدهیــد حرفه اى عمل کنم. تمــام تمرکزم روى 
فوالد و ادامه روند تیمى است. من هم یکسرى اظهاراتى 
را شنیدم. مدیرى در کسوت من بعد از 15 سال مدیریت، 
متوجه است که چه زمانى مصاحبه کند و منتظر این باشد 

که فیدبک هایى رخ بدهد.
آذرى ادامه داد: ذوب آهن در روزهاى خوبى نیست. من 
همیشه سبِز سبز باقى مى مانم. نمى خواهم کارى کنم 
نتایج ذوب آهن تحت تأثیر صحبت هاى من قرار بگیرد. 
اما شخصیت حقیقى مرا زیر سئوال برده اند. من این حق 
را براى خودم لحاظ مى کنم. بر اساس مستندات در موقع 
مقتضى و هــر زمان که صالح بدانــم صحبت هایى را 

مطرح مى کنم. 
مدیرعامل سابق ذوب آهن درباره کنار گذاشتن زبیر نیک 
نفس و محمدباقر صادقى دو بازیکن ذوب آهن به دلیل 
اینکه گفته مى شود با آذرى رفاقت دارند، تأکید کرد: از 
روزى که از ذوب آهن بیرون آمده ام موبایلم را روى تمام 
بچه هاى ذوب آهن بالك کردم. من گرگ باران دیده 
هستم. وقتى در بحران قرار مى گیرید راه هاى مختلفى را 
امتحان مى کنید تا از بحران خارج شوید. باقر صادقى که 
در ذوب آهن بزرگ شده است. اگر مى خواهند کسى را 

اخراج کنند باید با شهامت این کار را کنند.
آذرى تصریــح کرد: براى کســانى کــه االن صحبت 
مى کنند، یک روز آرزو بود کنارم باشند و عکس بگیرند. 

یــک روز رفاقت با آذرى بــراى آقایانــى که صحبت
مى کنند، افتخار بود. فقط به این حد اکتفا مى کنم.

آذرى که با «رادیو جوان» گفتگو مى کرد، یادآور شــد: 
سخت ترین مســابقه عمرم را در پیش دارم. باید براى 
خانواده ام نان حــالل ببرم. به محــض اینکه از ذوب 
آهن اخراج شــدم پنج پیشــنهاد برایم آمد. من در خانه 
نمى نشینم ولى شرافتم را از سر راه نیاورده ام و آن را زیر 
سئوال نمى برم که با یک فوتبالیست رفیق باشم. من با 
تمام فوتبالیســت هاى ایران رفیق هستم. حتى وقتى 

پرسپولیس به اهواز آمد، با 70 درصد بازیکنان این تیم 
کنار زمین احوالپرســى کردم و آنها را در آغوش 

کشــیدم. آیا این گناه من است که بعد از 40 
سال همه مرا مى شناسند؟

مدیرعامل باشــگاه فــوالد دربــاره اینکه 
ممکن است ذوبى ها این اظهارات را مطرح

کرده اند تا بازیکنانشان در دیدار با فوالد سفت 
و محکم بازى کنند، گفت: هرکســى از ظن 

خود شــد یار من. اگر کسى اخالق و تفکراتش 
اینقدر غیر شرافتمندانه است بگذارید همینطور 
نگاه کند. بازیکنان ذوب آهن آنقدر با شــرافت 
و مرد هســتند که مطمئن باشید جلوى فوالد 
بیشــترین تالششــان را مى کنند. من این
بچه ها را تربیت کرده ام. کسانى که امروز 

سنگ ذوب آهن را به سینه مى زنند یک 
بغل پاى مفتى براى ذوب آهن نزدند.

آذرى افزود: پرونــده آنها زیر بغل من 
است. بعضى هایشــان هم براى انتقام 

آمده اند ولى ذوب آهن عشق من است و تنها 
تیمى در ایران است که همیشــه به آن عشق 

مى ورزم چون جوانــى ام را برایش گذاشــتم. 

بر عکس آقایانى که جوانى شــان را گذاشــتند و 
میلیاردها میلیارد به دست آوردند، من جوانى ام 
را گذاشتم و سالمتى خودم و خانواده ام را از بین 
بردم. هیچ موقع سر ذوب آهن منت نمى گذارم. 
فرزند مکتب ذوب آهن 

هستم. 

تقابل منصوریان با یاران آذرى، امروز در فوالدشهر
مدیرعامل فوالد: از روزى که از ذوب آهن بیرون آمده ام موبایلم را روى تمام بچه هاى ذوب آهن بالك کردم

بعد از 
شکست هفته 

قبل مقابل ماشین سازى 
دوباره حرف و حدیث ها در خصوص 

ادامه همکارى با منصوریان زیاد 
شد و بعد از جلسه هیئت مدیره 

باشگاه ذوب آهن، منصوریان 
با شرط و شروط در 
این تیم ماندنى شد ت با آذرى بــراى آقایانــى که صحبت

بود. فقط به این حد اکتفا مى کنم.
یو جوان» گفتگو مى کرد، یادآور شــد: 
ــابقه عمرم را در پیش دارم. باید براى 
ــالل ببرم. به محــض اینکه از ذوب 
پنجپیشــنهاد برایمآمد. مندر خانه  دم
و آن را زیر را از سر راه نیاورده ام  شرافتم

که با یک فوتبالیست رفیق باشم. من با 
ت هاى ایران رفیق هستم. حتى وقتى 

0واز آمد، با 70 درصد بازیکنان این تیم 
ششغوش رســى کردم و آنها را در آ

0ن گناه من است که بعد از 40
ى شناسند؟

ـگاه فــوالد دربــاره اینکههه
ى ها این اظهارات را مطرح

نانشان در دیدار با فوالد سفت 
کنند، گفت: هرکســى از ظن 

ن. اگر کسى اخالق و تفکراتش 
تمندانه است بگذارید همینطور 
شــرافت  ان ذوب آهن آنقدر با
ددددوالد که مطمئن باشید جلوى ف
ششــان را مى کنند. من این
کرده ام. کسانى که امروز
ن را به سینه مى زنند یک 

راى ذوب آهن نزدند.
نــده آنها زیر بغل من 
براى انتقام شــان هم

ب آهن عشق من است و تنها 
ست که همیشــه به آن عشق 

برایش گذاشــتم.  جوانــى ام را

ود و بر عکس آقایانى که جوانى شــان را گذاشــتن
م ام میلیاردها میلیارد به دست آوردند، من جوانى
را گذاشتم و سالمتى خودم و خانواده ام را از بینن

بردم. هیچ موقع سر ذوب آهن منت نمى گذارم. 
فرزند مکتب ذوب آهن 

هستم. 

این تیم ماندنى شد

فرهاد قائمى، دریافــت کننده ملى پوش تیــم والیبال 
شــهردارى ارومیه در جریان تمرینات ایــن تیم دچار 
پیچ خوردگى شــدید مچ پاى چپ شــد. ظاهراً پس از 
عکس بردارى مشخص شد که استخوان مچ این بازیکن 
دچار ترك خوردگى شده و براى مدت طوالنى نمى تواند 
شــهردارى را همراهى کند. حاال باید منتظر ماند و دید 
که آیا قائمى مى تواند تیم ملى را در مســابقات انتخابى 
المپیک کــه از 17 دى ماه آغاز مى شــود همراهى کند 

یا خیر؟

مصدومیت شدید قائمى در تمرینات 

رئیس هیئت گلف اســتان اصفهان گفت: با 
کمک اداره کل ورزش و جوانان، شهردارى و 
خیران زمین گلف نقش جهان اصفهان با یک 

میلیارد ریال هزینه بازسازى شد.
کورش محمدى بــا بیان اینکــه این زمین 
متوســط گلف حدود 27 هکتار بــا محدوده 
مشخص و حقوق قانونى است افزود: این زمین 
براى برگزارى مسابقات کشــور آماده است. 
وى گفت: مسابقات لیگ دسته یک کشور از 
14 استان در یک یا دو هفته آینده به میزبانى 

اصفهان برگزار مى شود .

زمان تعیین تکلیف نهایى دو بازیکن مغضوب 
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان مشخص شد.

علیرضــا منصوریان، ســرمربى تیم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان پس از اینکه براى سومین 
و آخرین بار توسط باشگاه ذوب آهن در سمت 
خود ابقا شــد، در اولین تصمیم مهم خود، دو 
بازیکن تیمش به نام هاى محمدباقر صادقى 

و محمدزبیر نیک نفس را در اختیار باشگاه 
قرار داد.

با وجود گذشت یکى دو هفته هنوز تکلیف 
نهایى این دو بازیکن مشخص نشده است. 

صادقى و نیک نفس که فعــًال از حضور در 
تمرین منع شــده اند، قرار است تا پایان هفته 
جارى به باشگاه بروند تا تکلیفشان مشخص 
شــود. مدیران ذوب آهن هنوز تصمیم نهایى 
خود را در خصوص ایــن دو بازیکن نگرفتند  
اما پــس از برگزارى جلســه طــى روز هاى 
آتى تکلیف آنها هم تا پایان هفته مشــخص 

مى شود.

ســرمربى تیم ملى این روزها به مربى پروازى معروف 
شده و اهالى فن معتقدند در صورت 
ادامه این روند، تیم ملى کشــورمان 
در چهار دیدار حســاس آینده دچار 
مشکالت زیادى در راه صعود به جام 

جهانى 2022 قطر خواهد شد.
با وجود ایــن انتقــادات، ویلموتس بالفاصلــه بعد از 
بازگشت با تیم ملى به تهران، عازم بلژیک شد و شاید 
انتقادات فوتبالى ها در ایران را چنــدان حس نکرد اما 
بدون شــک در این راه فدراســیون متحمل انتقادات 
فراوانى شد. در این بین، مسئوالن فدراسیون بالفاصله 
با ویلموتس صحبت کرده و بعد از نشست هیئت رئیسه، 

با این مربى تماس هایى را برقرار کردند.
فدراســیون در تماس هاى خود با مرد بلژیکى، تأکید 
بر اجــراى تمامى بندهاى قرارداد داشــته و قصد دارد 

با این مربى ادامــه همکارى بدهد؛ بــه خصوص که 
مسئوالن فدراســیون با رایزنى هاى گســترده موفق 
شــدند مطالبات این مربى بلژیکــى را تأمین کنند. اما 
ظاهراً در این تماس ها نکاتى از مربى بلژیکى خواسته 
شــده که اعالم کرده تصمیم دارد بعــد از فکر کردن،
 در روزهاى آتى به مســئوالن فدراسیون پاسخ بدهد. 
مسئوالن فدراســیون در تماس هایى که با ویلموتس 
برقرار کردند، از وى خواســته اند تا بــه تمامى مباحث 
قراردادى که در ابتدا امضا شــده متعهد باشــد. ضمن 
آنکه با توجه به اهمیــت دیدارهاى آینــده تیم ملى، 
باید بیشــتر در ایران حضور داشــته باشــد تا شرایط 
آماده ســازى رونــد بهترى به خــود بگیــرد. در این
 بیــن قــرار اســت ویلموتــس در هفته جــارى در 
خصوص درخواســت هاى فدراسیون پاســخ نهایى را

 ارائه کند.

مرتضى فنونى زاده چند ساعت پس از تعریف کردن یکى 
از خاطرات قدیمى خود در برنامــه زنده تلویزیونى، طى 

تماسى اقدام به تعریف دوباره از خاطره مورد نظر کرد.
قل پرسپولیســى برادران فنونى زاده چند ســاعت پس 
از حضور در اســتودیو برنامه صبحگاهى شبکه 3 سیما، 
طى تماسى که با خبرنگار «ورزش سه» داشت اقدام به 
ایراد دوباره یکى از خاطــرات تعریف کرده در این برنامه 

پرداخت.
مرتضى فنونى زاده در خاطره مورد نظر عنوان کرده بود 
امیر قلعه نویى پس از جدایى از تیم شــاهین در یکى از

 بازى هاى تدارکاتى پرسپولیسى ها حضور پیدا کرده بود و 
در نهایت به دلیل اینکه سرخپوشان در آن برهه بازیکنان 

تکنیکى بسیارى داشت قلعه نویى راهى استقالل شد.
پخش این قسمت از مصاحبه که احتماًال بدون آمادگى 
قبلى و کامًال بداهه تعریف شد باعث شد تا چند ساعت 
پس از پخش، مرتضى فنونى زاده طى تماسى با خبرنگار 
«ورزش سه» تغییراتى در خاطره مورد نظر و اتفاقى که در 

واقع افتاده بود، ایجاد کند.
فنونى زاده در صحبت هاى تکمیلى خود در مورد خاطره 
مورد نظر گفت: این اتفاق مربوط به حدود 34 سال پیش 
است و غیرطبیعى نیست که قسمتى از آن را فراموش کرده 
باشم. پس از پایان برنامه که به آن واقعه فکر مى کردم به 
یاد آوردم که امیرخان در آن بازى حضور نیافته بود و اتفاقى 
که باعث شد تا من اشتباه کنم این بود که او من را به محل 
تمرین پرسپولیس رسانده بود و فکر کنم حدود پنج یا ده 

دقیقه هم حضور داشت و سپس از محل تمرین ما رفت.
او ادامه داد: همین حضور کوتاه مدت امیرخان که براى 
رساندن من به محل تمرین پرسپولیس اتفاق افتاده 
بود باعث شد تا من اشتباه کنم و همانطور هم 
که گفتم این قضیه مربوط به حدود 34 سال 
پیش بود و به همین دلیل عجیب نیســت اگر 
قسمتى از آن در خاطر من نمانده باشد. 
البته این را هم بگویم که خداراشکر 

حرف ناشایســتى به زبان نیاوردم و اتفاقــاً گفتم که اگر 
پرسپولیسى ها نتوانســتند قلعه نویى را جذب کنند قطعًا 
اتفاق خوبى براى این تیم نبود. در کاربلدى امیرخان کسى 
تردیدى نداشــت و به همین دلیل هرتیمى و هر مدیرى 

تمایل داشت او را جذب کند. 
روزهایى که خاطره مورد نظر در آن افتاده است مربوط به 
دوران حضور امیر قلعه نویى در تیم شاهین تهران بود. او 
پس از درخشش در تیم شاهین توانست  تبدیل به یکى از 
اولین لژیونرهاى فوتبال ایران پس از انقالب شود و براى 
مدتى در تیم السد قطر توپ زد. قلعه نویى پس از حضور در 
تیم السد و بازگشت به ایران به عضویت باشگاه استقالل 
تهران درآمد و به نوعى دورانى تاریخى از فوتبال خود را 

آغاز کرد.

مرتضى فنونى زاده خاطره جنجالى را تصحیح کرد؛

امیر قلعه نویى هرگز براى پرسپولیس به میدان نرفت!

بازسازى زمین گلف 
نقش جهان اصفهان

زمان تعیین تکلیف 2 بازیکن 
مغضوب ذوب آهن

احتمال جدایى ویلموتس 
از تیم ملى ایران

پیش از آغاز بازى هاى هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال، سازمان لیگ در اطالعیه اى 
اعالم کرد به دلیل فراهم نبودن شــرایط، چهار بازى لغو و به زمان دیگرى موکول 

شده است.
در بین این چهار بازى، دو دیدار مهم بین تیم هاى تراکتور-شــهرخودرو و صنعت 
نفت - ســپاهان هم لغو شــد. همین اتفاق با واکنش دیگر تیم هاى لیگ برترى 
مواجه شد. آنهایى که باید در این هفته به میدان مى رفتند، به شدت به این موضوع
 معترض شــدند و معتقد بودند که چرا باید دیگــر تیم ها اســتراحت و آنها بازى 

کنند.
در بین تیم هاى معترض، استقالل هم اعتراض شدیدى به این موضوع داشت و حتى 
به دنبال لغو بازى این هفته خود با نساجى هم بود. دلیل اصلى اعتراض آبى پوشان 
این بود که چرا باید سپاهان یک هفته پیش از دیدار مهم با این تیم استراحت کند و 
آنها یک بازى ُپرفشار رسمى بعد از تعطیلى یکى دو هفته اى لیگ برتر برگزار کنند. 
استقاللى ها در حالى به اســتراحت یک هفته اى طالیى پوشان در لیگ معترض
 شده اند که شــاگردان قلعه نویى روز سه شــنبه (یک روز پس از دیدار استقالل با 

نساجى) باید در جام حذفى به مصاف تیم پیکان بروند.
در این میان اما مسائل پشــت پرده اى هم وجود دارد که به نظر مى رسد کسى به 
آنها توجهى ندارد. شاید باورش سخت باشد، اما سپاهان یکى از تیم هایى است که 

بیشتر از اینکه از این لغو بازى سود برده باشــد، متضرر شده است. سپاهان پس از 
تعطیلى موقت لیگ برتر از تاریخ 14 آبان به دلیل بــازى تیم ملى مقابل عراق، تا 
امروز هیچ بازى رسمى برگزار نکرده و فقط در دو دیدار تدارکاتى مقابل فوالد و فجر 
شهید سپاسى به میدان رفته است. با این شرایط شاگردان امیر قلعه نویى حدود 18 
روز است که فقط مشغول تمرین و بازى هاى دوســتانه هستند و کمى از وضعیت 
مسابقه خارج شــده اند. به همین دلیل ســپاهانى ها معتقدند اگرچه برخى تیم ها 
خصوصًا مدعیان این هفته بازى خود را برگزار کردند امــا ضررى از لغو بازى بقیه 

تیم ها نکرده اند.
تقویم فوتبال باشگاهى ایران با وجود جام حذفى، لیگ برتر، حضور چهار تیم در لیگ 
قهرمانان آسیا و البته فیفادى ها بسیار فشرده است و به همین دلیل تیم هایى مثل 
سپاهان، تراکتور و شهرخودرو که جزو مدعیان هستند، مشخص نیست باید بازى 
هفته یازدهم خود را چه زمانى برگزار کنند. با این شرایط تیم هایى مثل پرسپولیس 
و استقالل که این هفته بازى کرده و مى کنند وضعیت مشخص ترى نسبت به سایر 

رقباى خود دارند و دیدار عقب افتاده اى ندارند.
به این ترتیب به نظر مى رسد هرچند ابتدا برخى تیم ها خصوصًا مدعیان به لغو بازى 
دیگر تیم ها معترض بودند، اما االن اعتراضى ندارند چراکه در صورت لغو، آنها هم 

مثل سپاهان یا دیگر مدعیان در بالتکلیفى محض فرو مى رفتند.
مهاجم تیم فوتبال سپاهان به تمرینات گروهى این تیم اضافه شد و مشکلى براى همراهى 

تیمش ندارد.
تیم ســپاهان اصفهان دو بازى مهم در جام حذفى و همچنین لیــگ برتر پیش رو دارد که 
در هر دو باید به مصاف تیم هاى تهرانى پیکان و اســتقالل برود و از آنها در ورزشگاه نقش 

جهان میزبانى کند.
دیدار دو تیم فوتبال سپاهان اصفهان با پیکان تهران از مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى 
به جاى 25 مهر ماه در 5 آذر 98 برگزار خواهد شد. سپاهان پس از برگزارى دیدار جام حذفى 
مقابل پیکان، روز شنبه هفته آینده در هفته دوازدهم لیگ برتر باید به مصاف تیم استقالل 

برود.
کــى روش اســتنلى، مهاجــم و گلــزن برزیلــى ســپاهان کــه دچــار مصدومیــت
 و مدتــى از تمرینــات گروهــى تیــم دور شــده بــود، بــا تــالش کادر پزشــکى 
ســپاهان به مرز آمادگى رســیده و از روز پنج  شــنبه بــه تمرینات گروهــى تیم اضافه 

شده است.
کى روش استنلى            براى بازى مقابل پیکان و استقالل از نظر پزشکى                                                                                                                                 مشکلى ندارد و مى تواند 

با نظر کادر فنى                                                        در ترکیب ثابت تیم قرار بگیرد.

مهاجم برزیلى سپاهان آماده بازى شد

 فوتبال 
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ویلموتس صحبت با
با این مربى تماس ها

فدراســیون در تماس
اجــراى تمامى بن بر

پرسپولیس و استقالل،  یک قدم جلوتر از سپاهان 
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مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شــعبه ششــم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالسه 960236 ج/6 له شرکت سبالن گستر تهویه با وکالت سمیرا سیدى 
مبلغ 927052769 بابت محکوم به و هزینه هــاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 
98/9/30 ساعت 12 ظهر در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 
18 جهت فروش یک دستگاه اتومبیل پژو 206 به شماره انتظامى ایران 33- 771 ل 78 
که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شــرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشانى اصفهان پارکینگ ملت اصفهان مراجعه و از اموال بازدید و در روز مزایده با 
همراه داشتن 10٪ 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. تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت و هزینه هاى اجرایى بر 
عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد 
واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیســت اموال مورد مزایده: سوارى پژو 206 مدل 
1386 رنگ نقره اى متالیک شماره موتور 14186002666 و شماره شاسى 10876696 
بازدید شده و نتیجه به شرح ذیل اعالم مى گردد روى بدنه اتاق خودرو  خط و خشهاى متعدد 
و چند زدگى نسبتًا خفیف وجود دارد رنگ گلگیر جلو سمت چپ سوخته شده و پوسته کرده 
است تجهیزات و لوازم داخل اتاق در حد نرمال است سپرها و چراغها در حد معمولى است 
باطرى از کار افتاده است و موتور خاموش است به علت اینکه حسب اظهار خواهان حدود 
3 سال از توقیف خودرو گذشته و در این مدت خودرو در فضاى باز پارکینگ به صورت ثابت 
متوقف بوده است قطعًا الستیکها کیفیت خود را از دست داده اند با توجه به نوع و سیستم و 
تیپ و مدل و رنگ وضعیت موجود خودرو و با در نظر گرفتن شرایط بازار چنانچه مشخصات 
خودرو که در باال درج گردیده است با سوابق شماره گذارى مطابقت داشته باشد قیمت پایه 
کارشناســى به منظور فروش به صورت مزایده مبلغ 270/000/000 ریال معادل بیست و 
هفت میلیون تومان برآورد مى گردد. م الف: 625381 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى 

اصفهان /7/369
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 960732 ج/ دوم له آقاى رستم نورزه اى علیه آقاى علیرضا رضایى مبنى بر 
مطالبه مبلغ 705926090 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى 
در تاریخ 98/9/27 ســاعت 8:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 17/546، حبه مشاع از 72 حبه 6 دانگ ملکى به پالك ثبتى 
شماره 117 فرعى از 45 اصلى بخش 18 اصفهان مشخصات مندرج در نظریه ى کارشناسى 
که ذیال درج شده است ملکى آقاى علیرضا رضایى و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه 
مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون 
از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن ده درصد بها 
به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده 
شرکت نمای د. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى 
بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن را ظرف حداکثر 1 ماه پرداخت و اال 10 درصد 
واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. با عنایت به موارد فوق الذکر و با توجه به موقعیت 
محل، ابعاد و مساحت ملک، قدمت ساخت، وضعیت و چگونگى ملک و کلیه عوامل موثر 
در ارزیابى، شش دانگ عرصه و اعیان ملک فوق به مبلغ 2/050/000/000 ریال معادل 
دویســت و پنج میلیون تومان برآورد و اعالم نظر مى گردد. اوصــاف ملک مورد مزایده: 
مشخصات ملک مورد مزایده: به آدرس اصفهان- خوراســگان- جاده بهاران- روستاى 
هفشویه، کوچه شهید طالقانى پالك 910 با کدپستى 81641- 98595 بازدید، نسبت به 
انجام معاینه محل تطبیق مشخصات محل با مدارك ابرازى و معاینات و بررسى ها به شرح 
ذیل اعالم مى گردد. محل مورد نظر یک باب خانه مسکونى به مساحت عرصه 303/48 
مترمربع و داراى اعیانى در دو طبقه شامل زیرزمین مســکونى با کد 1/80 متر با مساحت 
حدود 80 مترمربع ساخت و طبقه اول با کد 1/40+ متر در حد اسکلت به مساحت حدودا 150 
مترمربع به انضمام یک انبارى به صورت سفتکارى با مشخصات سقف ها از اسکلت بتن با 

دیوار باربر از جنس آجر و در قسمت هایى از ساخت طاق ضربى از تیر آهن و آجر با قدمت 
حدودا 20 سال و داراى گذر در قسمت شــمال و غرب با یک جلد سند مالکیت به شماره 
چاپى 6324/31 و شماره ملک 45/117 صفحه 174 دفتر 17 که به صورت شش دانگ مى 
باشد. مصالح مصرفى: پوشش کف زیرزمین از سیمان، آشپزخانه اپن فاقد کابینت، سرویس 
بهداشتى و حمام کف سرامیک بدنه کاشى، درب داخلى چوبى بدنه ها از گچ سفید، پنجره 
تراس از آلومینیوم، کف تراس ســنگ، نماى طبقه زیر از ســنگ سفید، سیستم گرمایش 
بخارى و آبگرمکن و سرمایش کولر آبى، پوشش کف حیاط موزائیک و نماى حیاط از سنگ 
و نماى خارجى آجر زبره داراى اشــتراکات آب، برق و گاز مى باشد. نظریه کارشناسى: با 
عنایت به عرایض فوق و در نظر گرفتن موقعیت ملک و کیفیت و قدمت و ساخت اعیان و 
انشعابات، نوع کاربرى و بررسى جمیع جهات موثر در قضیه باالخص عرضه و تقاضا ارزش 
شــش دانگ منزل فوق بالغ بر 2/900/000/000 ریال (دو میلیارد و نهصد میلیون ریال) 
ارزیابى و اعالم نظر مى گردد. در نتیجه ارزش 17/526 حبه مشاع آن به مبلغ 705926090 
834 حبه مشاع آن به مبلغ 33615539 ریال بابت حق االجراى 

1000 ریال ارزیابى که مقدار 
دولتى و مقدار 16/692 حبه مشاع آن به مبلغ 672310781 ریال بابت مطالبات محکوم 
له ارزیابى مى گردد. م الف: 631219 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /7/426

مزایده 
شــماره آگهى: 139803902004000278 تاریخ آگهى: 1398/08/29 شماره پرونده: 
139404002004000142 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9400338- ششدانگ 
یکباب خانه شماره 6825 اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان- خیابان 
ولیعصر- ابتداى کوچه سلطان سنجر (شماره 20) پالك دوم سمت چپ که سند مالکیت 
آن در صفحات 109 و 486 و 483 دفتر 79 و 128 امالك به شماره ثبتى 8779 و 19379 
و 19378 و با شماره چاپى 827985 و 756359 و 756358 ثبت و صادر شده است ملکى 
خانم مرضیه جورکشان با حدود: شماًال در سه قســمت اول بطول 9/50 متر دوم از طرف 
جنوب به شمال به طول 4/3 متر سوم حد شــمال به طول 3/40 متر به دیوار اشتراکى با 
مسجد 6824 شرقًا به طول 20/60 متر درب و دیواریست به کوچه جنوبًا در سه قسمت اول 
به طول 1/60 متر دوم از شمال به جنوب به طول 1/60 متر سوم حد جنوب به طول 8 متر 
به دیوار اشتراکى با خانه 6826 غربًا به طول 16/40 متر دیوارى است به خانه 6823- که 
طبق نظر کارشناس رسمى مساحت عرصه ملک وفق سند حدود اربعه حدود 174 مترمربع 
و پس از عقب نشینى حدود 115 مترمربع مى باشد. ســاختمان ملک در سه طبقه شامل 
زیرزمین به صورت صد در صد ساخت انبارى تجارى چهار واحد تجارى در طبقه همکف 
به میزان صد در صد ساخت و یک واحد مســکونى در طبقه اول با مساحت حدود 60 متر 
مربع مى باشد. ساختمان با دیوار باربر و ستون فلزى سقف تیرآهن با طاق ضربى با قدمت 
باالى 35 سال مى باشد. زیرزمین کف موزائیک بدنه سرامیک، همکف کف و بدنه سرامیک 
طبقه اول کف موزائیک بدنه گچ و خاك در زمان بازدید واحدها در تصرف مستاجرین مى 
باشد. ملک داراى انشعابات آب و فاضالب برق و گاز است. و طبق سند رهنى شماره 8199 
مورخ 91/12/19 تنظیمى دفترخانه اسناد رسمى شماره 261 اصفهان در رهن تعاونى اعتبار 
صالحین اصفهان با وکالت بانک آینده واقع مى باشــد و طبق اعالم بانک  بستانکار ملک 
داراى بیمه نمى باشد از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 1398/09/23 در اداره اجراى اسناد 
رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول ابتداى خیابان الهور سمت 
چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه سیزده میلیارد و پانصد میلیون ریال شروع 
و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در 
صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد. ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان مورخ 1398/09/03 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز 
مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده 
طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق 
به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید 
کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت 

اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 667127 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /8/349
تحدید حدود اختصاصى

شــماره: 98/2027031662- 98/8/28 چــون تحدید حدود ششــدانگ یک باب خانه 
پالك 3852 فرعــى از 10393 اصلى واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان کــه طبق پرونده 
ثبتى به نام على اکبر تاکى بوانى فرزند عباســعلى در جریان ثبت اســت و راى شــماره 
139660302027009832 مورخ 1396/9/9 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت اسناد و 
امالك منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه 
تحدید حدود اولیه پالك اصلى فوق قانونى نبوده است اینک بنا به دستور تبصره ذیل ماده 
13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضاى نامبــرده متقاضى تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1398/9/26 روز سه شــنبه ساعت 9 صبح در محل شــروع و بعمل خواهد آمد لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك مطابــق ماده 20 قانون  ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سى روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین 
نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با 
تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایى اقدام و گواهى طرح دعوى خود را به این منطقه 
ثبتى ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضى ثبت و یا نماینــده قانونى وى میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتى را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ 
انتشار: 1398/9/3 م الف: 666044 مهدى شبان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 

شرق اصفهان /8/350
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139704025761000093/2 شــماره بایگانى پرونده: 9703655/1 
شــماره آگهى ابالغیه: 139803802003000414 تاریخ صدور: 1398/08/19 آگهى 
ابالغ اجرائیه پرونده شماره 139704025761000093/2- بدینوسیله به بهروز طیرانى 
فرزند مهرعلى به نشانى: اصفهان پایگاه هوایى بدر (قسمت الکترونیک) که طبق گواهى 
فرمانده دانشکده و پژوهشکده هوانوردى به علت بازنشستگى ابالغ به شما میسر نگردیده 
است همچنین ابالغ واقعى به در آدرس اعالمى از طرف متعهدله نیز میسر نگردیده، ابالغ 
مى گردد که برابر سند ازدواج شــماره 17683- 1375/05/25 تنظیمى دفترخانه ازدواج 
شماره 10 الیگودرز اســتان اصفهان بابت مهریه به شرح (یک جلد کالم اله مجید مهدى 
به هدیه دویست هزار ریال- یک جام آینه و شمعدان به مبلغ دویست و شصت هزار ریال 
بانضمام تعداد چهارده عدد ســکه طالى تمام بهار آزادى و مبلغ هفتاد میلیون ریال وجه 
نقد رایج ایران جمعا بر ذمه زوج مرقوم اســت که عندالمطالبه در حق زوجه مسطوره ادا 
نماید.) به خانم بدرالســادات امامى بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت مهریه زوجه 
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشــریفات قانونى اجرائیه صادر و پرونده به شماره 
139704025761000093/2 در اداره اجراى اســناد رســمى الیگودرز (شماره بایگانى 
9703655 اصفهان) مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى 
بشما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط 
یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد، ظرف مدت ده روز 
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات 
اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شــد. م الف: 666082 قویدل- کفیل اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان  /8/351
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
 کالسه 961613 ج/12 له خانم سمانه زردشت علیه آقاى علیرضا حامدیان مبنى بر مطالبه 
مبلغ 1/782/746/693 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق األجراى دولتى 
در تاریخ 98/9/20 ساعت 12/30 صبح روز چهارشنبه در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق از جهت فروش یک خط موبایل به شماره 09131183827 که 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به 
نشانى اصفهان- اداره مخابرات اصفهان مراجعه و از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه 

داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام 
حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن ظرف حداکثر یکماه 
پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده: با در 
نظر گرفتن جمیع جهات و عوامل موثر در قضیه بدین وسیله خط توقیفى همراه اول دائمى 
کارکرده به شماره 09131183827 را طبق نرخ عادالنه روز در این مقطع از زمان و دخیل 
در تعیین قیما پایه در شرایط روز به مبلغ 202/000/000 ریال برآورد و اعالم نظر مى گردد. 

م الف: 664926 مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /8/352
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000574 مورخ 98/07/29 آقاى منصور ژاله 
گویان به شماره شناسنامه 167 کدملى 1284354334 صادره از اصفهان فرزند علیجان 
نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 26/78 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
2429- اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز 
گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/09/03 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 09/18 /1398 م الف: 667860 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك 

مرکزى اصفهان /8/363
مزایده اموال منقول 

شــماره : 980923  اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائى 
980923  موضوع علیه آقاى مصطفى باقرى آغچه بدى فرزند خســرو و له زینب امینى 
زازرانى در تاریخ 09/30/ 98 به منظور فروشســاختمان مسکونى در دوطبقه شامل طبقه 
همکف و پارکینگ سف در حد سفته کارى طبقه اول بصورت تمام کار و قابل بهره بردارى 
مساحت عرصه این منزل به مقدار 152 ترمربع و اعیان این خانه مسکونى در دوطبقه با زیر 
بناى 246 مترمربع فاقد نما کاراى داراى امتیازات آب مشترك برق و گاز شهرى ملکى آقاى 
مصطفى باقرى زینب امینى واقع در کلیشاد روستاى آغچه بدى خ الغدیر کوى نسترن که 
داراى سابقه ثبتى به شماره نمى باشد و ملک مذکور مفروز مى باشد و متعلق حق غیر نمى 
باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان 
اتاق  318 برگزار نماید . اموال مورد موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به 
مبلغ 3/300/000/000 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از 
مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند مزایده از قیمت ارزیابى شده 
شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده 
برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده 
درصد قیمت ارزیابى شده را به  حساب ســپرده دادگسترى به شماره 2171290288005 
ایداع و فیش آن را ارائه و در صورت برنده شــدن فى المجلس مابه تفــاوت ده درصد از 
قیمت پیشنهادى را ایداع نمایند با انصراف برنده مزایده یا عدم پرداخت مابه تفاوت قیمت 
پیشنهادى در مهلت مقررده درصد قیمت پیشــنهادى ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد 

شد.م/الف : 663044  مدیر اجراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان / 8/353 
اصالحى مفاد آرا

 بدینوسیله اعالم مى گردد که در خط هفتم آگهى مفاد آرا دونوبتى چاپ 12 و 27 آبان 98 
به شماره م الف 647898 در روزنامه نصف جهان آقاى احســان عابدى حاجى آبادى نام 
پدر حسن چاپ شده است که تصحیح (ناصر) مى باشد. م الف: 647898 اداره ثبت اسناد و 

امالك شاهین شهر/9/101

مدیــر روابط عمومى شــرکت توزیع برق شهرســتان 
اصفهان گفت: در طول هفته گذشــته بــرق پایدار در 
اصفهان تأمین شد و با هیچ نوع خاموشى مواجه نبودیم.

محمد على اکبرى در گفتگو با «مهر» با اشاره به اینکه 
مدیریت مصرف سوخت و اصالح قیمت بنزین هیچ گونه 
تأثیرى در افزایش نرخ برق نخواهد داشت، اظهار کرد: 
اصالح قیمت بنزین تأثیرى بر نرخ برق هم در انشعاب 
و هم میزان مصرف مشترکان نخواهد داشت. وى ادامه 
داد: در تابستان 19 درصد از مشترکان پرمصرف مشمول 

جریمه 16 درصدى اضافه مصرف شدند.
مدیر روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

با اطمینان خاطر دادن به شهروندان اصفهان نسبت به 
افزایش نیافتن قبض بهاى برق تصریح کرد: در این چند 
روز آشوبگران و اشــرار به برخى از نقاط تأسیسات برق 
آسیب وارد کردند که برآورد کلى میزان خسارات در آینده 
نزدیک اعالم خواهد شد. على اکبرى با اشاره به اینکه 
شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان حتى با استفاده 
از خودروى شخصى و موتورسیکلت در این ایام آشوب 
توسط اشرار،  به گشــت هاى امدادرسانى مى پرداختند، 
گفت: ما توانستیم مانع از کمبود برق و خاموشى شویم و 
در تمام مناطق، برق ایمن و پایدار تأمین شد و خاموشى 

سراسرى در اصفهان ایجاد نشد.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: باستان شناسان موفق به کشف 
کتیبه اى متعلق به دوران بعد از اسالم شدند که وجود نام 

«ایران» در آن از نکات مهم آن است.
فریدون اللهیــارى در گفتگو با «تســنیم» اظهار کرد: 
این کتیبه متعلق به ســده هاى اولیه دوران اســالم در 
ایران است که کار بررسى آن را یک تیم باستان شناسى 
از دانشــگاه هنر اصفهان به عهده داشــته است. وى 
افزود: خط فارســى- عربــى موجود بر ایــن کتیبه از 
لحــاظ زبان شناســى و کاربرد لغات اهمیــت فراوانى 

دارد.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان با اشاره به وجود نام ایران در این کتیبه 
گفت: نام ایران در کتیبه هاى قبل از اسالم به وفور به کار 
رفته اما بعد از ورود اسالم، ایران در زمره قلمروى خلفاى 
اســالمى قرار گرفت و دیگر نام ایران در کتب و متون 
استفاده نمى شد اما این کتیبه تازه کشف شده حاوى نام 
ایران است و از این حیث بسیار استثنایى است. وى ادامه 
داد: این کتیبه چندان خوانا نیست و تنها نام ایران است 
که وجود آن در این کتیبه تأیید شده است. مکان کشف 
دقیق آن  هم به لحاظ حفاظتى و امنیتى در زمانى دیگر 

اعالم مى شود.

خاموشى در اصفهان در طول 
هفته گذشته نداشتیم

کشف کتیبه  منحصربه فرد 
منقش به نام «ایران» در سمیرم 

پل خواجو نیازمند توجه است
داریوش حیـدرى،  عضو هیئت علمى دانشـکده مرمت 
دانشـگاه هنر اصفهان گفـت: آثار تاریخى که شـاخص 
نیستند براى مثال خانه هاى تاریخى که در بافت و محالت 
قدیمى واقع شده است بسیار آرام و بى صدا از بین مى روند 
و کمک به مالکان این خانه ها براى حفظ و نگهدارى آنها 
اولویت دارد اما در بین آثار تاریخى که شاخص هستند پل 
خواجو بیش از سایرین نیاز به توجه دارد زیرا سنگ هاى 
آن که مربوط به عصر صفوى است در حال پوسته پوسته 

شدن است و نیاز به استحکام بخشى دارد.

اداره یک اداره با یک نیرو!
اداره ورزش و جوانـان بویین میاندشـت تنها با یک نیرو 
اداره مى شود. فرماندار بویین میاندشت در جلسه شوراى 
هماهنگى مبارزه با مواد مخدر از کمبود نیروى انسانى در 
اداره ورزش و جوانان این شهرسـتان انتقادکرد و گفت: 
این مشکل بارها به اداره کل ورزش و جوانان اعالم شده 
و قول داده اند که مشکل برطرف شود  اما متأسفانه هیچ 

اقدامى صورت نگرفته است.

اینترنت در اصفهان وصل شد
دسترسى به اینترنت در اصفهان و بسیارى شهرهاى دیگر 
از کشور برقرار شد. بر اسـاس اطالعات به دست آمده از 
بررسى هاى میدانى، امکان برقرارى اتصال به اینترنت 
از طریق WiFi  در اصفهان و بسـیارى شـهرهاى دیگر 

از کشور میسر شد.

خبر

اوایل شهریور ماه ســال جارى، دهانه عمده رواق هاى 
بیرونى مدرسه چهار باغ، بدون مجوز میراث فرهنگى و با 
نصب حفاظ هاى شیشه اى بسته  شده بود. حاال چند روزى 

مى شود که این حفاظ ها، بى سروصدا حذف  شده اند.
ناصر طاهرى، معاون میراث فرهنگى اداره کل میراث 
فرهنگى، صنایع  دستى و گردشگرى استان اصفهان، 
پیش تر از تصمیم مدیریت مدرســه براى پوشــاندن 
رواق هاى بیرونى به دلیل رعایت نکردن شأن این مدرسه 
که حوزه علمیه امام صادق (ع) است، خبر داده و اعالم 
کرده بود که اداره کل میراث فرهنگى، با درخواست آنها 
موافقت نکرده و این اقدام، بدون مجوز میراث فرهنگى 

استان اصفهان بوده است.
طاهرى در تازه ترین گفتگوى خود با «ایســنا»، درباره 
حذف این حفاظ ها اظهار کرد: اداره کل میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى اصفهان، مکاتباتى با مدیریت 
حوزه علمیه و مدرسه چهارباغ داشته و به آنها درباره این 
اقدام بدون مجوز اخطار داده اســت. فکر مى کنم دلیل 

برچیده شدن حفاظ ها نیز تبعیت از رأى این اداره کل باشد 
و خوشحالم که آن ها به اهمیت این مسئله توجه داشته اند.

معاون میراث فرهنگى صنایع دســتى و گردشــگرى 
اصفهان خاطرنشان کرد: از اینکه در آینده بخواهند حفاظ 
دیگرى را جایگزین این موانع شیشه اى کنند اطالعى 
ندارم و اگر خداى  ناکرده این اقدام به شــکل دیگرى 
ادامه پیدا کند، از طریق مجارى حقوقى آن را پیگیرى 

خواهیم کرد.

واگن برگردان شــماره یک شــرکت فوالد مبارکه با 
موفقیت تعمیر و راه اندازى شد.

رئیس تعمیــرات مرکز مکانیک تعمیــرات مرکزى 
شــرکت فوالد مبارکه گفت: این طرح بزرگ صنعتى 
در یک هفته با همت و تالش کارکنان واحد انباشت 
و برداشــت، کارکنان دفتر فنى ناحیه آهن ســازى، 
واحدهاى تعمیرات و تعمیــرگاه مرکزى، حمل ونقل، 
بازرسى فنى، حفاظت فیزیکى و ایمنى و آتش نشانى 

فوالد مبارکه با موفقیت تعمیر و وارد مدار شد.
حمیدرضا بذار به نقش و اهمیت عملکرد واگن برگردان 
با وزن 30 ُتن و ظرفیت 90 تن حمل بار در این مجتمع 
بزرگ فوالدى پرداخت و افزود: بخش عمده اى از پودر 
سنگ آهن مصرفى این شرکت با واگن از معادن داخلى 
گل گهر، چادرملو و بافق حمل و از طریق باسکول ریلى 
توزین شده و  در ادامه به محوطه واگن برگردان براى 

تخلیه هدایت مى شود.

حذف حفاظ هاى شیشه اى مدرسه چهارباغ

تعمیر و راه اندازى موفقیت آمیز واگن برگردان 
فوالد مبارکه

رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجــارت اصفهان 
گفت: هیــچ گونه افزایــش قیمــت در کاال و خدمات 
پذیرفتنى نیســت و تیم هاى بازرسى با هرگونه تخلف 
گرانفروشــى به بهانه اصــالح قیمت بنزیــن مقابله 

مى کنند.
ایرج موفــق در گفتگو با «مهر» با اعــالم اینکه طبق 
مصوبه کارگروه تنظیم بازار کشــور در راستاى اصالح 
قیمت بنزین تا اطالع ثانوى هیچ گونه افزایش قیمت 
در کاال و خدمات در بازار رخ نخواهد داد، اظهار کرد: از 
تاریخ 24 آبان ماه به دستور اســتاندار اصفهان هر روز 
جلسه تنظیم بازار برگزار شد و گروه هاى بازرسى براى 

مقابله با افزایش قیمت فعال شدند.
رئیس ســتاد تنظیم بــازار اســتان اصفهان بــا بیان 
اینکه نظــارت کافى بــر بــازار مرکز اســتان و 24 
شهرســتان اســتان اصفهان وجود دارد، تصریح کرد: 
به موازات عدم پذیــرش هرگونه افزایــش قیمت در 
کاال و خدمات بــا اصالح قیمت بنزیــن، کمیته هاى 
تخصصى براى کاال و خدماتى که افزایش قیمت بنزین 
بر روى آنها تأثیر مســتقیم و غیرمســتقیم مى گذارد 
تشکیل شده اســت تا در کمیته هاى کارشناسى مورد 

بررسى قرار بگیرند و به مرور ساماندهى شوند.
موفق با تأکید بر اینکه کاالهاى اساسى و مواد غذایى 
در استان اصفهان تأمین شــده است و جاى هیچ گونه 
نگرانى در کمبود کاالهاى اساســى مردم وجود ندارد، 

ســفارش کرد: با توجه به اینکه تعجیل مردم در خرید، 
تقاضا را باال مى برد و بازار را به سمت گرانى خواهد برد 
توصیه مى شــود که مردم در خرید کاال شتاب به خرج

 ندهند.
وى ادامه داد: مردم مطمئن باشــند که به اندازه کافى و 

وافى کاالهاى اساسى در اســتان اصفهان تأمین شده 
است و هیچ کمبود و کسرى وجود ندارد تا بازار بتواند به 
صورت منطقى ساماندهى و تنظیم شود و مواردى که با 
اصالح قیمت بنزین پیش بینى نشده به مرور ساماندهى 

شود.

برخورد جدى با هر نوع 
گرانفروشى  در اصفهان
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آگهى تغییرات
شرکت حادث سامان ارتباطات اسپادانا سهامى 
خاص به شــماره ثبت 60350 و شناســه ملى 
14007539290 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1398/08/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: محل شــرکت به آدرس استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شهر اصفهان، محله رزمندگان ، کوچه حافظ66 
، خیابان رباط ، پــالك 602 ، طبقــه همکف به 
کدپستى 8139874689 انتقال یافت و ماده 3 
اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (668025)

آگهى تغییرات
شــرکت بازرگانى جهان تجهیز امیر کبیر سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 54586 و شناســه ملى 
14005152624 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فــوق العاده مــورخ 1398/08/19 محل 
شــرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى : استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله امام خمینــى ، خیابان امام خمینى 
، کوچه ارغوان [146] ، پــالك 0 ، طبقه همکف - 
کدپستى8189135602 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشــرح فوق اصالح گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (668026)

آگهى فقدان مدرك تحصیلى
مدرك فارغ التحصیلى اینجانب اعظم ماهرانى 
فرزند عباس به شماره شناسنامه 756 صادره 
از اصفهان در مقطع کارشناسى رشته زبان و 
ادبیات فارسى صادره از واحد دانشگاه نجف 
آباد با شــماره 104331- 1376/11/07 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار مى باشد. 
از یابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد ارسال 

نماید.

فقدان مدارك
برگ سبز خودرو سوارى پراید تیپ جى 
تى ایکس آى مــدل 1384 بنزینى به 
شــماره موتور 01126676 و شماره 
شاســى S 1412284500241 بــه 
شــماره پــالك 596/13 ط 63 متعلق 
به فاطمه طوطى تفتى به شــماره ملى 
4459640449 فرزنــد علــى مفقود 

گردیده و از  درجه اعتبار ساقط مى باشد.

فقدان مدارك
برگ سبز و کارت ماشین خودرو سوارى 
پژو تیپ پارس مــدل 1390 بنزینى به 
شماره موتور 12489245848 و شماره 
 NAAN 01 CA 6 BK 483032 شاســى
به شــماره پالك 416/53 ق 95 متعلق 
به اکبر بنکدار هاشــمى به شماره ملى 
1284751147 فرزند حســن مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

اخطار اجرایى
شماره 1473/97 به موجب راى شماره 81 تاریخ 98/1/29 حوزه یازدهم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مجتبى رمضانى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به خوانده محکوم به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال معادل شش 
میلیون تومان در حق محکوم له پرداخت صد دو هزار و پانصد تومان بابت هزینه دادرسى و 
خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 97/11/20 بیست بهمن ماه نود و هفت بر مبناى نرخ اعالمى 
بانک مرکزى و حق الوکاله ى وکیل در حق محکوم له و پرداخت  نیم عشر دولتى.محکوم 
له: زهره قاســمى با وکالت حمید محمد کبیرى به نشــانى: نجف آباد امیر آباد خ طالقانى 
8519686386 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 663774/م 

الف-شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/354
 اخطار اجرایى

شماره 1472/97 به موجب راى شماره 79 تاریخ 98/1/29 حوزه یازدهم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه کاظم براتى به نشانى مجهول 
المکان محکوم اســت به خوانده محکوم به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال معادل پنج 
میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال معادل هفتاد و 
پنج هزار تومان بعنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب  و نیز پرداخت حق الوکاله 
ى وکیل و پرداخت خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ دادخواست 97/12/11 یازدهم اسفند 
ماه نود و هفت لغایت اجراى حکم در حق محکوم له و پرداخت  نیم عشر دولتى.محکوم له: 
زهره قاسمى با وکالت حمید محمد کبیرى به نشــانى: نجف آباد خ امام غربى ”چهارباغ“ 
مقابل تاالر چهار باغ جنب مسجد امام حسن 8518634583 ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى بــراى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 663776/م الف-شعبه 11 شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 8/355
 حصروراثت 

سعید توبه ئیها داراى شناسنامه شماره 3182 به شرح دادخواست به کالسه 1323/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه بیگم 
توبئها  بشناسنامه 253 در تاریخ 96/12/4 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. سعید توبه ئیها ش ش 3182 ، 2. حمید توبه ئیها 
ش ش 888 ، 3. وحید توبه ئیها ش ش 28626 ، 4. مریم توبه ئیها ش ش 2561 ، 5. سمیه 
توبه ئیها ش ش 2930 ، 6. مجید توبه ئیها  ش ش 1560 (فرزندان متوفى)، 7. رضا توبه ئیها 

ش ش 999 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 664183م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 8/356
 حصروراثت 

قاسمعلى صادقى داراى شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کالسه 1332/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت صادقى 
جالل آبادى بشناسنامه 19 در تاریخ 97/1/28 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. صغرا صادقى ش ش 7 ، 2. قاسمعلى صادقى ش 
ش 1 ، 3. طیبه صادقى ش ش 269 ، 4. حسن صادقى ش ش 67 ، 5. حسین صادقى ش ش 
343 ، 6. مهدى صادقى ش ش 1719 ، 7. کبرى صادقى  ش ش 14234 (فرزندان متوفى)، 
8 . محمد على صادقى ش ش 7 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 664529/ م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/357
 حصروراثت 

نعمت اله کاظمیان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 777 به شرح دادخواست به کالسه 
1320/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان قربانعلى کاظمیان نجف آبادى بشناســنامه 502 در تاریخ 97/10/18 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. فتح 
اله کاظمیان نجف آبادى ش ش 706 ، 2. نعمــت اهللا کاظمیان نجف آبادى ش ش 777 ، 
3. شهناز کاظمیان نجف آبادى ش ش 426 ، 4. اســداله کاظمیان  ش ش 92 ، (فرزندان 
متوفى)، 5. گوهر محمودى ش ش 474 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 664530/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/358
 حصروراثت 

فاطمه قربانى کهریزسنگى داراى شناسنامه شماره 853 به شــرح دادخواست به کالسه 
1302/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شــادروان على قربانى کهریزسنگى بشناســنامه 907 در تاریخ 89/9/14 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. صدیقه قربانى 
کهریزسنگى ش ش 121(همسر متوفى) ، 2. کرمعلى قربانى کهریزسنگى  ش ش 810 ( 
برادر متوفى ) ، 3. فاطمه قربانى کهریزسنگى ش ش 853 (خواهر متوفى ) ، متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 

نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 665401/ م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/359
ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 98/581 مرجع رسیدگى شعبه 
پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مصطفى آیتى نشــانى: نجف آباد سه راه 
یزدانشهر الســتیک آیتى وکیل خواهان : سجاد آیتى نشــانى : اصفهان خ شهید صدوق 
شمالى بن بســت بهار خواندگان: 1- فرامرز فرامرزى بابادى 2- فرید مهدى پور نشانى: 
1- مجهول المکان ، 2- شــهرکرد مهدیه بل رهبر بنگاه اتومبیل فرید به خواسته: مطالبه 
گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مصطفى آیتى با وکالت سجاد آیتى  به طرفیت 
1- فرامرز فرامرزى بابادى 2- فرید مهدى پور با موضــوع مطالبه وجه یک فقره چک به 
مبلغ سیزده میلیون تومان به عهده بانک سپه به شــماره 031928  و خسارت تاخیر تادیه 
از زمان سررسید به انضمام هزینه هاى دادرسى نظر به بقا  اصول مستندات در ید خواهان 
که حکایت از  اشتغال ذمه خوانده و  نظر به عدم حضور خوانده على رغم ابالغقانونى و عدم 
ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوى لذا دعواى مطروحه  مقرون 
به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 و 512 و 515 و 522 قانون آیین دادرسى  دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیون 
تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و شصت و دو هزار و پانصد تومان هزینه 
دادرسى و خسارات تاخیر و تادیه از مورخ تاریخ سررسید 97/3/30 لغایت اجراى حکم و حق 
الوکاله درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشــد.665411/ م الف، قاضى شوراى حل 

اختالف امیر آباد  شعبه پنجم/ 8/360
 حصروراثت 

على نصیران نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 183 به شــرح دادخواست به کالسه 
1336/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان مصطفى نصیران نجف آبادى  بشناسنامه 416 در تاریخ 98/5/29 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. الهام نصیران 
نجف آبادى ش ش 1605 ، 2. الهه نصیران نجــف آبادى ش ش 260 ، 3. محمد نصیران 
نجف آبادى ش ش 1109 ، 4. على نصیران نجف آبادى ش ش 183 ، 5. مهدى نصیران 
نجف آبادى ش ش 1080059172 (فرزندان متوفــى)، 6. ربابه نصیران نجف آبادى ش 
ش 510 (همســر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى نــدارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد.665608/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 8/361
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139885602030009169   به اطالع مى رساند ورثه ى مرحوم حسینعلى امجدى  
فرزند حسن باستناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده 
مدعى شدند که سند مالکیت یکصد و چهل و هفت – هزارم سهم مشاع از یک سهم مشاع 
از دوازدهم سهم و نیم مشاع از بیست و سه سهم و نیم مشاع از ششدانگ یک قطعه ملک 
پالك ثبتى شماره 391/3004 واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که درصفحه 247 دفتر 147 
امالك ذیل ثبت 11156 بنام حسینعلى امجدى  فرزند حسن ثبت و سند  مالکیت بشماره 
3/496869 صادر و تسلیم گردیده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت اسباب کشى 
از بین رفته است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1398/09/03، 667220/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از 

طرف محسن نساج نجف آبادى/ 8/362
 ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003004155/1 شماره بایگانى پرونده: 9705736/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000384 تاریخ صدور: 1398/08/02 آگهى ابالغ اجرائیه 
پرونده اجرائى شماره 139704002003004155- بدین وسیله به وراث مرحوم قاسم باقرى 
خولنجانى خانمها: شهناز و فرحناز و شــهال همگى باقرى خولنجانى فرزند قاسم و بتول 
مرادى خولنجانى فرزند عباس و آقاى محمدرضا باقرى خولنجانى فرزند قاسم همگى به 
نشانى خیابان کاشانى کوچه جوزدان روبروى بن بست ایفل روبروى پالك 171 که طبق 
گزارش مامور اداره پست تاکنون ابالغ واقعى میسر نگردیده ابالغ مى شود که باستناد سند 
ازدواج شــماره 4021 مورخ 1373/12/21 تنظیمى دفترخانه ازد واج شماره 10 اصفهان 
بابت مهریه به شرح تعداد یکصد عدد سکه بهار آزادى طال (یک سکه اى) بابت یک دانگ 
خانه ى مسکونى به خانم آزاده امامى بدهکار مى باشــید که بر اثر عدم پرداخت بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از تشــریفات قانونى اجرائیه صادر و پرونده اجرائى به 
شماره 139704002003004155 در این اداره مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 و 19 آئین 
نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر 
مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و چنانچه ظرف مدت بیست روز از تاریخ این 
آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات 
اجرائى علیه شــما جریان خواهد یافت. م الف: 667748 اعظم قویدل- کفیل اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /9/100

آگهى تغییرات
شــرکت باز آفرینان میراث ایرانیان ســهامى خاص به شــماره ثبت 58500 و شناســه ملى 
14006785814 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســالیانه مورخ 1398/04/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بهنام کوچکیان جزى به شماره ملى 5110711135 وزهرا عریانى به 
شماره ملى 1289708177 و مسعود باقرى نژاد نایینى به شماره ملى 1249950678 به عنوان 
اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو سال و مینا برکات به شــماره ملى 5110708381 به سمت 
بازرس اصلى و الناز مسعود سینکى به شماره ملى 0015447790 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى 
شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب ســود و زیان شرکت منتهى به سال1397/12/29 مورد 
تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (667991)

درد و خارش گلو، سرفه خشک و کوتاه و گرفتگى بینى از عالیم 
رایجى هستند که همه ما در هنگام سرماخوردگى آنها را تجربه 
مى کنیم. معموًال درمان کامل سرماخوردگى حدود پنج روز طول 
مى کشد اما اگر رژیم غذایى و روش زندگیمان را تغییر ندهیم، 
شاهد بدتر شدن عالیم ســرماخوردگى و آنفلوآنزا خواهیم بود. 
ممنوعیت هاى غذایى در هنگام ابتال به بیمارى هاى ویروسى 

فصول سرد سال از این قرارند:
شیرینى ها

مصرف زیاد قند مى تواند سیســتم ایمنى بدن را سرکوب کند. 
افزایش قند خون باعث مهار کار گلبول هاى سفید خون مى شود 
و عفونت در بدن گسترش مى یابد. به عالوه، مصرف شکر باعث 

افزایش التهاب در بدن مى شود.
کربوهیدرات هاى ساده

این نوع کربوهیدرات ها نیز باعث افزایش قند خون مى شوند. 
البته همه کربوهیدرات ها بد نیســتند. نان گندم کامل، غالت 
کامل و... را در هنگام ســرماخوردگى مصرف کنید چون حاوى 

فیبر فراوان است و التهاب بدن را کاهش مى دهد.
غذاهاى تند

ادویه هــاى تند اگرچــه براى رفــع احتقان بینــى در هنگام 
سرماخوردگى مفیدند اما اگر مبتال به آنفلوآنزا هستید و از معده 

درد نیز رنج مى برید، به هیچ وجه غذایتان را تند نکنید.
میوه هاى خانواده مرکبات

اگرچه این میوه ها سرشار از ویتامین C هستند اما به کسانى که 

در هنگام سرماخوردگى و آنفلوآنزا معده درد دارند، باز هم توصیه 
مى شود عالوه بر غذاهاى تند، از مصرف مرکبات اجتناب کنند 
چون این میوه ها باعث تحریک معده مى شوند و حالت تهوع را 

تشدید مى کنند.
غذاهاى چرب

وقتى سرما مى خورید یا آنفلوآنزا دارید، اشتهایتان کم مى شود. 
در این هنگام مصرف غذاهاى چرب التهاب بدن را باال مى برد.

آب نبات هاى بدون قند
این نوع آب نبات حاوى سوربیتول است که مى تواند مشکالت 
گوارشى را تشدید کند. سوربیتول قابل هضم نیست و مى تواند 
باعث اســهال و ناراحتى معده شود. اســهال در سرماخوردگى 

خطرناك است چون باعث کاهش آب بدن مى شود.
کافئین

نوشیدنى هاى کافئین دار بدن را کم آب مى کنند. این نوشیدنى 
ها اگر همراه قند باشند، التهاب بدن را افزایش مى دهند و مقابله 

با عفونت ها را سخت تر مى کنند.
غذاهاى ترد

این غذاها مى توانند گلو را تحریک کرده و سرفه را تشدید کنند. 
کراکر، آجیل و حتى سبزیجات خام را در هنگام سرماخوردگى 

مصرف نکنید.
ترشیجات

 این غذاها نیز چون حاوى سرکه و نمک هستند، التهاب گلو را 
افزایش مى دهند.

کدام خوردنى ها عالیم سرماخوردگى را بدتر مى کنند؟
سازمان جهانى بهداشــت و سالمت هشــدار مى دهد که افراد نباید روزانه 
بیشتر از یک ساعت از پخش کننده هاى MP3 براى گوش دادن به موسیقى 

استفاده کنند.
گزارشى که از سوى سازمان جهانى بهداشت منتشر شده نشان مى دهد که 
 MP3 استفاده مداوم و روزانه از دستگاه هاى پخش موسیقى شخصى، مثل
پلیرها، منجر به کاهش شــنوایى در افراد مى شــود. بر اساس این گزارش، 
مشکل کاهش شنوایى بر اثر استفاده از این دســتگاه ها بیشتر در میان رده 
سنى 12 تا 35 سال دیده مى شود. به گفته سازمان جهانى بهداشت، حدود 
40 درصد از جوانان در این بازه سنى به طور منظم در معرض صداى بلند در 
استادیوم ها و کنســرت ها و رویدادهاى دیگر قرار مى گیرند که به کاهش 

شنوایى دچار مى شوند.
پزشک سازمان جهانى بهداشت، دکتر «شلى چادا» مى گوید راه آسانى وجود 
دارد که از بروز این مشکل در میان جوانان جلو گیرى مى کند: روزانه کمتر 
به موســیقى گوش کنید و در صورت گوش دادن به موسیقى صداى آن را 

کمتر کنید.
دکتر چادا مى گوید با افزایش حجم صدا، زمان مجاز براى در معرض موسیقى 
قرار گرفتن کاهش مى یابد. او ادامه مى دهد نوجوانان و جوانان مى توانند با 
حفظ حجم صداى متناسب،  از دستگاه هاى شخصى پخش کننده موسیقى 

استفاده کنند و خطرى آنها را تهدید نکند.
دکتر چادا مى گوید کسى که به مدت 30 دقیقه و با حجم صداى 95 دسى بل 
به موسیقى گوش مى دهد، در عرض تنها چند سال، به طور غیر مستقیم به 
شنوایى خود آسیب جدى وارد مى کند. دکتر چادا همچنین به شرکت هاى 
تولید کننده دستگاه هاى پخش کننده موسیقى شخصى توصیه مى کند براى 

حجم صدا محدودیت قائل شوند.
گونه است که افراد نمى دانند واقعاً صداى بخشــى از این مشکل این 

تا چه اندازه بلند است. در حالـــى موســیقى آن ها 
براى ارزیابــى آن وجود دارد. اگر که راه ساده اى 
گوش  دادن به موســیقى با دســتگاه زمــان 

کننــده  شخصى، نمى توانید مکالمات و پخــش 
را بشنوید، بدانید که حجم صداى اطراف خود 
و بایــد آن را صدا بسیار زیاد است 

کاهش دهید.

روزانه بیشتر از یک ساعت 
موسیقى گوش مى دهید؟

جم صدا محدودیت قائل شوند.
گونه است که افراد نمى دانند واقعاً صدخشــى از این مشکل این 

تا چه اندازه بلند است. در حالـــســیقى آن ها 
ارزیابــى آن وجود دارد.ه راه ساده اى  براى
گوش  دادن به موســیقى با دســتگمــان 

کننــده شخصى، نمى توانید مکالماتخــش 
را بشنوید، بدانید که حجداى اطراف خود

و بایــد آندا بسیار زیاد است 
هش دهید.

محققان با بررسى ارتباط ســطوح خطرناك نویز و بیمارى هاى جسمى به این نتیجه رسیده اند که آلودگى 
صوتى محل کار باعث افزایش فشار خون مى شود.

 آلودگى هاى صوتى در دو دهه اخیر تبدیل به یکى از معضالت زیستى در جوامع انسانى شده  است و حاال با 
بررسى هاى محققان مشخص شده این آلودگى هاى منجر به بیمارى هاى مزمن جسمى هم مى شود. پیش از 
این کم شنوایى و ناشنوایى به عنوان مشکالت ناشى از نویزهاى محیطى شناخته مى شد و امروز بیمارى هاى 

بیشترى به این آلودگى هاى صوتى ارتباط پیدا مى کنند.
محققان چینى با تمرکز بر ارتباط آلودگى صوتى و فشار خون تحقیقاتى را آغاز کردند که طى این تحقیقات 
21 هزار و 403 کارگر چینى مورد بررسى قرار گرفتند. این کارگران در معرض صداى شدید قرار داشتند و 

همین موضوع باعث افزایش فشار خون در آنها شده بود.

وقتى  فشار خون با سر و صدا 
باال مى رود
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مدیر مهندســى نورد ذوب آهن اصفهان درباره کم 
و کیف تولید ریل در شــرکت ذوب آهن گفت: ریل 
  DN۱۳۶۷۴ تولیدى ذوب آهن مطابق با اســتاندارد
اســت و کلیــه آزمایش هــاى مــورد نیــاز را به 

سختگیرانه ترین روش ممکن گذرانده است.
مهندس محمد امین یوسف زاده تصریح کرد: در تولید 
ریل پا به پاى اروپا پیش مــى رویم. آلمان ریل تولید 
مى کند و کشور ایران نیز به واسطه ذوب آهن اصفهان 

و با آخرین تکنولوژى آلمان تولید ریل دارد.
این مقام مســئول ادامه داد: زمانى که نیاز کشور به 
ریل بیش از ظرفیت تولید باشــد، واردات امکانپذیر 
مى شود اما در حال حاضر که ذوب آهن اصفهان بیش 
از نیاز کشور ریل تولید مى کند صحبت از واردات ریل 
منطقى نیست. وى گفت: گنجایش انبار سرپوشیده 

کارگاه براى تولید در داخل کارخانه بسیار محدود است 
و این باعث تعلل ما براى تولید ســفارش هاى دیگر 
شده است، امیدوارم که مسئوالن زیرساخت و راه آهن 
فکرى به حال این موضوع بکنند زیرا به ما قول دادند 

که به محض تأیید بازرس نهایى بار حمل مى شود.
مدیر مهندســى نورد بیان کرد: بعضًا اظهارنظرهاى 
ناشــیانه و ناآگاهانه در بعضى رســانه ها، که در آنها 
افتخار تولید ملى نادیده گرفته مى شود، جفا در حق 
کشور است. ریل تولید شــده است و این مسیر دیگر 
برگشت پذیر نیســت. وى با اعالم اینکه در شرایط 
فعلى و در صورت حمل به موقــع توانایى تولید 10 
هزار ُتن ریل در ماه یعنى 120 هزار تن در سال وجود 
دارد، افزود: رسالت یک بنگاه اقتصادى تولید و فروش 
است، در این حماســه ملى به ارزش آفرینى نیز نیاز 

داریم زیرا حدود 14 هزار نفر پرسنل به طور مستقیم 
و تعداد بسیارى  غیر مســتقیم معیشت شان از ذوب 
آهن اصفهان تأمین مى شود در نتیجه باید براى تولید 
بیشتر تالش کنند و بدیهى است که به موازات رسالت 
ملى خود تمام تالشمان را براى افزایش تولید به کار 

خواهیم گرفت.
یوسف زاده گفت: توسعه خط دوم ناحیه فینیشینگ 
ریل در دســتور کار قرار دارد و ان شاءا... در نیمه اول 
سال 99 به مرحله نهایى مى رسد و ظرفیت تولید این 
محصول استراتژیک بیش از دو برابر افزایش مى یابد. 
هم اکنون نیز بازاریابى براى صادرات در دست اقدام 
است. بدیهى اســت که بازار ایران جوابگوى سرعت 
تولید ذوب آهن نخواهد بود. اگر ســال 99  فقط در 
کارگاه نورد 650 ریل تولید کنیم 30 هزار تن در ماه 

تولید مى شود و در ســال 360 تا 400 هزار تن تولید 
مى شود.

وى افزود: تجهیزات تولید ریــل ذوب آهن به زعم 
کارشناسان ریلى که از محل بازدید کرده اند در چند 
جاى جهان بیشتر وجود ندارد و این افتخار براى کل 

کشور است و ما را خودکفاتر مى کند.
مدیر مهندسى نورد با اشــاره به اینکه اگر با همدلى 
و به دور از حاشیه ســازى براى رونق بیش از پیش 
کشــور تالش کنیم، تحریم ها کمترین اثر را دارد، 
گفت: متأسفانه به دلیل صادرات مواد اولیه خط تولید 
ذوب آهن با حــدود 60 درصد ظرفیــت تولید دارد 
در صورتــى که اگر این مــواد اولیه به ریل و ســایر 
محصوالت متنوع تبدیل شود افزایش ارزآورى و قطع 

وابستگى را در پى خواهد داشت .

چندى است موضوع حذف قبوض کاغذى داغ شده است.  
در این میان آبفاى اســتان اصفهان به عنوان نخستین 
شرکت آب و فاضالب که اجراى این طرح را در کشور آغاز 
کرده است سعى دارد تا این طرح را با بیشترین بهره ورى 
به اجرا درآورد. همین موضوع بهانه اى شد تا رضا رضایى، 
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب 
در مورد چگونگى اجراى این طرح، مشکالت پیش رو و 

راهکارهاى آن توضیحاتى ارائه کند.
چه شد که شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان هم بــه فکر حذف 

قبوض کاغذى آب بها افتاد؟
بر اساس طرح ملى قبض سبز که خرداد ماه امسال توسط 
وزیر محترم نیرو رونمایى شــد، مقرر شد تا فرایند حذف 
قبوض کاغذى در سراسر کشــور به صورت رسمى آغاز 
شود. بر همین اســاس شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با هدف کمک به حفظ محیط زیست و جلوگیرى 
از قطع درختان براى تولید کاغذ، ایجاد بسترهاى الزم براى 
یک شهر هوشمند، دسترسى راحت به خدمات از طریق 
برقرارى ارتباط بین مشترکی ن و سامانه هاى الکترونیکى، 
کاهش مراجعه مأموران شرکت و حذف خطاهاى انسانى، 
افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات و صرفه جویى در 

زمان طرح حذف قبوض کاغذى آب بها را آغاز کرد.
بر اســاس این طرح از این پس به جاى قبوض کاغذى، 
اطالعات مربوط به مصرف و صورت حساب آب مصرفى 
مشترکان به صورت الکترونیکى و یا از طریق پیامک در 

اختیار آنها قرار مى گیرد. 
شما در صحبت هاى تان گفتید که با 
اجراى این طرح از این پس اطالعات 
صورت حساب مشترکان به صورت 
پیامکى براى آنها ارسال مى شود. آیا 
موفق شده اید شماره تلفن هاى همراه 
همه مشترکانتان را جمع آورى کنید؟

بله، شماره تلفن همراه نزدیک به 90 درصد از مشترکان را 
جمع آورى کرده ایم. در همینجا از تمامى مشترکین عزیز 
که به شرکت آب و فاضالب اعتماد کردند و شماره تماس 
خود را به ما اعالم کردند تشکر مى کنم  و از همه کسانى 
که هنوز شماره خود را نداده اند درخواست مى کنم تا به 

یکى از روش هاى اعالم شده شماره خود را ثبت کنند.
 چگونه این کار را انجام دادید؟

ما در ابتــدا از طریق چاپ عبــارت (خداحافظى با قبض 
کاغذى آب بها) با رنگ قرمز  و به صورت مشخص بر روى 
قبوض آب بها به شــهروندان اعالم کردیم که به زودى 

صدور قبض کاغذى متوقف مى شــود و از آنها خواستیم 
که روش هاى ثبت یا اصالح شماره تلفن همراه خود در 
بانک اطالعاتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان را 
که پشت قبوض چاپ شده اســت مطالعه و بر اساس آن 
اقدام کنند. همچنین با نصب بنر در سطح شهرها و انجام 
تبلیغات رادیو و تلویزیونى از صدا و سیما سعى کردیم تا به 

شهروندان اطالع رسانى کنیم. 
اگر امــکان دارد روش هاى ثبت و یا 
اصالح شماره تلفن همراه مشترکان 
در بانــک اطالعاتى شــرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان را توضیح 

دهید.
ما چهار روش را براى این کار در نظر گرفتیم. در روش اول 
که به صورت حضورى است، شهروندان مى توانند شماره 
تلفنى را که مایلند صورت حســاب آب بها به این شماره 
براى آنها ارسال شود به مأموران قرائت کنتور شرکت آبفا 
که با لباس فرم، اتیکت و کارت شناسایى به محل مراجعه 

مى کنند اعالم کنند. 
اما ســه روش دیگرى کــه در نظر گرفتیــم به صورت 
غیرحضورى و بسیار ساده اســت. یک روش این است 
که مشترکان گرامى مى توانند با شماره چهار رقمى 1522 
تماس بگیرند و پس از وصل شــدن به سامانه هوشمند 
1522 و انتخاب کلید شــماره 9 نسبت به ثبت یا اصالح 

شماره تلفن همراه خود اقدام کنند.
روش دیگر این است که مى توانند با همان شماره و گوشى 
تلفن همراهى که مى خواهند اطالعات قبض براى آنها 
ارسال شود، شناسه قبض آب بهاى خود را به سرشماره 
300000122 پیامک کنند. و روش آخر این است که مى 
توانند به پایگاه اینترنتى شــرکت آب و فاضالب استان 
  www.abfaesfahan.ir اصفهان به نشــانى
مراجعه کرده و گزینه درخواست ثبت شماره تلفن همراه 
را در همان صفحه اصلى پرتال انتخاب کرده و نسبت به 

ثبت شناسه قبض و شماره تلفن همراه خود اقدام کنند.
اگر کسى شماره تلفن همراه خودش 
را قبًال ثبت کــرده و االن به هر دلیلى 
شماره وى عوض شده است چه کارى 

باید انجام دهد؟
تفاوتى نمى کند مشترك مى تواند به یکى از روش هایى 
که عرض کردم نسبت به اصالح و ثبت شماره تلفن همراه 
جدید خود اقدام کند. توصیه خاص من استفاده از روش 
هاى غیر حضورى تماس با سامانه 1522، ارسال شناسه 
قبض بــه سرشــماره 300000122 و مراجعه به پرتال 

شرکت است.
اگر در آینده نشــانى منزل مشترکى 
عوض شــود، وى بــراى دریافت 
اطالعات قبض آب بهاى منزل جدید 

خودش باید چه کار کند؟
باز هم فرقى نمى کند. مشترك ما مى تواند به یکى از روش 
هاى یاد شده شماره تلفن همراه خود را براى مکان و منزل 
جدید در بانک اطالعاتى آبفا ثبت کند. نکته مهم این است 
که شهروندان محترم باید هنگام جا به جا شدن از مکانى 
به مکان دیگر ترتیبــى را اتخاذ کنند که اطالعات قبض 
آن مکان به شماره همراه ساکن جدید ارسال شود و این 
کار بسیار ساده اى است که به روش هاى گفته شده مى 
توان آن را انجام داد. البته در این میان نقش دفاتر مشاوران 
امالك بسیار مهم است چون این عزیزان هنگام نوشتن 
قولنامه و نقل و انتقال بهتر است راهنمایى هاى الزم را در 
خصوص تسویه حساب توسط ساکن قدیمى و ثبت شماره 
همراه ساکن  جدید از طریق سامانه 1522 به شهروندان 

ارائه کنند. 
یکى از ســئواالتى که شــهروندان 
دارند این است که صورت حساب آب 
مصرفى مجتمع هاى مسکونى چند 
واحدى براى کدام یک از ساکنان آن 

مجتمع ارسال مى شود؟
در این گونه مجتمع ها فقط باید شماره تلفن همراه مدیر 
ســاختمان یا نماینده اى که قرار اســت قبض آب بها را 

پرداخت کند در بانک اطالعاتى آبفا ثبت شــود و نیازى 
به ارسال شماره همراه ســایر ساکنان مجتمع هاى چند 

واحدى نیست.
اگر شــخصى بخواهد بــراى چند 
انشعاب آب یک شماره تماس ثبت 
کند و قبوض آن را از طریق یک شماره 

دریافت کند امکانپذیر است؟
بله. مشترکانى که مسئولیت بیش از یک انشعاب را دارند 
مثًال عالوه بر منزل خودشــان، منزل پدر یا اقوام دیگر، 
مغازه و کارگاه هم دارند باید با سامانه 1522 تماس بگیرند 
تا عبارت مورد نظرشان در داخل پرانتزى بعد از نام مالک 
درج شود. به این صورت شناسایى پیامک هاى هر انشعاب 

براى شان راحت تر خواهد بود.
آیا شما به درست بودن شماره تلفن 
هاى ثبت شــده اطمینان دارید؟ به 
عبارت بهتر آیا ممکن است صورت 
حساب یک مشــترك براى مشترك 

دیگرى ارسال شود؟
بله ما براى پیشگیرى از به وجود آمدن چنین مشکالتى 
قبل از ارسال صورت حساب مشترکین، اقدام به راستى 
آزمایى شــماره تلفن هــاى همراه ثبت شــده در بانک 
اطالعاتى آبفا کردیم و با توجه به آمارى که از ســامانه 
1522 دریافت کردیم تقریباً بیش از 96 درصد شماره تلفن 

هاى همراه ثبت شده در بانک اطالعاتى آبفا صحیح بود.
بسیارى از شهروندان ما دوست دارند 

که حتماً قبض کاغذى را مشاهده کنند 
تا مطمئن شوند که این قبض از سوى 
شــرکت آب و فاضالب صادر شده 
است. این گونه مشــترکین چگونه 
مى توانند به قبض کاغذى دســت 

پیدا کنند.
براى این گونه مشــترکین هم ما پیش بینى هاى الزم 
را انجام داده ایم. تمام مشــترکین ما مى توانند با مراجعه 
به پایگاه اینترنتى شــرکت و انتخاب گزینه میز خدمت 
و مشاهده سوابق صورت حســاب مشترك، قبض خود 
را به صورت الکترونیکى مشــاهده کــرده و در صورت 
نیاز آن را چــاپ کنند. عالوه بر این در صدد هســتیم تا 
در انتهاى صورت حســاب پیامکى، لینــک یا پیوندى 
را قرار دهیم که مشــترك بتواند با اتصــال به اینترنت و 
لمس آن پیوند، قبض خود را به صورت کامل رؤیت کند. 
مشترکان گرامى همچنین مى توانند کارافزار (اپلیکیشن) 
همراه آبفاى اصفهان را بر روى گوشى تلفن همراه خود 
نصب کرده و با انتخاب گزینه مشاهده قبض، اطالعات 
آخرین صورت حســاب آب خود را مشاهده و در صورت 
نیاز ذخیره کنند. روش دیگر این اســت که کد دستورى
# 151522*6655* را شماره گیرى کرده و با انتخاب 
گزینه شماره 4 اطالعات قبض خود را مشاهده کنند. یک 
نکته دیگر را هم عرض کنم که در حال حاضر با شــماره 
گیرى 1522 و انتخاب کلید شماره 1 میزان بدهى مشترك 
به صورت گویا به وى اعالم مى شود اما با برنامه هایى که 
در دست اجرا داریم به زودى شهروندان مى توانند جزییات 

قبض خود را هم از طریق تلفن بشنوند.
مشترکین پس از مشاهده اطالعات 
صورت حساب خود از طریق پیامک، 
چگونه مــى توانند قبــض خود را 

پرداخت کنند؟
روش هاى پرداخت ما تغییرى نکرده است و مشترکین ما 
مى توانند از روش هاى غیر حضورى یا تماس با سامانه 
1522 و انتخاب کلید شــماره 1 اقدام به پرداخت قبض 
خود کنند. ضمن اینکه پرداخت قبوض از طریق مراجعه 
به پایگاه اینترنتى شرکت هم فراهم است. عالوه بر این 
براى سهولت در پرداخت قبوض، پیش بینى پیوند (لینک) 
پرداخت در پیامک صورت حساب مشترك شده است که با 
لمس آن به یکى از درگاه هاى بانکى متصل شده و قبض 

خود را پرداخت کند.
براى شهروندانى که شــاید سهواً 
فراموش مــى کنند قبــض خود را 

پرداخت کنند چــه تمهیداتى اتخاذ 
کرده ایــد تا در آینده دچار مشــکل 

نشوند؟
براى این دسته از مشترکین محترم هم تدابیرى اندیشیده 
ایم به این صورت که ابتدا براى مشترکین پیامک صورت 
حساب ارسال مى شود.  سپس در صورت پرداخت نشدن 
مبلغ قبض آب بها به فاصله چهار و هفت روز پس از ارسال 
از صورت حســاب، دو پیامک یادآورى براى مشترکینى 
که هنوز صورت حساب خود را پرداخت نکرده اند ارسال 
مى شود و سرانجام 10 روز پس از ارسال صورت حساب 
اگر مشترکى باز هم پرداخت قبض خود را فراموش کرده 
باشد یک پیامک هشدار براى وى ارسال مى شود که از 
وى مى خواهد تا ظرف مدت 24 ساعت نسبت به پرداخت 
قبض آب بهاى خود اقدام کند. در نهایت نیز اگر مشترکى 
در مهلت مقرر همچنان قبض خود را پرداخت نکرده باشد 

یک پیامک اخطار براى وى ارسال مى شود.
بعد از اینکه مشترکى قبض آب بهاى 
خود را پرداخت کرد چگونه مى تواند 
اطمینان یابد که ایــن پرداخت ثبت 

شده است؟
در حال حاضر اگر مشــترکى قبض آب بهــاى خود را از 
طریق سامانه 1522 و انتخاب کلید شماره 1 پرداخت کند 
بالفاصله براى وى پیامک رسید مبلغ و تشکر از پرداخت 
غیرحضورى ارسال مى شود. براى سایر درگاه هاى غیر 
حضورى نیز در حال مذاکره با بانک ها هستیم تا پیامک 

رسید مبلغ و تشکر براى مشترکین ارسال شود.
برنامه زمانبندى شرکت آب و فاضالب 
براى اجراى طرح حذف قبض کاغذى 
آب بها در شــهرهاى استان چگونه 

است؟
این طرح را به صورت آزمایشــى در شهرضا اجرا کردیم 
که نتایج خوب و قابل قبولى داشــت. همزمان در برخى 
مناطق شهر اصفهان نیز شروع کردیم و هر روز بر وسعت 
اجراى این طرح افزوده مى شــود. در اینجا باید به اطالع 
همه مشترکین شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در 93 شهر تحت پوشش برســانم که در این روزها اگر 
قبضى دریافت مى کنند به منزله آخرین قبض کاغذى آب 
بهاست تا اگر هنوز مشترکى شماره تلفن همراه خود را در 
بانک اطالعاتى آبفا ثبت نکرده است نسبت به انجام این 
کار اقدام کند. اجراى طرح حذف کاغذى آب بها به صورت 
جدى آغاز شــده و تا پایان آذر ماه براى همه مشترکین 

صورت حساب پیامکى ارسال مى شود.

مدیر مهندسى نورد ذوب آهن با اشاره به تولید ریل ملى:

 واردات ریل به کشور منطــقى نیست

در گفتگو با معاون خدمات مشترکین آبفاى استان اصفهان مطرح شد

همه آنچه باید در مورد طرح حذف قبض کاغذى آب بها بدانید


