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مواد غذایى مضر براى رفالکس معده کشف 2500 قبضه سالح غیرمجاز در اصفهانچرا مهدى صباغى به «زیرخاکى» نرسیداعالم زمان احتمالى بازگشایى دانشگاه ها روى کنسل شدن حساب نکنید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چرا پس از گریه 
کردن سردرد 

مى گیریم؟ 

زمزمه بى اعتبار بودن مدرك 2 نماینده اصفهان
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اصفهانى ها 
چقدر سپرده  بانکى دارند؟

صادرات 14 هزار تُن 
محصوالت کشاورزى 
اصفهان به اوراسیا

اصفهان بهترین نقطه براى 
نیروگاه هاى خورشیدى 

است

5

 احتمال افزایش 
نرخ بیکارى اصفهان 

به 13 درصد

گریه یکى از روش هاى تخلیه احساسات 
ناخوشایند است و اگر خوش شانس باشید 
فقط با قرمزى چشم، تورم و آبریزش بینى 
روبه رو خواهید شد ولى اگر خوش شانس 

نباشید باید انتظار یک سردرد نبض دار...

مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان 
اصفهان با بیان اینکه کاهش نرخ بیکارى استان 
در زمستان گذشته به دلیل کاهش نرخ مشارکت 
اقتصادى است، گفت: احتمال مى رود طى بهار 
امسال نسبت به مدت مشــابه سال گذشته بین 
1/5 تا 2 درصد نرخ بیکارى در اســتان اصفهان 
رشد یافته و احتماًال به 13 درصد برسد. محسن 
نیرومند در گفتگو با «ایســنا» با بیان اینکه نرخ 
بیکارى فصل زمســتان در ســال 98 در استان 
اصفهان 10/6 درصد اســت، اظهــار کرد: نرخ 

بیکارى زمستان در...

4

پرداخت کرایه تاکسى در شهر اصفهان آنالین شدپرداخت کرایه تاکسى در شهر اصفهان آنالین شد
3

بعد از جنجال  بر سر اعتبار مدرك تحصیلى نماینده تفرش، حاال نوبت اصفهان است

این بار نوشدارو را
 قبل از مرگ سهراب برسانید

هیچ حواستان به دروازه طالیى ها هست؟ روى سخنمان با مسئوالن 
باشگاه سپاهان است. حواستان هست که این روزها از هر سه خبرى 
که درباره این باشگاه مى شنویم یکى از آنها درباره پیام نیازمند است، 
در مورد اینکه مرد شماره یک طالیى پوشان با پیشنهادات داخلى و 

خارجى خوبى روبه رو شده است...
2

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

پاى یک 
خاندان معروف 
در میان است

قدم اول در مطالعه سنگ قبر 900 ساله

بهستان؛ متفاوت ترین خیابان اصفهان
3

این یکى کروات هم به این یکى کروات هم به 
زودى ترسناك مى شودزودى ترسناك مى شود

آگهى فراخوان عمومى فروش شماره 99/02

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد تعداد محدودى از زمین هاى مسکونى خود را از طریق فراخوان عمومى فروش به 
صورت نقد و اقساط به شرح زیر و با جزییات مندرج در  اسناد فراخوان به فروش برساند:

* زمان انتشار در روزنامه (نوبت اول): 1399/02/21 ساعت 8 صبح.
* زمان انتشار در روزنامه (نوبت دوم): 1399/02/23.

* مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1399/02/30.
* آخرین مهلت ارسال و تحویل پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت: 1399/03/18 ساعت 14

* زمان بازگشایى: 1399/03/19 ساعت 10 صبح.
* زمان اعالم به برنده:  1399/03/19

* آخرین مهلت دریافت وجوه نقدى پس از برنده شدن در فراخوان از برنده: 1399/03/25
* عودت مبلغ سپرده هاى شرکت در فراخوان عمومى فروش متقاضیانى که برنده نشده اند از تاریخ 1399/03/26 به بعد به استثناى 

نفرات دوم.
* اعالم اسامى برندگان در تابلو اعالنات شرکت به منزله ابالغ به برنده فراخوان مى باشد.

 •حضور متقاضى در کمیسیون بازگشایى بالمانع است.
www.bnt.ir :پایگاه اینترنتى •

baharestan_new_town :(اینستاگرام) کانال اجتماعى شرکت •
• تلفن: 96- 36861090 داخلى 209 دفتر فروش

شرکت عمران شهر جدید بهارس تانشرکت عمران شهر جدید بهارس تان

نوبت 
اول

م الف: 838405
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گفتگویى جذاب با کوچک ترین کاراکتر 
سریال «زیرخاکى»

«کاوه»
 چگونه
 بازیگر شد؟
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معاون آموزشى وزیر بهداشت و رئیس کمیته اپیدمیولوژى 
ســتاد ملى مدیریت و مقابله با کرونا به زمان بازگشایى 
احتمالى دانشــگاه ها اشــاره کرد و گفت: اگر وضعیت 
اپیدمى کرونا با همین منوال پیش برود و روز به روز روند 
آن کاهنده باشد، احتماًال بعد از ماه مبارك رمضان ستاد 

کرونا اجازه بازگشایى دانشگاه را مى دهد.
على اکبر حق دوست با اشــاره به اینکه حضور و غیاب 
دانشــجویان در این دوره اجبارى نخواهــد بود، افزود: 
دانشــجویان مى توانند تک درس یا کل ترم تحصیلى 
خود را حذف یا درس خود را ناتمام اعالم کنند و در ترم 

تحصیلى بعد آن را ادامه دهند.

وى ادامه داد: تــا االن برنامه ریزى ها به این صورت 
اســت که امتحانات حضــورى برگزار شــوند. اگر 
شرایط شــیوع بیمارى به همین روال ادامه پیدا کند 
و روند ابتال کاهشى باشد، امتحانات در تیرماه برگزار 
مى شود و از این بابت خطر جدى دانشجویان را تهدید 

نخواهد کرد.
وى با اشــاره به اینکه بیمارى کرونا با مــا خواهد بود و 
موضوعى نیست که یک یا دو ماهه تمام شود، گفت: شاید 
مهرماه سال جارى شرایط بحرانى ترى داشته باشیم و 
باید خودمان را براى این وضعیت آماده کنیم تا مشکلى 

براى روند آموزشى دانشجویان پیش نیاید.

متوسط رشد گردشــگرى ایران در سه ماه نخست سال 
2020 همزمان با شیوع بحران جهانى کرونا بنابر اعالم 
سازمان جهانى گردشگرى منفى 15/8 درصد بوده است.

سازمان جهانى گردشگرى در گزارش ویژه «گردشگرى 
و کووید-19» اطالعاتى درباره آثار منفى شیوع ویروس 
کرونــا بر صنعت گردشــگرى بین المللــى و مناطق و 
کشــورهاى مختلف در سه ماهه نخســت سال 2020 
منتشر کرد که بر اساس آن گردشگرى ایران على رغم 
رشــد مثبت 34 درصد در ژانویه و مثبــت 11 درصد در 
فوریه، با اوج گیرى بحران کرونا در ماه مارس با نزول 81 
درصدى ورودى گردشگران بین المللى همراه شده است 

که متوسط رشد منفى 15/8 درصد را براى ایران از ابتداى 
سال میالدى تاکنون رقم زده است. 

در این گزارش متوسط رشد ورود گردشگران بین المللى 
در سطح جهان نیز منفى 22/4 درصد گزارش شده است 
که در این میان منطقه آسیا-اقیانوسیه با متوسط منفى 
35 درصد بیشترین نزول را به خود اختصاص داده و اروپا 
با منفى 19 درصد، آمریکا بــا منفى 15 درصد و آفریقا با 
متوسط رشد گردشگر منفى 12 درصد در رتبه هاى بعدى 
قرار دارند. منطقه خاورمیانه با متوســط رشد منفى 11 
درصد کمترین نزول در جذب گردشگر بین المللى را از 

ابتداى سال 2020 تاکنون داشته است./1818

اعالم زمان احتمالى بازگشایى 
دانشگاه ها

رشد منفى 15/8 درصدى 
گردشگرى ایران در 2020

اصفهانى ها 
چقدر سپرده  بانکى دارند؟

   مهر | گزارش بانک مرکزى از وضعیت کل 
مانده سپرده ها در پایان دى ماه سال 1398 حاکى 
از آن است که مانده کل سپرده ها بالغ بر 25163/4 
هزار میلیارد ریال شده که نسبت به مقطع مشابه 
ســال قبــل از آن 26/7 درصد نشــان مى دهد. 
بیشترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با 
مانده13448/7 هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ 
مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 67/9 
هزار میلیارد ریال است. استان اصفهان در رده دوم 
این جدول بعد از تهران با 13692 هزار میلیارد ریال 

سپرده قرار دارد./1820

هر«تومان» 
چند «قران» مى شود؟

   خبر آنالین | رئیس کل بانک مرکزى گفت: 
براساس ماده واحده مصوب مجلس، بعد از اقدامات 
اجرایى مورد نیاز، واحد پول ملى جدید «تومان» 
مى شود که معادل 10000 «ریال» جارى خواهد 
بود. هر یک «تومان» نیز معــادل 100 «قران» 
خواهد شد. عبدالناصر همتى اظهار کرد: «تومان» و 
«قران» همزمان با پول فعلى، در کل کشور جارى 
شده و تدریجًا جایگزین اسکناس ها و مسکوکات 

فعلى مى شوند. 

پراید 90 میلیونى به ما چه!
   بهــار | مدیرمالى سایپا با اشــاره به افزایش 
شــدید نرخ خودرو در روزهاى اخیر در بازار گفت: 
این افزایش قیمت خودرو در بازار هیچ ارتباطى با 
خودروساز و شرکت سایپا ندارد و این افزایش فقط 
در بازار رخ داده است! ســهیل نوردرخشان افزود: 
قیمت مصــوب آخرین فروش نقــدى خودروى 
پراید درب کارخانه که مربوط بــه چهار ماه قبل 
بود، 37 میلیون و 500 هزار تومان بود و با توجه به 
اینکه تولید خودروى پراید اواخر تیر امسال متوقف 
خواهد شد و هیچ فروش دیگرى بعد از آن صورت 
نگرفته اســت، تنها عامل افزایش قیمت خودرو، 

بازار بوده است.

تصادف مرگبار با االغ 
   ایسنا | مســئول روابط عمومى اورژانس 
115 چهارمحال و بختیــارى اظهار کرد: جمعه 
شب برخورد پژو 405 با یک رأس االغ در محور 
فارســان به کوهرنگ حوالى دهنو یک فوتى و 
پنج مصدوم بر جاى گذاشت. محسن ابراهیمى 
ادامه داد: پس از انجام اقدامات درمانى مناسب 
توسط کارشناسان فوریت هاى پزشکى سازمان 
اورژانس، مصدومان با دو دســتگاه آمبوالنس 
اورژانس و یک دستگاه آمبوالنس هالل احمر به 

بیمارستان منتقل شدند.

ممنوعیت پخش اذاِن سراج 
   صبــا | حسام الدین سراج، خواننده موسیقى 
سنتى ایران خبر از جلوگیرى صدا و سیما از پخش 
اذانى که وى با صداى خــودش ضبط کرده، داد. 
سراج دلیل این اقدام صدا و سیما را توضیح نداد و 
نوشت: «صداوسیما از پخش اذان ممانعت کرد اما 
امروز خوشحالم که حنجره  من نیز توفیق سرودن 
نواى عشق و ایمان را یافت و در آینده شاید تأثیرى 

معنوى بر دلى بگذارد.»

سکه؛ 6 میلیون و 630 هزار 
تومان

   بهار | هر قطعه ســکه تمام بهار آزادى طرح 
جدید در جریان معامالت دیروز بازار آزاد تهران با 
قیمت شش میلیون و 630 هزار تومان داد و ستد 
شد. همچنین نیم سکه ســه میلیون و 280 هزار 
تومان و ربع سکه یک میلیون و 870 هزار تومان داد 

و ستد شد./1821

بازداشت 320 شایعه ساز
   پانا | سردار حسین اشترى، فرمانده نیروى انتظامى 
در دیدار با آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد، نماینده ولى 
فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با اشاره به شناسایى 
1300 تارنما و تشویش کنندگان فضاى مجازى گفت: 
یکى از موضوعاتى که در روزهــاى اول باعث نگرانى 
و تشویش اذهان عمومى مى شــد فضاى مجازى بود 
که پلیس فتا با افرادى که در این فضا شــایعه پراکنى 
مى کردند برخورد قاطع و قانونى کرده و بیش از 1300 

تارنما را شناسایى و 320 نفر را نیز دستگیر کرد.

تشابه کرونا و شعب ابیطالب
   فــارس | دبیرکل حزب ا... لبنان شــیوع ناگهانى 
کرونا و ایجاد تبعات بــراى جامعه و اقتصاد جهانى را به 
لغو محاصره بنى هاشم در شــعب ابیطالب تشبیه کرد. 
سید حسن نصرا... گفت: «برخى معتقدند ماجراى کرونا 
شبیه اتفاقى است که موریانه ها براى سند قریش رقم 
زدند و آنها را خوار کردند و محاصره مسلمانان در [شعب 
ابیطالب] به پایان رسید. امروز کرونا همانند موریانه  اى 
است که در زمان پیامبر (ص) محاصره شعب ابیطالب 
را شکست و ممکن اســت همان، امروز باعث شکست 

محاصره ظالمانه علیه برخى ملت ها شود.»/1819

چه غلطى مى  خواهد بکند؟
   رکنا | دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار 
پستى در اینستاگرام، بخشى از شکست هاى آمریکا در 
برابر ایران را یادآور شد. محسن رضایى نوشت: «آقاى 
"ترامپ" مصوبه محدود شدن اختیارات خود در حمله به 
ایران را وتو کرده است... حاال گیریم ترامپ اختیار حمله 
به ایران را داشته باشد! چه غلطى مى  خواهد بکند؟ اساسًا 
چه غلطى مى تواند بکند؟ به فــرض اقدامى هم بکند 
سیلى فراموش نشــدنى خواهد خورد که صدایش در 

گوش تاریخ بپیچد.»

درخواست تحریم ماهان!
   ایسنا | ســخنگوى وزارت امور خارجه آمریکا با 
طرح ادعاهایى علیه شرکت هواپیمایى ماهان، خواهان 
تحریم این شــرکت از سوى کشــورهاى جهان شد. 
«مورگان اورتاگوس» در پیامى توییترى نوشت: «ماهان 
ایر منتشر کننده سالح هاى دردسرساز کشتار جمعى است 
و از تروریسم و حکومت مادورو حمایت مى کند، همچنین 
گفته مى شود که این شرکت هواپیمایى ویروس کرونا 
را گسترش مى دهد! با خارج نگه داشــتن ماهان ایر از 
کشورتان، از ویروس کرونا و خطرات تحریم ها دورى 

کنید!»
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چند روز پیش خبر کشف سنگ نوشــته اى تاریخى در 
روستاى طاق بستان در استان کرمانشاه در رسانه ها بازتاب 
پیدا کرد. این سنگ نوشته به دنبال گزارش یکى از اهالى 
روستاى طاق بستان، در منزل یک روستایى کشف شد و 

حاال مشخص شده متعلق به 900 سال پیش است.
عمادالدین شیخ الحکمایى، مسئول بخش کتیبه ها و اسناد 
مؤسسه باستان شناسى دانشــگاه تهران و عضو کمیته  
حافظه جهانى از اواخر هفته پیش  مشغول بررسى و مطالعه 

این سنگ نوشته است.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه متن کتیبه، متعلق به یک 
سنگ قبر است، ولى تاریخى روى آن نوشته نشده، ادامه 
مى دهد: هر چند عرف رایج در همه  دوره ها غالباً ذکر تاریخ 
روى سنگ قبور است، اما با توجه به بررسى هایى که قبًال در 

این منطقه داشته ام و تعداد قابل توجهى از سنگ مقبره هاى 
حوزه کرمانشــاه بدون تاریخ بودند، به نظر مى رسد چنین 

رسمى در منطقه کرمانشاه رواج داشته است.
او سبک نگارش روى کتیبه را خط کوفى از نوع سلجوقى 
مى داند و ادامه مى دهد: بر اساس نوشته هاى روى سنگ، 
مى توان یک تاریخ نسبى براى آن مشخص کرد. با توجه 
به شخصیت مدفون شــده که نام او در کتیبه وجود دارد، 
متعلق به قرن  مى توان گفت این سنگ نوشــته احتماال ً

پنجم هجرى باشد.
شیخ الحکمایى با بیان اینکه هنوز بررسى روى این کتیبه 
به طور کامل انجام نشده است، به حک شدن دو اسم «ابى 
عبدا... مکى» و پسر وى «ابوالفرج حمد مکى» در کتیبه 
اشاره مى کند و مى گوید: آنها از یک خاندان شناخته شده  
تاریخى و صاحب تألیف هستند که از آنها آثارى باقى مانده 

است، بنابراین به دلیل شناختى که از افراد این خانواده در 
تاریخ وجود دارد، مى توان احتمال داد که این کتیبه متعلق 

به قرن پنجم باشد.
وى با اشاره به اینکه بر اساس نام هاى موجود روى کتیبه، 
آن به یک خاندان شناخته شده به نام «مکى» که در حوزه 
کرمانشاه و همدان اهل قضاوت بوده اند، تعلق دارد، اظهار 
مى کند: شــاید بتوان علت حک نشــدن تاریخ روى این 
سنگ نوشــته را به دلیل مشــهوربودن خاندان دانست، 
چون به اعتقاد آنها در آن زمان شــخصیت هاى مشهور 
ابهام زیادى در زمان زندگى خود ندارند. هر چند احتمال 
بسیار ضعیف دیگرى هم هست که وقتى متن کتیبه تمام 
مى شود، تاریخ فشــرده تر، ریزتر و باریک تر در لبه  کتیبه 
نوشته مى شده که در حال حاضر تصویرى از این جزئیات 

در اختیار ندارم./1815

مهدى زارع، استاد مشهور پژوهشکده زلزله شناسى در بخشى از سرمقاله روز گذشته 
روزنامه «اعتماد» درباره زمین لرزه بامداد جمعه در پایتخت نوشت: 

«احتمال وقوع زلزله بزرگ و تأخیرى از  جمله مباحثى است که امروزه در تهران بسیار 
مطرح شده است؛ این مسئله از 29 آذر 1396 با رخداد زلزله مالرد به شدت مورد  توجه 
پایتخت نشینان قرار گرفت... وقتى زلزله نیمه شب 99/2/19 رخ داد بیش از ده تماس 
تلفنى از متخصصان و مدیران مختلف دریافت  کردم که در همان دقایق اول بعد از رخداد 
مى پرسیدند که آیا زلزله مهمترى در راه است؟ و اگر بله، چه زمانى؟ ولى آنچه  حیرت انگیز 
است آنکه اگر به همین مسئوالن سه روز بعد بگوییم که براى پاسخ به این پرسش ها نیاز 
به تجهیزات و زیرساخت و  جذب متخصص داریم، یا جوابى نمى آید یا جواب مى دهند 
که بودجه نداریم و فعًال در اولویت نیست! یاد آن ضرب المثل مى افتم که  جیک جیک 
مستون که بود، فکر زمستونت نبود؟ از دانشمندان توقع دارید با دست بسته و پاى بسته 

در استخر سئواالت و ابهامات  دنیاى امروز شناکنند و برنده هم بشوند؟»/1816

جدیدترین آمار منتشره از وضعیت صدور ویزاى شنگن توسط کشورهاى عضو اتحادیه اروپا نشان مى دهد سفارتخانه هاى آلمان، 
ایتالیا و فرانسه در تهران بیشترین متقاضى درخواست ویزا را در سال 2019 میالدى داشته اند. آمار ارائه شده از وضعیت صدور 
ویزاى کشورهاى اتحادیه اروپا براى ایرانیان نشان مى دهد که سال گذشته حدود 150 هزار تقاضاى ویزاى شنگن وجود داشته  
است. در سال گذشته میالدى سفارتخانه هاى کشورهاى اروپایى در مجموع حدود 17 میلیون فرم تقاضا دریافت کرده اند.  در 
میان کشورهایى که شهروندانشان بیشترین تقاضاى روادید براى ورود به خاك اروپا را داشته اند، شهروندان روسیه به تنهایى حدود 

25 درصد کل درخواست هاى رسیده در سال گذشته را تشکیل داده اند. پس از روسیه، چین، هند و ترکیه قرار داشته اند./1817

قدم اول در مطالعه سنگ قبر 900 ساله

پاى یک خاندان معروف در میان است

ســاختار تلویزیون هرچند تحــت مدیریت واحدى 
است ولى بارها شده که تفاوت دیدگاه ها در ممیزى 
محصوالت تلویزیونى شبکه هاى مختلف، نشان داده 
که چقدر مى تواند میان زیرمجموعه هاى تلویزیون 

تفاوت باشد.
على اصغــر پورمحمدى، مدیر باســابقه ســیما در 
میزگرد شفافیت مالى صداوســیما ضمن اشاره به 
اینکه رقابت هاى ناســالم، منفــى و مخربى میان 
شبکه هاى تلویزیون به وجود آمده است، مى گوید: 
نظام سرمایه دارى بر برنامه هاى تلویزیون حاکم شده 
است. قائم مقام معاون رئیس سازمان صداوسیما در 
امور ســیما در مورد علت ایجاد چنین رویه هایى در 
صدا و سیما اظهار کرد: وقتى کار به بیرون از سازمان 
صداوسیما مى رود، پولش را بازرگانى و حامى مالى، 
فالن شرکت، توسکا یا اپلیکیشنى خاص مى دهد، 

نرخ ها به هم مى ریزد.
پورمحمدى با اشاره به سوءظن هاى مدیران شبکه ها 
نســبت به هم گفت: چندى پیش با مدیر شبکه 3 
(على فروغى) جلسه داشتم، هنوز کرونا جدى نشده 
بود، ایشــان گالیه کردند که نرخ هاى شبکه نسیم 
ناعادالنه است و باال رفته و باعث شده نرخ ها به هم 
بخورد. هفته بعد با مدیر شبکه نسیم (محمد احسانى) 
صحبت کردم از شبکه 3 گالیه مى کرد که نرخ ها را 
به هم زدند. این مدیر ارشد صدا و سیما خاطر نشان 
کرد: من شنیده ام یک منتقد در برنامه اى که پیش از 
این 800 هزار تومان تا یک میلیون تومان دستمزد 
مى گرفت االن چند میلیون مى گیرد که نقد کند. این 
نرخ واقعى نیست! چرا به او چنین پولى دادند؟ چون 
مى گویند اگر این پول را ندهیم او به شــبکه رقیب 
مى رود. االن از ترس اینکه برود ما چه مى شویم، این 
اتفاقات مى افتد. متأسفانه یکى از اهدافشان این بود 

که آن شبکه رقیب زمین بخورد./1814

رقابت عجیب مدیران 
شبکه هاى تلویزیونى!

علیرضا افتخارى در برنامه «دورهمى» در پاسخ 
به سئوال مهران مدیرى در خصوص ماجراى بغل 
کردن احمدى نژاد در سال 1388 توضیحاتى داد.

این خواننده موســیقى سنتى کشــورمان درباره 
این حاشیه در زندگى اش گفت: من همیشه دلم 
مى خواســت که یک رئیس جمهور را بغل کنم و 
ببینم که چجورى اســت، بعد از اجرایى که انجام 
دادم آقایى بــه من گفت که آقــاى احمدى نژاد 
منتظر من هستند و من ایشان را بغل کردم اما نمى 
دانستم که اینقدر حاشیه برایم درست مى کنند و 
مى گویند باید دور باشى و خانه نشین بشوى. به 

من گفتند چرا بغلش کردى؟!
این خواننده کشــورمان در ادامه گفت: من بخاطر 
پول کار نمى کردم و بیشــتر کار من دلى بود و من 
مثل خیلى از اهالى موســیقى نبــودم که ادعایى 
داشته باشــم و بگویم من بهتر از بقیه هستم. اما 
یک نفر در زمان این حاشــیه به مــن زنگ نزد و 
حتى یک نفر نیامد که این آتش را کم کند تا من و 
خانواده ام آسیب نبینیم، حتى یک نفر هم احوال من 
را نپرسید. آقاى احمدى نژاد با خیلى از هنرمندان و 
فوتبالیست ها دیدار کرد، با خیلى ها روبوسى کرد اما 
نمى دانم چرا این اتفاق براى من افتاد و گفتند که 
من رانت گرفتم و خبرهاى زیادى از مهاجرت من 

بود اما هیچکدام واقعیت نداشت./1823

چرا افتخارى احمدى نژاد 
را بغل کرد!

کدام سفارتخانه  بیشترین ویزاى شنگن را صادر کرد؟ 

در پى لو رفتن رقم حقــوق مدیرعامل جدید 
باشگاه اســتقالل که مبلغ 15 میلیون تومان 
اعالم شــد و در رسانه ها حواشــى زیادى به 
پا کرد، ســعادتمند حقوق ماهانه مدیرعامل 
قبلى استقالل را فاش ســاخت تا از انتقادات 

خالص شود.
سعادتمند که ماه گذشته مدیرعامل استقالل 
شده اســت، نســبت به حواشــى که درباره 
درخواســت حقوق 15 میلیونى وى در فضاى 

مجازى مطرح شده است واکنش نشان داد وگفت: در جلسه هیئت مدیره بنده تقاضاى 
حقوق 15 میلیونى ندادم، بلکه جناب منزوى که به بنده لطف داشتند و فرمودند حقوق 
مدیرعامل قبلى 25 میلیون تومان است و شما هم طبق قانون و عرف باید 25 میلیون 
تومان دریافت کنید اما بنده عرض کردم طبق قانون تجارت، حقوق پایه مدیرعامل از 
15 میلیون شروع مى شود و با کسر 1/5 میلیون تومان مالیات و بیمه جمعاً مى شود 13/5 

تومان که من هم کمترین مبلغ را یعنى همان 13/5 میلیون تومان را نوشتم.

دانشمندان دست و پا بسته حقوق مدیرعامل استقالل لو رفت!

روابط عمومى شبکه 5 سیما، با حیرت آور خواندن ادعاى یک زن شعبده باز که مهمان 
یکى از برنامه هاى نوروزى این شبکه بوده است، از پیگرد قانونى این ماجرا خبر داد.

روابط عمومى شبکه 5 در پاسخ به ادعاى سایه رحمتى، تنها زن شعبده باز ایران، اعالم 
کرد او را تحت پیگرد قانونى قرار خواهد داد. ســایه رحمتى که نوروز امسال در یکى از 
برنامه هاى شبکه 5 حاضر شده بود، چندى پیش ادعا کرد که از او خواسته شده بوده تا 

در جلوى دوربین، چادرش را بردارد.
روابط عمومى شبکه 5 در همین ارتباط اعالم کرد: «این تهمتى بى اساس است و فیلم ها 

و اسناد موجود کذب بودن آن را به راحتى در محاکم ذیصالح اثبات مى کند.»
روابط عمومى شبکه 5 در ادامه اعالمیه خود تأکید کرده است این اتهام ناروا که به قصد 

نامعلوم وارد شده، حیرت آور بوده و حق پیگیرى قضایى آن محفوظ است.

پیگرد شبکه 5 از زن شعبده باز 

   سمیه ایمانیان/ خبرگزارى ایسنا |

محمدعلى نجفى، شهردار پیشین تهران که به علت قتل میترا استاد همسر دومش در 
بازداشت به سر مى برد، امروز (یک شــنبه) با شکایت الیاس قالیباف، فرزند محمدباقر 

قالیباف شهردار اسبق تهران محاکمه مى شود.
ماجرا از این قرار است که حراست منطقه 2 شــهردارى تهران در 17 بهمن سال 96 
گزارشى در مورد تخلفات مؤسسه نوآوران آموزشى شمس الشموس متعلق به الیاس 
قالیباف تهیه و آن را به شــهردار وقت منطقه 2 یعنى رسول کشت پور اعالم مى کند. 
کشت پور هم در همان تاریخ گزارش حراست را به انضمام اسناد و مدارکى براى نجفى 
شهردار وقت تهران مى فرستد و نجفى نیز گزارش حراست و شهردارى منطقه 2 را در 
نامه اى خطاب به دادستان عمومى و انقالب تهران ارسال مى کند. پس از آن قالیباف از 
افراد یاد شده تحت عنوان نشر اکاذیب، افترا و انتشار مطالب خالف واقع شکایت مى کند 

که این شکایت پس از صدور کیفرخواست براى رسیدگى به دادگاه ارسال شده است.

نجفى امروز محاکمه مى شود؛ 
این بار با شکایت قالیباف



استاناستان 03033753 سال  هفدهمیک شنبه  21 اردیبهشت  ماه   1399

ورود امواج ناپایدار به استان
کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان از 
فعالیت امواج ناپایدار بارش زا در این استان از روز گذشته 
خبر داد و گفت: خیزش گرد و خاك در شـرق و شـمال 
اصفهان پدیده غالب است. ابراهیم هنرمند اظهار کرد: با 
استقرار سامانه ناپایدار بر روى استان، وزش باد به نسبت 
شدید، افزایش ابر و بارش هاى رگبارى همراه با رعد و 
برق در بسـیارى از مناطق به ویژه جنـوب و غرب این 
استان پیش بینى مى شـود. وى گفت: بیشینه دما بین 

2 تا 3 درجه سانتیگراد کاهش مى یابد.

بازگشایى باغ پرندگان 
از امروز

مدیر طرح سـاماندهى ناژوان گفت: بـا رعایت تمامى 
پروتکل هاى بهداشتى از روز یک شنبه 21 اردیبهشت 
ماه (امروز) مجموعه باغ پرندگان میزبان گردشگران و 
بازدیدکنندگان خواهد بود. سیدرسول هاشمیان اظهار 
کرد: استفاده اجبارى از ماسک و دستکش براى بازدید 
کنندگان در بـاغ پرندگان امـرى الزم اسـت و از ورود 
افرادى که مشکوك به بیمارى هستند و عالئم ابتال به 

بیمارى دارند به باغ پرندگان جلوگیرى مى شود.

افزایش مصرف آب 
در خور و بیابانک 

مدیر امور آب و فاضالب خـور و بیابانک از افزایش 10 
درصدى مصرف آب در این شهرسـتان کویرى استان 
اصفهان از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا خبر داد. محمد 
جواد فیروزى اظهار کرد: براساس آخرین آمار، میانگین 
مصرف آب در شهرسـتان به ازاى هر نفـر 180  لیتر در 
شـبانه روز اسـت اما اکنون هر فرد به صورت میانگین 

200 لیتر در این مدت آب مصرف مى کند. 

صنوف آالینده 
ساماندهى مى شود

رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اصفهان 
گفت: صنوف آالینده در کالنشـهر اصفهان تجمیع و 
ساماندهى مى شوند و به بیرون از شهر انتقال مى یابند. 
ایرج موفق با تأکید بـر ضرروت انتقال ایـن اصناف به 
مراکز مجاز اطراف شـهرها ادامه داد: با انتقال صنوفى 
نظیر تراشـکارى و جوشـکارى بـه بیرون از شـهر، بار 
ترافیکى کاهش و آلودگى صوتى در کالنشـهر شـهر 
اصفهان رفع مى شود. وى بیان کرد: محل استقرار این 
صنوف نباید فاصله زیادى از شهر داشته باشد تا کارکنان 
بتوانند تردد منطقى به محل کارشـان داشـته باشند و 
شهروندان هم از دسترسى الزم  براى دریافت خدمات 

آنها برخوردار باشند./1824

5000 فرزند یتیم 
در انتظار حامى

سرپرست کمیته امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان 
خواستار مشارکت مردم در طرح اکرام ایتام و محسنین 
شـد و گفت: هم اکنـون 5000 فرزند بـدون حامى در 
استان داریم که چشم انتظار حمایت مردم خیر و نیکوکار 
اصفهان هستند. کریم زارع اظهار کرد: با اینکه 20 هزار 
نفر از ایتام اسـتان یک یا چند حامى دارند، با مشارکت 
مردم مى توانیم حداقل درآمد مستمرى براى 5000 نفر 

دیگر از ایتام بدون حامى در استان ایجاد کنیم./1825

قدردانى خاص از پرستاران 
پل خواجوى اصفهان بـراى قدردانى از پرسـتاران و با 
شعار «درد مشترك» نورپردازى شـد. به مناسبت روز 
جهانى پرسـتار، شـهر اصفهان همزمان با شـهرهاى 
عضو مجمع شهرداران آسـیایى براى قدردانى از کادر 
درمان، اقدام به نورپردازى پل تاریخى خواجو کرد. این 
نورپردازى با نور سـفید روى ضلع شرقى پل خواجو به 
مدت دو ساعت از سـاعت 20 و 15 دقیقه جمعه شب با 
دستگاه هاى ویدیومپینگ آغاز شد  و تا ساعت 22 ادامه 
داشت. همزمان با اصفهان این کار در شهرهاى عضو 
شبکه شهرهاى آسیایى نیز به مناسبت روز پرستار اجرا

 شد./1826

خبر

طرح «باشگاه ســفیران امید» با هدف تزریق انگیزه و 
خودباورى به جامعه از سوى سازمان فرهنگى، اجتماعى 

و ورزشى شهردارى اصفهان برگزار مى شود.
اســماء نکوئى با بیان اینکه لزوم به کارگیرى اندیشــه 
نخبگان و قهرمانان احساس مى شود، گفت: در این زمینه 
انتقال تجربه و انگیزه در مسیر رفع نیازهاى جامعه یک 
ضرورت اســت لذا این امر، نقش الگوسازى را در جامعه 

خصوصاً در نسل جوان پر رنگ تر مى کند. 
مســئول خانه نوجــوان افــزود: یکــى از مهمترین 
دغدغه هاى مسئوالن فرهنگى، مدیریت و اصالح چرخه 
پیام رسانى و الگوسازى براى مخاطبان در تمام زمینه ها 

از جمله فرهنگى، ورزشى، علمى و اقتصادى است؛ این 
امر مستلزم آن است که با اســتفاده از تجربه، انگیزه و 
همت نخبگان و قهرمانان ملى و استانى در قالب عنوان 
طرح «باشگاه سفیران امید» سبک زندگى آنها در اختیار 

خانواده ها قرار گیرد.
نکوئى با اشاره به برگزارى طرح «باشگاه سفیران امید» 
با مصوبه شوراى اسالمى شــهر اصفهان، گفت: در این 
طرح افرادى که با شرایط خاص به جایگاهى ویژه دست 
یافته اند با  خصوصیات رفتــارى و گفتارى مثبت در هر 
محله شناسایى شده و بستر الزم براى  ارائه تجربه هاى 

آنها در بین اقشار جامعه آماده مى شود. 

با تدابیر و اقدامات صورت گرفته، تعداد حمالت ســایبرى 
موفق به بزرگ ترین تولیدکننده فوالد کشور در سال رونق 

تولید به صفر رسید.
مدیر سیستم ها و فناورى اطالعات شرکت فوالد مبارکه 
گفت: با ایمن سازى سیســتم ها و زیرساخت هاى فناورى 
اطالعات در این شرکت فوالدى بزرگ در مقابل تهدیدات 
امنیتى و مقابله، بیش از 301 هزار و 718 حمله سایبرى به 
فوالد مبارکه ناکام ماند.  اکبر گل بو افزود: واحد سیستم ها و 
فناورى اطالعات، همســو با راهبردهاى فوالد مبارکه در 

سال هاى اخیر، برنامه ریزى  و اقدامات مناسبى کرده است.
مدیر سیستم ها و فناورى اطالعات فوالد مبارکه با تأکید 

بر اینکه این توانســته است عالوه بر دســتیابى به اهداف 
خود در سال 98، دیگر واحدها را در تحقق اهداف و اقدامات 
برنامه ریزى شده آنها یارى رساند، افزود: مهمترین اقدامات 
و دستاوردهاى واحد سیستم ها و فناورى اطالعات در سال 
رونق تولید ازجمله ارتقا و به روزرسانى نرم افزار امنیت کاربران 
نهایى شــبکه (آنتى ویروس) براى پیشگیرى از تهدیدات 
امنیتى ناشى از ایستگاه هاى کارى، امن سازى سیستم ها و 
زیرساخت هاى فناورى اطالعات در مقابل تهدیدات امنیتى 
و مقابله با بیش از 301 هزار و 718 حمله ســایبرى (حمله 
موفق به تعداد صفر)؛ پاسخ گویى به بیش از 20 هزار و 274 

درخواست کاربران سیستم هاى اطالعاتى است.

ناکام ماندن 300 حمله 
سایبرى به فوالد مبارکه 

تزریق خودباورى به جامعه با 
طرح «باشگاه سفیران امید»

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: بر اساس برنامه ریزى ها درختان بِه در 
خیابان بهستان کاشته مى شود تا فضاى این خیابان 
با نام آن ســنخیت داشته باشــد و بر زیبایى هاى آن 

افزوده شود.
فروغ مرتضایى نژاد در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: با 
توجه به باریک بودن رفیوژ میانى خیابان بهستان واقع 
در منطقه 9، آزادسازى 4660 مترمربع مساحت فضاى 
کنار خیابان انجام شد تا به کشت درختان بِه اختصاص 
یابد.  وى با بیان اینکــه 800 اصله درخت بِه در حدود 
5000 مترمربع فضاى آماده شــده خیابان بهســتان 
کاشته مى شود، تصریح کرد: مهمترین هدف داشتن 
گذرهاى گل هاى بهارى است، چرا که تاکنون براى 
گذرهاى آلو گل، ســیب گل، هلو گل در سطح شهر 

اقدام شده و کاشت درختان بِه در خیابان بهستان نیز در 
این راستا انجام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان ادامه داد: عالوه بر کاشت 800 اصله درخت 
در خیابان بهستان، این خیابان 2720 مترمربع رفیوژ 
و 840 مترمربــع پرچین به طــول 1320 متر و500 
مترمربع ُرزکارى دارد و در رفیوژ میانى آن نیز درختانى 

از پالم قرار گرفته است.
وى با بیان اینکه حدود 2000 متر طول لوله کشــى 
سیستم آبیارى تحت فشــار در خیابان بهستان انجام 
شده است، گفت: بر اساس برنامه ریزى انجام شده کل 
مساحت خیابان بهستان در پنج قسمت به پارك هاى 
محلى اختصاص پیدا مى کند، از این رو متفاوت ترین 

خیابان شهر خواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان در خصوص 
آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان اظهار 
کرد: در حال حاضر منحنى بیمارى کرونا در اصفهان 
در چند روز اخیر شــیب مالیم رو به باال داشته است و 
این حاکى از صعود روند بیمارى است و موارد بسترى 
بیمارى در حال کاهش و موارد سرپایى داراى افزایش 

بوده است.
طاهره چنگیز در گفتگو بــا «ایمنا» با بیان اینکه فعًال 
تنها شهر بویین میاندشت در استان وضعیت سفید دارد، 
افزود: تیران و کرون هم در خبرها اعالم شــد، اما این 
شهرستان وضعیت سفید ندارد و تنها بویین میاندشت 
در استان اصفهان از وضعیت سفید برخوردار است. وى 
در خصوص بیمارســتان هاى مرجع درمان کرونا در 
استان، گفت: بیمارســتان فاطمه زهرا(س) نجف آباد 

دیگر به عنوان مرجع کرونا نیست و بیماران نجف آباد 
به دلیل کاهــش تعداد به اصفهان ارجاع مى شــوند، 
بیمارســتان هاى صاحب الزمان(عج) شهرضا، اشرفى 
خمینى شهر و شفاى کلیشــاد همچنان ریفرال کرونا 
هستند، اما آنها هم به زودى از مرجعیت درمان کرونا 
خارج مى شــوند و بیماران خود را بــه اصفهان ارجاع 

مى دهند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان خاطرنشان  کرد: 
در شهر اصفهان هم کماکان چهار بیمارستان خورشید، 
عیسى بن مریم(ع)، امین و غرضى مرجع درمان بیمارى 
کرونا هستند. چنگیز در خصوص آخرین وضعیت ابتال و 
مرگ و میر کادر درمانى اصفهان ناشى از بیمارى کرونا 
نیز گفت: دو نفر از پزشکان اصفهان تاکنون بر اثر ابتال 

به این بیمارى جان خود را از دست داده اند.

مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامى استان اصفهان 
صبح دیروز با حضور ســردار اشــترى، فرمانده نیروى 
انتظامى برگزار شد. در این مراســم استاندار اصفهان، 
فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) استان، اعضاى شوراى 
تأمین استان و سایر مقامات و جمعى از مسئوالن استان 

هم حضور داشتند.
در این مراسم حکم فرمانده جدید نیروى انتظامى استان 
اصفهان قرائت و به سردار محمدرضا میرحیدرى اهدا 
شد؛ همچنین از زحمات سردار مهدى معصوم بیگى نیز با 

اهداى لوح یادبود تقدیر شد.
معصوم بیگى در این مراســم اظهار کــرد: در قرارگاه 
عملیاتى اقدام و عمل 197 طرح در سطح استان اصفهان 

از سال 96 برگزار شد، بیش از 104 ُتن مواد مخدر کشف 
و 421 باند مواد مخدر منهدم شــدند.  وى با اشــاره به 
کشف 2588 قبضه ســالح غیرمجاز در اصفهان ادامه 
داد: افزایش 23 درصدى برخورد و دستگیرى با متهمین 
سرقت، انهدام 398 باند سرقت و افزایش 98 درصدى 
کشف ســوخت قاچاق از دیگر دســتاوردهاى نیروى 

انتظامى اصفهان بوده است.
معصوم بیگى با بیان اینکه بر اســاس اعــالم  ناجا در 
اصفهان از نظر امنیتى بهترین شرایط را داریم، گفت: از 
نظر سرقت مسلحانه استان اصفهان 64 درصد از میانگین 
کشورى کمتر است، در حوزه مقابله با قاچاق کاال 166 

پرونده باالى 500 میلیون تومان تشکیل شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان با 
بیان اینکه کاهش نرخ بیکارى استان در زمستان گذشته 
به دلیل کاهش نرخ مشــارکت اقتصادى است، گفت: 
احتمال مى رود طى بهار امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته بین 1/5 تا 2 درصد نرخ بیکارى در استان 

اصفهان رشد یافته و احتماًال به 13 درصد برسد.
محسن نیرومند در گفتگو با «ایسنا» با بیان اینکه نرخ 
بیکارى فصل زمستان در ســال 98 در استان اصفهان 
10/6 درصد است، اظهار کرد: نرخ بیکارى زمستان در 
اصفهان نسبت به زمستان سال 1397 که 12/4 درصد 
بود، حدود 1/8 درصد کاهش داشــته است.  وى دلیل 
کاهش نرخ بیکارى اصفهان را کاهش نرخ مشــارکت 
عنوان کرد و گفت: در زمستان 97 نرخ مشارکت استان 

اصفهان 44 درصد بود، در حالى که این نرخ در زمستان 
98 به 41/5 درصد رسید و این بدین معناست که افراد 
متقاضى کار در اســتان به دالیلى مانند پیدا کردن راه 
درآمد دیگر همچــون ورود به بازار بــورس و... کمتر 

شده است.
وى با تأکید بر اینکه به طور قطع نرخ بیکارى استان در 
بهار امســال به دلیل کرونا افزایش مى یابد و گواه این 
ادعا افزایش تقاضاى افراد براى دریافت بیمه بیکارى 
اســت، تصریح کرد: مطابق پیش بینى ها و بر اساس 
تعداد افراد ثبت نام کننده بــراى بیمه بیکارى احتمال 
مى رود طى بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته بین 
1/5 تا 2 درصد نرخ بیکارى در استان اصفهان رشد یافته 

و احتماًال به 13 درصد برسد.

مدیر توســعه بازرگانى ســازمان جهاد کشــاورزى 
اســتان اصفهان گفت: طى سال گذشــته 14 هزار 
ُتن انواع محصوالت کشــاورزى از مبدأ تولید استان 
اصفهان به کشورهاى اوراسیا به ارزش 27/5 میلیون 
دالر صادر شده اســت که این میزان در سال 1397 
معادل ششصد و 56 تن و به ارزش 1/6 میلیون دالر 

بود.
فرهاد حاجى مرادى افزود: ایــن آمار بیانگر افزایش 

1900 برابرى میزان وزنى صادرات و 1600 برابرى 
ارز آورى است.

مدیر توسعه بازرگانى سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان اظهار کرد: عمده کاالهاى صادر شــده به 
کشورهاى عضو اتحادیه اقتصادى اوراسیا انواع لبنیات 
به خصوص کره، خامه، پنیر، شــیر تازه و انواع فلفل، 
گل کلم، ســیب و انواع آب میوه، ترشیجات، سبزى 

خشک و خرما بوده است.

پس از پیگیرى رســانه ها و اعالم نظر شوراى نگهبان 
درباره بى اعتبار بودن مدرك تحصیلى منتخب تفرش 
در مجلس یازدهم، زمزمه هایى از اشــکاالت مدرك 
تحصیلى برخى منتخبان دیگر مجلس از جمله در استان 

اصفهان نیز به گوش مى رسد.
سینا کمالخانى، منتخب مردم تفرش بود که اخیراً اعتبار 
مدرك تحصیلى وى خبرساز شد. او دیروز در بیانیه اى 
که منتشر کرد، تأیید کرد که مدرکش را از یک مؤسسه 
الکترونیکى گرفته هر چند نمى دانســته این مؤسسه 
مجوز فعالیت قانونى ندارد. به این ترتیب مردم تفرش 

احتماًال باید خــود را براى انتخاب یــک نماینده دیگر 
آماده کنند. 

اما ماجراى مدرك ســینا کمالخانى ظاهراً به آغاز یک 
پروسه گســترده تر براى بررســى مدارك نمایندگان 
منتخب مجلس یازدهم تبدیل شــده است. در همین 
زمینه، اسدا... عباسى، سخنگوى هیئت رئیسه مجلس 
شوراى اسالمى با بیان اینکه مدرك تحصیلى تعدادى از 
منتخبین مجلس یازدهم از استان گیالن هم اشکاالتى 
دارد اظهار کرد: باید شــک و شــبهه در مورد مدرك 

تحصیلى منتخبان مجلس یازدهم رفع شود.
این در حالى اســت که همزمان، خبرگــزارى با نفوذ 

«فارس» در گزارشــى خبــر داده کــه زمزمه هایى از 
بى اعتبار بودن و نقص مــدرك تحصیلى دو منتخب 
دیگر از استان اصفهان در مجلس یازدهم نیز به گوش 
مى رسد. به نوشــته این خبرگزارى، شــنیده مى شود 
یکى از منتخبــان مجلس در یکى از شهرســتان هاى 
اســتان اصفهــان در دریافت مــدرك تحصیلى خود 
دچار مشــکل شــده و نتوانســته مدرك معتبر و مورد 
نیاز وزارت علوم را ارائه کند. احتمــاًال این منتخب در 
معادل سازى مدرك تحصیلى خود دچار مشکل شده  که 
شوراى نگهبان در حال حاضر در حال بررسى موضوع

 است.

بعد از جنجال  بر سر اعتبار مدرك تحصیلى نماینده تفرش، حاال نوبت اصفهان است

زمزمه بى اعتبار بودن مدرك
 2 نماینده اصفهان

بهستان؛ متفاوت ترین خیابان اصفهان

فقط وضعیت بویین میاندشت سفید است

کشف 2500 قبضه سالح غیرمجاز در اصفهان

احتمال افزایش نرخ بیکارى اصفهان به 13 درصد

صادرات 14 هزار ُتن محصوالت کشاورزى 
اصفهان به اوراسیا

معاون خدمات شهرى شــهردار اصفهان با بیان اینکه 
شــهر اصفهان با دارا بودن بیش از 300 روز آفتابى در 
سال از بهترین نقاط براى ایجاد نیروگاه هاى خورشیدى 
است، گفت: شــهردارى اصفهان با احداث 27 نیروگاه 
خورشیدى با ظرفیت اسمى بیش از 225 کیلو وات یکى 

از کالنشهرهاى پیشرو در این زمینه است.
حسین امیرى اظهار کرد: شــهردارى اصفهان یکى از 
بزرگ ترین مصرف کننده هاى انرژى الکتریکى در استان 
اصفهان است که با حدود 1300 اشتراك برق در سطح 
مناطق و سازمان هاى خود ســاالنه در حدود 90 هزار 
مگاوات ساعت برق با هزینه اى بالغ بر 15 میلیارد تومان 

صرف ارائه خدمات به شهروندان مى کند.
وى افزود: این میزان انرژى صرف تأمین روشنایى بیش 
از 350 پارك شــهرى و محلى، 280 سیستم آبرسانى 

فضاى سبز، 380 آبنما، 150 پروژه شاخص نورپردازى 
شهرى، بیش از 350 سرویس بهداشتى عمومى و 269 

ساختمان ادارى شهر مى شود.
وى ادامه داد: نیروگاه مرکــز همایش هاى بین المللى با 
ظرفیت 100 کیلووات هم اکنون به شبکه توزیع سراسرى 
متصل اســت و در این میان نیروگاه ساختمان معاونت 
خدمات شهرى منطقه 8 با ظرفیت مناسب این ساختمان 

را به ساختمان انرژى صفر تبدیل کرده است.
امیرى افزود: اهمیت برنامه ریــزى در این خصوص را 
مى توان در مصوبه شوراى اســالمى شهر اصفهان در 
الیحه شهر خورشیدى دانست که در سال 97 به تصویب 
این شورا رسید که در این الیحه کلیه تمهیدات الزم در 
خصوص به کارگیرى، پشتیبانى و فرهنگ سازى استفاده 

از انرژى خورشیدى پیش بینى شده است.

اصفهان بهترین نقطه براى 
نیروگاه هاى خورشیدى است

مدیرعامل ســازمان تاکسیرانى شــهردارى اصفهان از 
پرداخت کرایه تاکسى به صورت آنالین از هفته جارى در 

شهر اصفهان خبر داد.
هادى منوچهرى از اجراى طرح QR کد در تاکســى هاى 
شهر اصفهان خبر داد و گفت: با اجراى این طرح پرداخت 
کرایه تاکسى از ســوى مســافر به صورت آنالین انجام 

مى شود.
وى با اشاره به اینکه در حال حاضر  بیش از 500 خودرو در 
این مرحله از طرح مشارکت دارند، گفت: بعد از این مرحله 
 QR فراخوانى براى ثبت نام رانندگان تاکسى جهت دریافت
کد از طریق پیامکى که براى آنها ارسال مى شود، صورت 
مى گیرد و در مرحله بعد شرکت اصفهان کارت با حضور در 
محل استقرار رانندگان نسبت به آموزش و راه اندازى سیستم 
براى آنها اقدام مى کند. منوچهرى در مورد دغدغه رانندگان 
تاکسى در مورد واریز آنى کرایه به حساب آنها اضافه کرد: اگر 
حسابى که مسافر از طریق آن کرایه پرداخت مى کند بانکى 
که شرکت به پرداخت آن را پشتیبانى مى کند باشد وجه به 
صورت آنى به حساب راننده واریز شــده و قابل برداشت 
است اما اگر بانک دیگرى باشد، 12 ساعت بعد از واریز براى 
راننده قابل برداشت است. البته در این حالت وجه پرداختى 
براى راننده قابل رؤیت است اما قبل از 12 ساعت نمى تواند 

برداشتى داشته باشد.
وى در پاسخ به این پرسش که آیا همه ناوگان تاکسیرانى 
آمادگى الزم براى پیوستن به این طرح را دارد یا خیر، اظهار 
کرد: به هر حال ممکن است در ابتداى راه با مقاومت هایى 
هم براى اجرا روبه رو باشیم اما ما از ابزارهاى تشویقى براى 

ترغیب رانندگان استفاده خواهیم کرد.
منوچهرى  همچنین در مورد تعداد رانندگانى که گوشــى 
هوشمند در اختیار دارند هم افزود: حدود 70 درصد رانندگان 
تاکسى هاى اصفهان داراى گوشى هوشمند هستند و مابقى 

در روند اجراى طرح QR کد باید این وسیله را تهیه کنند.

پرداخت کرایه تاکسى در 
شهر اصفهان آنالین شد

مانى مهدوى
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مخاطبان سریال هاى ماه رمضان این شب ها با «کاوه» سریال «زیر خاکى» آشنا شدند؛ پسرى که نسبت به 
همسن و سال هاى خود رفتار هاى متفاوتى دارد؛ به بهانه پخش این سریال با رایان سرلک و مادر او گفتگویى 

انجام شده است.
رایان سرلک درباره عالقه به بازیگرى گفت: متولد 21 اسفند سال1392 وشش ساله هستم. عالقه به اجراى 
دابسمش هاى بامزه، تکرار موسیقى برخى خوانندگان، عالقه به دیدن فیلم وتکرار دیالوگ هاى بازیگران در 
فیلم سینمایى وهمچنین سخنورى در جمع ها، خجالتى نبودن باعث شد که استعداد و عالقه ام به بازیگرى از 

سن چهار سالگى به چشم بیاید.
وى ادامه داد: خانواده ام پس از تحقیق در خصوص کالس هاى بازیگرى کودك و خردسال، اردیبهشت سال 
1397 من را در کالس هاى بازیگرى خانم مهرنوش دارا براى آموزش بازیگرى ثبت نام کردند. طى همین 
کالس ها براى اولین بار با همت و کارگردانى خانم دارا در تئاتر کودك و خردسال از سن 4 تا 12 سال به نام «چرا 

خرس ها دم هاى کوتاهى دارند» و تئاتر «کاترپیالر»  بازى کردم.
سرلک توضیح داد: در این نمایش نقش «سیاه» را بازى کردم. این تئاتر مورد توجه جمع کثیرى از هنرمندان 
سرشناس کشــور قرار گرفت و حضور اســتادانى مانند بهزاد فراهانى، رضا فیاضى، خداویسى، قناد و... 
دلگرمى خاصى به بچه هاى تئاتر داد و این نمایش به جشنواره تئاتر فجر راه یافت و جایزه کارگردان برتر 

را از آن خود کرد.
وى افزود: بعد از این نمایش در چند فیلم کوتاه هم بازى کردم تا باالخره به سریال «زیر خاکى» معرفى 
شدم، طبق گفته بعضى از عوامل سریال، آقاى سامان پس از گرفتن تست از بین 40 کودك در نهایت 

من را براى نقش انتخاب کردند.
بازیگر سریال «زیر خاکى» عنوان کرد: فیلمبردارى «زیر خاکى» از ابتداى شهریور سال98 شروع 
شد و اولین حضورم جلوى دوربین این سریال شستشوى سرم بود. حضور مهربان و حرفه اى خانم 
صامتى و آقاى جمشیدى باعث شد خیلى زود خودم را در خانواده اى واقعى احساس کنم و آنچه 

کارگردان از روند بازى کاراکتر «کاوه» انتظار داشت به ثمر بنشیند.
مادر رایان سرلک توضیح داد: رایان در تمام مراحل سخت کار، همکارى مى کرد و تمام عوامل 
سازنده این فیلم در پشت صحنه به کودکى هاى او دل مى دادند و با او بازى و شیطنت مى کردند. 
بار ها آقاى جمشیدى، آقاى حجازى فر، خانم صامتى و یا عوامل پشت صحنه (گریم، لباس، صدا، 
فیلمبردارى و...) با رایان ســاعت ها بازى مى کردند. در بسیارى از سکانس ها براى رایان (کاوه) در 
فیلمنامه نقشى وجود نداشت، اما بازى قابل قبولش باعث شــد آقاى سامان برایش نقش و دیالوگ 
اضافه کنند تا رایان با نقشش زندگى کند. رایان در کنار خانم صامتى و آقاى جمشیدى آموزش هم دید، دور 
خوانى هاى قبل از ضبط، بسیار دیدنى بود و اینطور شد که با تالش و همکارى گروه مهربان و بزرگ سریال 

«زیر خاکى» این اثر جذاب خلق شد./1813

گفتگویى جذاب 
با کوچک ترین کاراکتر سریال «زیرخاکى»

«کاوه» چگونه 
بازیگر شد؟

مهدى صباغى درباره آخرین فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: در حال حاضر 
مشغول هیچ کارى نیستم، انگار پیشنهاد و کار از من فرار کرده است، در حال حاضر 

پیشنهادى نیست و من هم در خانه مشغول استراحتم.
وى با اشــاره به ضایعه مغزى خود طى ماه هاى گذشــته اذعان کرد: چندى پیش 
متأسفانه ســکته مغزى کردم و همین عاملى بود تا به اســتراحت و درمان احتیاج 
داشته باشم، پس از آن پیشنهادات به ســرعت روند نزولى پیدا کرد و امروز هم که 
هیچ پیشنهادى ندارم.  بازیگر سریال «پلیس جوان» در همین راستا ادامه داد: بعد 
از اینکه دچار سکته مغزى شدم، این خبر را منتشر کردم و با رسانه ها درباره آن حرف 

زدم منتها انگار وقتى شــما حقیقت را بگویید به ضررتان تمام مى شود، به محض 
اعالم سکته مغزى و تأیید شخص بنده پیشنهادات بسیار کم شد و کارگردانان دیگر 

سراغى از من نگرفتند. 
وى با اشاره به صداقت خود درباره بیان نوع بیمارى اش افزود: من بلد نیستم دروغ 
بگویم، در بیمارى خودم هم نیز سعى کردم صداقت داشته باشم اما انگار اشتباه کردم، 
شاید اگر از بیمارى ام چیزى نمى گفتم هم اکنون سر کار بودم، متأسفانه در حال حاضر 
شاید فکر مى کنند من در بستر بیمارى هستم اما به واقع که حالم خوب است و آماده 
بازى هستم. بازیگر فیلم «روز هشتم» درباره عدم حضورش در سریال تلویزیونى 

«زیر خاکى» اذعان کرد: صحبت هاى اولیه براى حضورم در سریال زیرخاکى صورت 
گرفت و حتى نام من جزو بازیگران در اخبار پخش شــد اما به دلیل ســکته مغزى 

نتوانستم در آن اثر بازى کنم. 
صباغى با اشاره به فعالیت کنونى خود در رادیو تأکید کرد: شاید در عرصه تصویر هیچ 
پیشنهادى نباشد اما همچنان در رادیو و برنامه «صبح جمعه با شما» مشغول فعالیت 
هستم، هر چند وقت یکبار هم پیشنهادات بســیار کمرنگى براى بازى داشته ام اما 
متأسفانه بسیار کمرنگ و کم رمق هســتند، ترجیح مى دهم به جاى بازى در چنین 

آثارى در خانه استراحت کنم.

چرا مهدى صباغى به «زیرخاکى» نرسید

نویسنده مجموعه تلویزیونى «سلمان فارسى» به کارگردانى داوود میرباقرى، ضمن تشریح شرایط تولید 
این پروژه در وضعیت شیوع ویروس کرونا، از احتمال تأخیر در ضبط سکانس هاى مرتبط با کشور ترکیه 

خبر داد.
امرا... احمدجو، نویسنده سریال «سلمان فارسى» به کارگردانى سید داود میرباقرى درباره وضعیت این 
پروژه بعد از کرونا گفت: ادامه تصویربردارى پروژه نشده است با این حال خدا را شکر قبل از عید دو لوکیشن 
از سریال در کرمان و قشم به تصویربردارى رسید که هر دو به نحو احسن انجام شد و میرباقرى با پختگى 

و حساسیت بیشتر از همیشه کار را به انجام رساند.
وى درباره تعطیلى کار نیز گفت: «سلمان فارسى» در همان موعدى که باید به اتمام مى رسید، متوقف شد 
و اگر زودتر متوقف مى شد پروژه به پیچیدگى هایى مى خورد. ما تصویربردارى سریال را تا 28 اسفند انجام 

دادیم و خدا را شکر هیچ اتفاقى براى هیچ یک از اعضاى گروه رخ نداد.
این نویسنده و کارگردان اضافه کرد: ما از ابتداى زمستان به قشم رفتیم و در اسفندماه خبر بیمارى کرونا 
پیچید که البته آنجا چندان خبرى نبود براى همین خیلى هم جدى نگرفته بودیم چون از اخبار دور بودیم. 
چند هفته آخر کار بحث شد که باید تعطیل شــود و خطرناك است. چند پزشک با ابزار و تجهیزات کامل 

فرستادند و توصیه هاى الزم انجام شد تا اینکه کار در 28 اسفند به پایان رسید.
احمدجو درباره ادامه کار تصویربردارى نیز گفت: قرار بود بعد از تعطیالت عید گروه به ترکیه برود که این 
شرایط پیش آمد و احتماًال با توجه به شرایط فعلى ابتدا از صحنه هاى داخل کشور، کار را دوباره شروع کنند.
وى با اشاره به لوکیشن هاى ترکیه گفت: البته لوکیشن هاى ترکیه هم ضرورى است، چون میرباقرى با 

دقت مکان هایى را انتخاب کرده است که با معمارى بیزانس تطبیق داشته باشد.
کارگردان «روزى روزگارى» در پایان درباره صحنه هایى که پیش از این در قشم گرفته شد بیان کرد: این 
صحنه ها مربوط به سفر سلمان فارسى در شام بود که در مناطق شامات در کمپ هاى بیابانى دیده مى شود.

آخرین وضعیت تولید «سلمان» 
در سایه کرونا

 سعید آقاخانى به همراه رضا عطاران جزو نام هاى قابل اعتنا در عرصه سریال سازى طنز در سه دهه اخیر هستند 
و در عیار آنها همین بس که بازپخش چندین باره «متهم گریخت» به نویسندگى آقاخانى و کارگردانى عطاران 

همچنان جزو پرمخاطب ترین محتواهاى رمضان99 است.
آقاخانى بعد از تجربه موفق فصل نخست «نون.خ» رفت به سمت ساخت فصل دوم سریال و با هوشمندى و با 
استفاده از بومى سازى و بهره گیرى از پتانسیل بازیگران بومى و کردتبار و تأکید بر لوکیشن هاى زیباى مناطق 
مختلف کردستان و درآمیختن دردهاى مردمان ُکرد با شیرینى و سادگى زندگى این قوم، خیلى زود توانست 
به اثرش هویت و کاراکتر بدهد. سواى موفقیت آقاخانى در خلق موقعیت هاى طنز با استفاده از شگرد جذاب و 
امتحان پس داده قرار گرفتن آدم هاى خنگ، مشنگ و سربه هوا و گیج در موقعیت هاى کمیک، او توانست به 
ارائه مفاهیم انسانى و اخالقى در سریالش بپردازد؛ مسئله اى که در سریال هاى این روزهاى تلویزیون یا خیلى 
بااغراق و شعارى بدان پرداخته مى شود یا اصًال بدان پرداخته نمى شود. دلیل اصلى اینکه «نون.خ2» توانست 
هم اشارات اجتماعى خود را داشته باشد و هم طنازى کند ولى «پایتخت6» نه طعنه هاى سیاسى اش درآمد و نه 
طنازى هایش به دل نشست همین حفظ حریم اخالقیات بود. پرده درى «پایتخت6» در توهین هاى مداوم کوچک 
ترها به بزرگ ترها ، سمپات کردن کاراکتر ریاکار مرکزى داستان و ارائه تصویرى شیرین(!) از یک قاچاقچى، 
ترویج زیاده خواهى، تمرکز بر دروغگویى هاى مکرر در بطن داستان سریال که تبدیل به ویژگى شخصیتى تمام 
آدم ها(!) شده و از همه بدتر اداى دین گاه و بیگاه نویسنده تازه کار سریال به فیلمفارسى ها چنان آش شورى ایجاد 
کرد که حتى دل مخاطبان قدیمى «پایتخت» را زد. تندروى «پایتخت6» کارى کرد که برخى سکانس هاى 

دیدنى «نون .خ2» نیز از ترس حاشیه سازى گرفتار ممیزى شوند ولى 
انگارى ممیزان حواسشان نبود آقاخانى بناى سریال خود را بر 
نمایش خوبى و بدى کنار هم قرار داده و براى همین طعنه هاى 

تند سریال هم دل زننده نمى شود.
سعید آقاخانى در «نون.خ2» با انتخاب روستایى کوچک به عنوان 

مکان اصلى رخدادهاى داستان، تالش مى کند در پس ارائه اثرى سرگرم کننده و 
مفرح، مروج فضائل و خصلت هاى نیک و پسندیده اخالقى باشد ولى نه شعارى که کامًال 

غیرمستقیم و با تحت تأثیر قرار دادن ناخودآگاه مخاطب و همین است که «نون.خ2» را موفق 
کرد و «پایتخت6» را شکست خورده.

چرا سعید آقاخانى توانست
 و محسن تنابنده نتوانست؟

هرچند این روزها بازار فضاى مجازى داغ تر از همیشه است و به دنبال تعطیلى فعالیت هاى جمعى، 
بسیارى از هنرمندان به ناچار به این فضا کوچ کرده اند، هدایت هاشمى اما تمایلى ندارد دوباره به 

فضاى مجازى بازگردد.
این بازیگر مى گوید، دیگر اشتیاقى به حضور در فضاى مجازى ندارد ولى خوشحال است برخى از 
دوستانش در شرایط کرونایى با فعالیت هایى که در صفحه هاى خود انجام دادند، قرنطینه خانگى 

را براى مردم قابل تحمل تر کردند.
او ادامه مى دهد: واقعیت این است وقتى فضاى مجازى را از زندگى ام کنار گذاشتم، فرصتى براى 
کارهاى اساسى مثل کتابخوانى و پژوهش پیدا کردم. سال هاى زیادى براى کارهاى پژوهشى 
فیش بردارى کرده بودم و حاال فرصتى پیش آمده به این فیش ها سر و سامانى بدهم. پس مى بینید 

بهتر است به جاى فعالیت در فضاى مجازى، به این امور بپردازم.
هدایت هاشمى مى گوید: دورادور مى دانستم دوستانى مانند افشین هاشمى، على یداللهى، حسین 
جمالى و دوستان دیگر فعالیت هاى ارزشمندى را در صفحات خود دنبال مى کنند و از این بابت 
خوشحالم که دوستانم در شرایط دشوار و کسالت بار قرنطینه با فعالیت هایشان توانسته اند سهمى 
در سرگرم سازى و البته آموزش مردم داشته باشند ولى خودم دیگر شوقى براى حضور در فضاى 

مجازى ندارم.
هاشمى که در سریال «کتونى زرنگى» به کارگردانى على مالقلى پور بازى کرده است، در پایان 
ابراز امیدوارى کرد وضعیت پخش این سریال مشخص شود و گفت: مدتى است این سریال در 
محاق توقیف مانده و امیدوارم زودتر تکلیفش معلوم شود، چون در این روزها که تلویزیون باید آثار 
سرگرم کننده پخش کند، این سریال مى تواند لبخندى بر لبان مردم کرونازده و غم زده ما بیاورد.

الهام پاوه نــژاد در یک برنامــه تلویزیونى گفت: بعد از ســریال 
«همسران» خیلى ها مى پرسند چرا از آقاى جم عکس نمى گذارى؟ 

برخى هنوز هم فکر مى کنند ما با یکدیگر ازدواج کرده ایم.
وى گفت: از آقاى فردوس کاویانى دورادور خبر دارم. کســالتى 
دارند. با همسرشــان ارتباطــى دارم. خیلى وقت هــا مردم فکر 
مى کنند ما چرا مدام خبــر نمى گذاریم. بعضى ها دوســت دارند 
حریم خصوصى شــان را نگه دارند. این به معناى این نیست که 
بى توجه هستیم به حریم. خدا را شکر خوب هستند و ان شاءا... بهتر

 شوند.

پاوه نژاد توضیح داد: تشکر از خانواده رجبى از سریال «همسران» 
شروع شــد. ســاختمانى که لوکیشن  ســریال «همسران» بود 
لوکیشن سریال «خانه سبز» شــد و بعد چندکار که مسعود رسام 

در آنجا کار کرد.
وى ادامه داد: صاحب این ساختمان آقاى رجبى بودند. عرف این 
بود که در تیتراژ از این خانواده تشــکر شــود. چون پشت سر هم 
تکرار شد تبدیل به یک شوخى شده بود. بهروز بقایى یک مستند 
ساخت از آن خانه. بچه هایى که در آن خانه کار کرده اند خاطراتى 

از خانواده ها دارند.

هدایت هاشمى 
به فضاى مجازى برنمى گردد

«رابرت دنیرو» با حضور در یکى از پربیننده ترین برنامه هاى زنده 
تلویزیونى آمریکا ضمن انتقاد از عملکرد دولت «ترامپ» در موضوع 
بحران کرونا، اعالم کرد که در فیلمى بــا موضوع پاندمى کرونا در 

نقش «اندرو کومو»، فرماندار نیویورك بازى مى کند.
رابرت دنیرو با ریش هاى بلند با حضور در چت تصویرى در برنامه 
«The Late Show» (نمایــش دیرهنــگام) در مورد فعالیت 
هایش در خانه، عدم رضایت از دولت در خدمت رســانى به بحران 
ویروس کرونا و اینکه چه رســانه اى را در قرنطینه دنبال مى کند 

صحبت کرد. او همچنین در مورد بازى در فیلمى با موضوع کرونا 
خبر داد.

مجرى برنامه از دنیرو پرسید که قرنطینه را در خانه چطور مى گذرانید 
و این هنرپیشه هالیوودى پاسخ داد: من نسخه هاى فیلمنامه را تلفنى 
مى خوانم، ورزش مى کنم و خالصه تالش مى کنم زنده بمانم. هر روز 
وزنه مى زنم تا تراکم استخوان هایم را حفظ کنم و همچنین یکسرى 
ورزش هاى روتین نظیر اســتفاده از «تردمیل» نیز انجام مى دهم. 
دنیرو در ادامه صحبت هایش از بازى در فیلمى جدید خبر داد و گفت: 
در فیلمى با موضوع کرونا بازى خواهم کرد. من در این فیلم در نقش 

«اندرو کومو» فرماندار نیویورك ایفاى نقش خواهم کرد.
دنیرو ضمن انتقاد شدید از عملکرد دولت ترامپ در مواجهه با بحران 
کرونا، با اشــاره به اندرو کومو، فرماندار نیویورك افزود: او کارى را 
انجام مى دهد که یک رئیس جمهور باید انجام دهد. این هنرپیشه، 
بیمارى همه گیر را یک تــراژدى ملى خواند و از تالش هاى دولت 

فعلى براى کنترل شیوع ویروس کرونا ابراز ناامیدى کرد.
وى گفت: رئیس جمهور احمق اســت که تا حد زیادى، بسیارى از 
عالئم هشدار دهنده را نادیده مى گیرد. دنیرو با اشاره به کل وضعیت 
بحران کرونا در آمریکا گفت: وحشــتناك است. همه چیز در مورد 

انتخاب مجدد وى است. من دیگر هیچ حرفى براى گفتن ندارم.

پاوه نژاد: برخى فکر مى کنند با فرهاد جم زوج هستیم!

«رابرت دنیرو» فرماندار نیویورك مى شود
   ندا آل سید طیب/ خبرگزارى ایسنا |

   پیمان اسماعیلى/ سینماروزان |

   پیمان اسماعیلى/ سینماروزان |
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فقدان مدارك
پروانه اشــتغال به کارنظام مهندســى به شماره 
00334-110-20 به نام سید اسماعیل مظلوم نژاد 
به شماره ملى 1292771275 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

هیچ حواستان به دروازه طالیى ها هست؟ روى سخنمان 
با مسئوالن باشگاه سپاهان است. حواستان هست که این 
روزها از هر ســه خبرى که درباره این باشگاه مى شنویم 
یکى از آنها درباره پیام نیازمند اســت، در مورد اینکه مرد 
شماره یک طالیى پوشان با پیشنهادات داخلى و خارجى 
خوبى روبه رو شده است. پیشنهاداتى که هرچند هنوز به 
صورت رسمى اعالم نشــده اند ولى بعید نیست به زودى 
روانه باشگاه سپاهان شــوند و از آنجا که این گلر جوان 
اعالم کرده دوست دارد لژیونر بشود باز هم دور از انتظار 
نیست که وى به زودى راه خروج از سپاهان را براى رسیدن 

به رؤیاهایش در پیش بگیرد.
اینجاســت که مى گوییم ســپاهانى ها باید ششدانگ 
حواسشان جمع باشــد و براى چنین روزى به فکر باشند. 
به فکر یک جانشــین مطمئن براى او تا به خوبى بتواند 
در مســابقات از دروازه طالیى ها محافظت کند. هر چند 
سپاهان در حال حاضر دو سنگربان جوان دیگر در ترکیب 
خود دارد، هرچند هم شهاب عادلى و هم على کیخسروى 
سابقه بازى در تیم ملى جوانان را هم در کارنامه خود دارند 
و مى توان آنها را نیز جزو جوانان آتیه دار فوتبال به حساب 
آورد، اما آیا این دو براى حفاظت از دروازه یک تیم مدعى 

گزینه قابل اعتمادى هستند؟ 

از زمانى که نیازمند درون سنگر طالیى پوشان قرار گرفت 
نه عادلى و نه کیخســروى هیچکدام فرصت حضور در 
مسابقات را پیدا نکردند. و حاال بیم آن مى رود که با جدایى 
پیام از سپاهان، دروازه ســپاهان که در مدت حضور این 
ستاره بى حاشــیه نقطه ثقل این تیم بود، به پاشنه آشیل 
طالیى ها تبدیل شود. اتفاقى که در ابتداى فصل جارى 
با جدایى رشید مظاهرى از ذوب آهن در این تیم رخ داد و 

باعث شد سبزپوشان با بحران مواجه شوند. 
مبادا تاریخ تکرار شود و این بار در تیم همشهرى ذوبى ها. 
مسئوالن سپاهان باید از االن به فکر چاره باشند؛ عالج 

واقعه قبل از وقوع باید کرد.

این بار نوشدارو را
مدیر سازمان فوتبال باشگاه ذوب آهن اصفهان گفت: همه تیم ها در بالتکلیفى  قبل از مرگ سهراب برسانید

بدى هستند و این وضعیت به فصل بعد لیگ برتر هم آسیب زیادى مى زند.
رسول کربکندى در گفتگویى در ارتباط با احتمال از سرگیرى مسابقات لیگ 
برتر در اواخر خرداد اظهار کرد: از هر زاویه اى به لیگ برتر نگاه کنیم، یکسرى 
مشکالت وجود دارد. اگر لیگ برگزار نشود، تعیین قهرمان، معرفى نمایندگان 
ایران به لیگ قهرمانان آسیا و تیم هاى سقوط کننده و صعود کننده در هاله اى 

ابهام قرار مى گیرد.
وى در ادامه در خصوص مشکالت از سرگیرى مسابقات لیگ نوزدهم، تصریح 
کرد: در صورت برگزارى لیگ ســالمتى جامعه و بازیکنان تهدید مى شــود. 
رقابت ها بدون تماشــاگر جذابیتى ندارد، بازى ها بى کیفیت خواهد بود و شاهد 
آسیب دیدگى هاى زیاد بازیکنان خواهیم بود. تیم ها اصًال در شرایط بازى نیستند 
و دو ماه و نیم است که تمرین نکرده اند. به هر حال در یک شرایط استثنایى قرار 

داریم که شروع لیگ سودى ندارد و لغو آن هم ابهامات زیادى ایجاد مى کند.
مدیر سازمان فوتبال باشگاه ذوب آهن اصفهان 
دربــاره معضــالت تمرینــات بازیکنان در 
قرنطینه، افزود: بازیکنان ممکن اســت در 
تمرینات انفرادى در خانه آســیب ببینند و 
شرایط خیلى بدى است. تمرینات ما تعطیل 
است و بازیکنان به شهر هاى خود رفته اند 
و رادولوویچ هم در مونته نگرو است 
و اصًال مشخص نیست 
چه زمانــى مى تواند 

به ایران بیاید.

رسول کربکندى: 

این یک شرایط استثنایى است

 در شــرایطى که تیم هاى حاضر در لیگ برتر سرنوشت 
این فصل را در دوگانه «برگزارى- لغو» جستجو مى کنند 
و هر کدام در حال تبلیغ دیدگاه خودشــان هستند، ظاهراً 
ســازمان لیگ روى گزینه هاى دیگر هم متمرکز است. 
چنانچه سهیل مهدى، مسئول کمیته برگزارى مسابقات 
سازمان لیگ گفته طبیعتاً گزینه اول این مجموعه برگزارى 
مسابقات پشت درهاى بسته و در محل میزبانى هر کدام 
از تیم هاست. اگر این اتفاق امکانپذیر نباشد، سازمان لیگ 
به برگزارى همه مسابقات در شهرهاى سفید و امن فکر 
خواهد کرد. منظور از مناطق سفید، شهرهایى هستند که 
کرونا در آنها تا حدى مهار شده و روند شیوع کاهشى است. 
در این مناطق اخیراً برگزارى تجمعات به صورت محدود 
آزاد شــده؛ هرچند متمرکز کردن بازى هاى لیگ برتر در 
این شهرها هم اقدام پرریسکى اســت؛ چون به هر حال 

هر دو تیم به اصطالح میزبان و مهمان براى برگزارى این 
مسابقات باید راهى مناطق سفید شوند و این رفت وآمدها 

ممکن است امنیت همان شهرها را هم به خطر بیاندازد.
در نهایت اما اگــر هیچ کدام از این اتفاقــات عملى نبود، 
سازمان لیگ تصمیم دارد مسابقات را به همین شکل نگه 

دارد و پیش از شروع فصل آینده برگزار کند. به این ترتیب 
روشن است که «لغو کامل مسابقات» تحت هیچ شرایطى 
بین گزینه هاى فدراسیون نیست. اگر قرار باشد سازمان 
لیگ به لغو قطعى بازى ها بیندیشــد یا باید پرســپولیس 
را قهرمان اعالم کند که این کار با انتقاد شــدید ســایر 
مدعیان مواجه خواهد شــد یا باید از قید 21 هفته برگزار 
شده بگذرد که این تصمیم خشم تاریخى پرسپولیسى ها 
را برمى انگیزد. به عالوه درصورت لغو مسابقات، سازمان 
لیگ باید به 18تیمى شدن لیگ بیستم تن بدهد که یک 
اتفاق وحشتناك و پر از تبعات منفى خواهد بود. پس طبیعى 
است که این سازمان حداکثر تالشش را به کار ببندد تا هر 
طور شده ابتدا مسابقات این فصل را به پایان برساند و بعد 
ســراغ فصل آینده برود. در حقیقت شــاید زمان و مکان 
برگزارى ادامه مســابقات نامشخص باشد، اما بازى هاى 

این فصل قطعا انجام خواهد شد.

روى کنسل شدن حساب نکنید

کاپیتان تیم فوتبال سپاهان گفت: نمى دانم مسعود تابش استعفا کرد یا اتفاق 
دیگرى افتاد. براى ادامه پیدا کردن لیگ جواب قاطعى به ما نمى دهند.

مهدى کیانى در گفتگویى، در خصوص برگزارى لیگ برتر فوتبال، اظهار کرد: 
ما از طرف باشگاه و سرپرست تیم پیگیر هستیم، اما جواب قاطعى داده نمى شود. 
من و دیگر بازیکنان تیم به صــورت انفرادى تمرین مى کنیم تا تکلیف لیگ و 
بازى ها مشخص شود. امیدوارم هرچه زود تر تصمیم نهایى اعالم شود تا همه 

از بال تکلیفى خارج شوند.
کیانى ادامه داد: در حال حاضر همه تیم ها از تب و تاب بازى و مسابقات خارج 
شده اند. سازمان لیگ، باشــگاه ها و مربیان براى ادامه پیدا کردن لیگ باید به 
توافق برسند و تصمیمى که به صالح تیم ها و باشگاه ها است گرفته شود. من 

یک بازیکن هستم و هر تصمیمى گرفته شود اجرا مى کنم.
کاپیتان تیم فوتبال سپاهان با اشاره به زمان زیاد تعلیق لیگ برتر بخاطر ویروس 
کرونا و نبود تمرینات گروهى، گفت: نبود تمرینات و دورى از فضاى مسابقات 
100 در صد روى آمادگى بازیکنان تأثیر گذار بوده اســت. تمرینات انفرادى 
نمى تواند مانند تمرینات گروهى مؤثر باشــد. در صورت ادامه پیدا کردن لیگ 
بازیکن باید از ابتدا بدنسازى کند و خود را به شرایط ایده آل برساند که کار سخت 
و زمانبرى است. باید تصمیم درست گرفته و برنامه ریزى دقیق انجام شود تا 
بازیکنان با شرایط خوب وارد زمین شوند. اگر آمادگى خوب نباشد هم کیفیت 

مسابقات کم مى شود و هم مصدومیت گریبانگیر بازیکنان و تیم ها مى شود.

مهدى کیانى در واکنش به رفتن تابش از سپاهان: 

استعفا یا اتفاقى دیگر؟ نمى دانم!

سرمربى کنونى سایپا  دیروز بیستمین ســالگرد حضورش در این تیم را جشن 
گرفت.

در تاریخ 31 ساله فعالیت باشگاه سایپاى تهران یک نام همواره خودنمایى کرده 
و آن هم کسى نیست جز ابراهیم صادقى. هافبک وسط سالهاى متمادى سایپا 
که به واسطه حضور چندین ســاله در این تیم به لقب «نارنجى وفادار» رسید، 
دیروز دقیقا بیست سال از حضورش در این باشگاه گذشت و وارد سومین دهه 

حضورش در جمع نارنجى پوشان شد.
صادقى 42 ساله بیستم اردیبهشــت ماه 1379 به 

باشگاه سایپاى تهران پیوست و سال ها با پیراهن 
این تیم به میــدان رفت. او اگرچــه در دوران 
فوتبالش پیشنهادهاى خوبى از تیم هاى دیگر 
داشت اما همواره ترجیح داد در سایپا به کارش 
ادامه دهد . او بعد از ســالها کاپیتانى سایپا سال 

گذشته به عنوان دستیار على دایى مربیگرى 
را شــروع کرد و در ادامه فصل سرمربى 
شد. امسال نیز صادقى سرمربیگرى سایپا 
را برعهده دارد و کارش را در این کسوت 

ادامه مى دهد.
صادقى که در 17 ساله حدود 500 بازى 
براى سایپا انجام داده، دیروز وارد سومین 
دهه فعالیتش در ســایپا شد که از این 
حیث یک رکورد بى نظیر را ثبت کرده 
است. بى تردید او رویاهاى بزرگى را 

براى آینده مربیگرى اش در ذهن 
مى پروراند.

20 سال یکرنگ بود

14 سال از درگذشت بازیکن ســابق تیم هاى ســپاهان و تراکتور گذشت. رضا 
حسن زاده بازیکن تیم تراکتور 14 ســال پیش در اثر سانحه تصادف جان به جان 

آفرین تسلیم کرد.
حســن زاده فوتبال خود را از تیم هاى پایه ماشین سازى آغاز کرده و بعد از بازى در 
تیم بزرگساالن ماشین سازى، در تیم هاى ســپاهان اصفهان، ابومسلم مشهد و 

تراکتورسازى تبریز هم بازى نموده بود.
وى با تیم سپاهان به قهرمانى لیگ برتر و جام حذفى دست یافته و سابقه یک بازى 

ملى هم در کارنامه خود داشت.
حسن زاده بعد از دوران طالیى که در ابومسلم و ســپاهان داشت، به تیم تراکتور 

پیوست تا کمکى براى بازگشت تیم تراکتور به لیگ برتر شود.
از قضا بازى هاى خوب وى و سایر همبازى هایش سبب شده بود که تیم تراکتور در 
صدر جدول گروه خود قرار گیرد. اما اتفاقاتى در مسیر بازى هاى تراکتور پیش آمد که 
درگذشت بازیکن تاثیرگذار تراکتور را به همراه داشته و تیم تراکتور بعد از این اتفاق با 

افت روحى بازیکنان خود، از یک قدمى صعود به لیگ برتر بازماند.
با درگذشت رضا حسن زاده مدافع تراکتور، این باشگاه شماره 25 خود که متعلق به 

این بازیکن بود را براى همیشه بایگانى کرد.
13 اردیبهشت سال 1385 کاروان باشگاه تراکتور براى بازى مقابل ایرانجوان بوشهر 
باید با دو پرواز تبریز به تهران و تهران به بوشهر راهى این شهر جنوبى کشور مى شد.
لغو پرواز تیم تراکتور به  تهران سبب شد که صدرنشین لیگ دسته یک، روز بعد با 
پروا ز مستقیم راهى عسلویه شود و قرار بود از آنجا با یک دستگاه اتوبوس کاروان 

تیم تراکتور به بوشهر سفر نماید.
آماده نبودن اتوبوس سبب شد تعدادى از بازیکنان تیم تراکتور از سرپرست وقت تیم 
بخواهند با خودروهاى سوارى این مسیر 4 ساعته را طى کنند و در نهایت کادر فنى 

و بازیکنان تیم تراکتور سوار بر 7 خودرو از عسلویه راهى بوشهر شدند.
سفر زمینى بازیکنان تیم تراکتور ادامه داشت که در همان ساعت نخست یکى از 
خودروها دچار سانحه شد. کامیونى بدون توجه به خودروها عبورى وارد جاده شود و 

یکى از سوارى هاى کاروان تراکتورسازى به شدت با آن تصادف کرد.
رضا حسن زاده در جلو نشسته و ناصر فرشــباف و سلمان تاجدار در صندلى عقب 
بودند. حسن زاده به شــدت به شیشــه خودرو برخورد کرده و در حالى که در ابتدا 
هوشیارى داشته و قادر به تکلم بود، بعد از دقایقى به کما رفت و وى را به بیمارستان 
فاطمۀ الزهرا بوشهر انتقال دادند. حســن زاده  حدود 10 روز در بیمارستان به علت 
ضربه مغزى در کما بوده و در حالى که روزهاى آخر هوشیارى اش افزایش یافته و 
پاهایش را تکان مى داد، ساعت 6 صبح 24 اردیبهشت حالش به وخامت گذاشته و 

جان به جان آفرین تسلیم کرد.

به یاد رضا و آن غروب زودهنگام

مواضع پیشکسوتان پرسپولیس و استقالل در برابر مدیران این باشگاه صفر و صد است. یک 
مدیر از نظر آنها یا بدترین مدیرعامل تاریخ باشگاه شان است یا بدترین! ضیا عربشاهى یکى 
از جنجالى ترین پیشکسوتان پرسپولیس است که همواره مصاحبه هایش جذاب و البته دردسر 
است. او در آخرین مصاحبه اش به تعدادى از مدیران اسبق پرسپولیس تاخته و آنها را از دم تیغ 
گذرانده است. عربشاهى مى گوید: «برخى مدیران با مصاحبه به پرسپولیس لطمه مى زنند و 
برخى هم باشگاه را دچار مشــکالت دیگرى کردند که حاال معلوم نیست کجا هستند؟ چرا 
صحبت از آنها نیست؟ آقایانى که به باشگاه لطمه هاى شدید مالى زدند، االن کجا هستند؟ 
طاهرى که در دوره او پنجره نقل و انتقاالتى ما بسته شد، االن کجاست؟ ترکاشوند که باعث 
بدهى هاى بازیکنان خارجى ما شد االن کجاست؟ بیایید درباره اینها صحبت کنیم. مدیریت 

عجیب طاهرى باعث شد ما قهرمان آسیا نشویم! کسى مى داند او االن کجاست؟

باشــگاه پرســپولیس به زودى باید طلب ماریو بودیمیر، مهاجم فصل قبل این 
باشگاه که مبلغ کمى هم نیست را پرداخت کند.

بودیمیر مهاجم سابق پرسپولیس با وجود آن که 
فقط یک گل در لیگ برتــرو یک گل درلیگ 
قهرمانان آسیا درطول نیم فصل به ثمررساند 
حاال به فیفا شــکایت کرده و باشگاه ایرانى 
باید 475 هزاردالر به ایــن بازیکن کروات 

بپردازد. 475 هزاردالر هم پول کمى 
نیســت اما کمترکسى به این 

طلبکارجدى پرســپولیس 
مى پردازد و همه توجهات 
معطــوف برانکوســت. 
ظاهرا اولویت باشــگاه 
پرســپولیس پرداخت 
پــول برانکو بــه دلیل 
محبوبیت این مربى نزد 
هواداران است و خیلى 

بــه فکرماریــو بودیمیر 
نیســت. این درحالیســت 

که شکایت مهاجم پا به سن 
گذاشته و سابق پرسپولیس هم 

به همان اندازه جدى است!

این یکى کروات هم به زودى 
ترسناك مى شود

 پروتکل بهداشتى اى که قرار اســت در بوندسلیگا اجرا شود، به دست مدیران 
سازمان لیگ فوتبال رسید.

مسئوالن سازمان لیگ فوتبال ایران همه شرایط را براى برگزارى ادامه مسابقات 
لیگ در ایران مهیا کردند. در این خصوص آنها پروتکل هاى بهداشتى متعددى را 
بررسى کردند تا در صورت صدور مجوز شروع تمرینات و برگزارى مسابقات از 

سوى ستاد مبارزه با کرونا بازى ها با رعایت اصول بهداشتى انجام شود.
یکى از مواردى که به تازگى به دست مسئوالن سازمان لیگ رسیده و احتمال 
دارد در صورت شــروع لیگ آن را اجرا کنند، پروتکل بهداشتى اى است که در 
آلمان مورد استفاده قرار گرفته است. مسئوالن سازمان لیگ آلمان این پروتکل 
را تکمیل کرده و قرار است در شروع مسابقات از نیمه خرداد مورد استفاده قرار 

بدهند.
از این رو این پروتکل به دست مسئوالن سازمان لیگ ایران رسیده و قصد دارند 
در صورت گرفتن مجوز شروع مسابقات آن را در لیگ برتر کشور ما نیز به اجرا 

در بیاورند.

پروتکل بوندسلیگایى رسید

گاهى صفرند و گاهى صد

با اعــالم وزارت ورزش و جوانان، خرید بازیکن و مربى خارجى جدید براى پرســپولیس و 
استقالل ممنوع شد.  وزارت ورزش به عنوان مالک دو باشگاه پرسپولیس و استقالل تصمیم 
گرفته که خرید مربى و بازیکن خارجى جدید را براى این دو باشگاه ممنوع کند. این خبرى 
است که مهدى علینژاد، معاون این وزارتخانه اعالم کرد و بنابراین در تابستان خبرى از 
بازیکن و مربى خارجى نخواهد بود. او گفت: تا اطالع ثانوى باتوجه به اتفاقاتى که رخ 
داده، خرید ورزشکار و مربى خارجى براى پرسپولیس و استقالل به طور کلى ممنوع 
شده است. آنهایى که در گذشته بودند را مى توانند حفظ کنند اما مربى و بازیکن جدیدى 
را نمى توانند جذب کنند. این در حالى اســت که استقالل قرار است در روزهاى آینده یک 
مربى جدید بخرد که حاال باید دید چه اتفاقى براى دستیار فرهاد مجیدى رخ مى دهد. همچنین 
باتوجه به جدایى استوکس سرخ ها احتماًال قصد داشتند یک مهاجم را به خدمت بگیرند که 

حاال این موضوع نیز منتفى خواهد شد.

وقتى جنبه خرید خارجى ندارید
 اینجورى مى شود

9شــت ماه 1379 به 
 سال ها با پیراهن
چــه در دوران
 تیم هاى دیگر
سایپا به کارش
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ىمربیگرى 

 سرمربى 
رى سایپا
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 کرده 
گى را
ن

مدیر سازمان فوتبال باشگاه ذوب
دربــاره معضــالت تمرینــ
قرنطینه، افزود: بازیکنان م
تمرینات انفرادى در خانه
شرایط خیلى بدى است. تم
است و بازیکنان به شهر ه
و رادولوویچ هم در
و اصًال
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ق پرسپولیس با وجود آن که 
گ برتــرو یک گل درلیگ 
لنیمفصلبه ثمررساند 
ت کرده و باشگاه ایرانى 
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بازیکن ایرانى االصل سلتیک اعالم کرد تابســتان از جمع نفرات سلتیک گالسکو جدا 
مى شود.

سایت دالماپورتال نوشت، دانیل ارزانى، بازیکن ایرانى االصل تیم ملى فوتبال استرالیا و 
منچسترسیتى به صورت قرضى در سلتیک اسکاتلند بازى مى کرد؛ با این حال پارگى رباط 

صلیبى باعث شد که او تنها 2 بار براى این تیم به میدان برود.
این بازیکن ایرانى االصل که در جام جهانى روسیه نیز براى استرالیا به میدان رفت تایید 
کرد ماه آینده هم زمان با پایان قراردادش از سلتیک جدا مى شود و احتماال راهى لیگ هلند 

خواهد شد تا بتواند خودش را نشان دهد. 
هــر چنــد او در عضویــت تیــم 
منچسترسیتى قرار دارد ولى سران 
این تیم لیگ برترى فعال قصد اضافه 
کردن او را به تیم اصلى ندارند و قصد 

دارنــد بــازى او را در تیم هاى دیگر 
ارزیابى کنند.  

ارزانى احتمال زیاد راهى یک 
تیم در بلژیک یــا هلند 
خواهد شــد تــا بتواند 
خودش را اثبات کند و 
نشان دهد بعد از پارگى 
رباط صلیبــى مى تواند 

هم چنــان بازیکــن 
موثرى باشد.

مسیر ارزانى عوض مى شود

احتماال راهى لیگ هلند  م زمان با پایانقراردادش ازسلتیک جدا مى شود و
اند خودش را نشان دهد. 

 در عضویــت تیــم 
 قرار دارد ولى سران 
ترى فعال قصد اضافه 
م اصلى ندارند و قصد 

 او را در تیم هاى دیگر 

 زیاد راهى یک 
 یــا هلند 
ــا بتواند 
ت کند و 
ز پارگى 
 مى تواند 

کــن 

مرضیه غفاریان

محمد مومنى
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  شماره نامه 1399009003191774 – شماره پرونده : 9709982656500381 – شماره 
بایگانى پرونده : 971736 -  اجراى احکام حقوقى شهرستان فالورجان در نظر دارد در 
پرونده شماره اجرائى 971736 موضوع علیه آقاى فرج اله هادیان فرزند احمد رضا و له 
آقاى محمد حفیظى فرزند حیدرعلى در تاریخ 99/03/11 به منظور فروش 24/68  حبه 
مشاع از 72 حبه مشاع شش دانگ یکباب منزل مســکونى داراى حدود 416 مترمربع 
عرصه و حدود 300 مترمربع اعیانــى در یک  و نیم طبقه شــامل زیرزمین و همکف با 
اسکلت دیوارهاى باربر و اسکلت بتن آرمه ترکیبى با ســقف هاى تیرچه بلوك کف ها 
مزاییک ســطوح داخلى گچ و رنگ ، درب ها و پنجره ها آلومینیــوم و فلزى درب هاى 
داخلى چوبى سرویس هاى حمام و آشپزخانه کاشى و ســرامیک با کابینت هاى فلزى 
نماى خارجى و حیاط اجر نما کــف حیاط موزائیک دیوارهاى زیــر زمین آجرلفتون نما 
داراى سیستم گرمایشى بخارى و سرمایشى کولرابى داراى انشعابات آب و برق و گاز و 
تلفن با قدمتى بیش از 15 سال مى باشد . ملکى آقاى فرج اله هادیان قهدریجانى فرزند 
احمدرضا واقع در قهدریجان خیابان شهید مطهرى کوچه فروغ نبش بن بست اختصاصى 
با کد پستى 8461735561 که داراى ســابقه ثبتى به شماره 1169 فرعى از 386 اصلى 
بخش 9 ثبت اصفهان مى باشــد و  ملک مذکور مفروز مى باشــد و متعلق حق غیر به 
شرح 1- بازداشت دائم به موجب دستور شــماره 920582 بازپرسى شعبه اول دادسراى 
فالورجان 2- بازداشت اجراى احکام شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى فالورجان به موجب 
دستور 972126 و از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده با حفظ حقوق بازداشتى هاى 
فوق الذکر در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 318 برگزار نماید . ملک موضوع 
مزایده توسط کارشــناس رسمى دادگســترى به مبلغ 1/683/729/150 ریال  ارزیابى 
شده اســت. 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 صورت چک تضمینى در وجه اجراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان ارائه و در 
صورت برنده شدن و یا انصراف برنده یا عدم پرداخت مالتفاوت قیمت پیشنهادى در مهلت 
مقرر ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد. م/الف :834617  مدیر دفتر شعبه 

اجراى احکام مدنى دادگسترى فالورجان عبداله بابایى/2/281
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 1041/98  شماره دادنامه: 35/99-99/2/9 تاریخ رسیدگى: 99/1/26 
مرجع رسیدگى کننده: شــعبه پنجم  شــوراى حل اختالف نجف آباد. خواهان: مهدى 
بیگى – صالح آباد – بلوار منتظرى  کوى ســالمت پالك 27 خوانده: 1-لیال ابراهیمى 
2- بهروز صادقى 3- صادق آقابابایى هر سه  مجهول المکان خواسته: الزام به تنظیم سند 
رسمى اتومبیل با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شرح آتى مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دادخواست مهدى بیگى بطرفیت 1-لیال 
ابراهیمى 2- بهروز صادقى 3- صادق آقابابایى به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند 
رســمى اتومبیل  از نوع سوارى به شــماره انتظامى 13 ایران 758 و 34  مقوم به بیست 
و یک میلیون ریال به انضمام خسارات دادرســى و حق الوکاله بدین توضیح که خواهان 
دردادخواست تقدیمى اظهارداشته اســت. اتومبیل به مشخصات فوق را از خوانده ردیف 
سوم (صادق آقابابایى) خریدارى نموده و سند رسمى آن به نام ردیف اول (لیال ابراهیمى 
)میباشد خوانده ردیف اول با وصف ابالغ واقعى درجلســه حضور پیدا نکرده و نسبت به 
مستندات ابرازى خواهان دفاعى (دفاع موثرى) معمول نداشته اند، لذا خوانده ردیف دوم 
و سوم  نیز با وصف ابالغ قانونى در جلسه حضور پیدا نکرده و نسبت به مستندات ابرازى 
خواهان دفاعى (دفاع موثرى ) معمول نداشته اند.  شــورا نسبت به مالکیت خواندگان از 
پلیس راهور استعالم، که کتبا اعالم نموده است خوانده ردیف اول مالک رسمى خودرو 
موصوف مى باشد ، لذا شورا با احراز رابطه معاملى بین متداعیین و استعالم مذکور دعواى 
مطروحه را ثابت و صحیح دانسته، ضمن رد دعوى مذکور به استناد بند 4 ماده 84 و 89 از 
قانون آیین دادرسى مدنى نسبت به خوانده ردیف دوم  و سوم به استناد مواد 219 و 220 
و 221 قانون مدنى خوانده ردیف اول را به تنظیم سندرســمى خودرو موصوف با حضور 
دریکى از دفاتر اسنادرســمى درحق خواهان محکوم مى نماید و به استناد قاعده تسبیب 
و مواد 515 و 519 از قانون آئین دادرســى مدنى خواندگان را مشترکا به پرداخت هزینه 
دادرسى به مبلغ2/615/000 ریال که محاسبه آن با اجراى احکام است درحق خواهان 
محکوم مى نماید. راى صادره نسبت به خواندگان ردیف 1و2و3 غیابى و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل اعتراض دراین شعبه و بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل 
تجدیدنظرخواهى درمحاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشد.و نسبت به خوانده 
ردیف سوم حکم بر بى حقى خواهان صادر و اعالم مى نماید. 734878 /م الف-قاضى 

شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد/2/284
مزایده اموال غیر منقول

  شماره نامه 1399009003181484 – شماره پرونده : 9109980361701045 – شماره 
بایگانى پرونــده : 980038 -  اجراى احکام حقوقى فالورجــان در نظر دارد در پرونده 
شماره اجرائى 980038 موضوع علیه آقاى پرویز شیروانى فرزند محمود و له آقاى على 
محمد دانا دل در تاریخ 99/03/06 به منظور فروش شش دانگ یکباب منزل مسکونى 
به مســاحت عرصه 152/06مترمربع به صورت دونبش و اعیانــى حدود 110 مترمربع 
با اختالف ارتفاع 1 متر از گذر شــمالى با دیوارهاى آجروخشــتى بابر سقفها تیرچوبى و 
تیرآهن شامل اتاق آشپزخانه سیرویس بهداشتى با نماى داخلى گچ و پالستر کف سیمان 
و موزائیک درب و پنجره فلزى آشپزخانه و ســرویس بهداشتى کاشى و سرامیک سیتم 
گرمایشى آبگرمکن و بخارى و داراى انشعابات شــهرى آب و برق و گاز  . ملکى آقاى 
موسى رهنما فالورجانى فرزند کریم  واقع در فالورجان خیابان بقیع کوچه شهید آسترکى 
(خرم) کوچه قهرو آشتى پالك 9 کدپستى 8451645911 که داراى سابقه ثبتى به شماره 
2505 فرعى  از 15 اصلى مى باشد و  ملک مذکور مفروز مى باشد و متعلق حق غیر نمى 
باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلســه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان 
اطاق 318 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توســط کارشناس رسمى دادگسترى به 
مبلغ 1/320/000/000 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 پیشــنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه 
هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند 
که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به صورت چک تضمینى در وجه اجراى احکام 
حقوقى دادگسترى فالورجان ارائه و در صورت برنده شــدن و یا انصراف برنده یا عدم 
پرداخت مالتفاوت قیمت پیشنهادى در مهلت مقرر ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. م/الف :835030 مدیر دفتر شعبه اجراى احکام مدنى دادگسترى فالورجان 

عبداله بابایى/2/291
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- آقاى شــهریار محمدى 
دادخواستى به مبلغ سى میلیون و هشــتصد هزار ریال R 30/800/000  بطرفیت آقاى 
مهدى صفرى- بهنام طهماسبى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 
147/98 در شــعبه هفتم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبــت گردیده و به علت 
مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شــود در روز چهارشنبه مورخ 99/3/21 ساعت 
16/30 در جلســه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شــورا نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 833317 شعبه هفتم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /2/292
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- صفرعلى حبیبى دادخواستى 
به مبلغ 98/750/000 ریال بطرفیت ســعید صالحى قلعه سفید که اعالم شده مجهول 
المکان است تقدیم و به کالسه 378/98 در شعبه هشــتم حقوقى شوراى حل اختالف 

لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا 
و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه مورخ 
99/3/26 ساعت 3 عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ 
شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 832028 شعبه هشتم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /2/293
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- امیر امینى دادخواستى مبنى بر 
انتقال سند خودرو به شماره 311/63 د 26 بطرفیت آقاى شمس الدین برازجانى که اعالم 
شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 84/99 در شــعبه چهارم حقوقى شوراى 
حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده 
براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار نشر و از نامبرده دعوت مى شود 
در روز دوشنبه مورخ 99/3/26 ساعت 9 صبح در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با 
مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت 
وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 
833158 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان لنجان (مجتمع شماره 

یک) /2/294
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى:  139903902004000022 تاریخ آگهى: 1399/02/18 شماره پرونده: 
139604001013004716 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9700490- 
ششدانگ آپارتمان پالك شــماره 46070 فرعى از 15190 اصلى مفروز و مجزا شده از 
4798 فرعى از اصلى مذکور قطعه 5 واقع در بخش 5 ثبت شــرق اصفهان به مساحت 
137/76 مترمربع واقع در طبقه پنجم که 10/18 مترمربع آن پیشرفتگى و 8/40 مترمربع 
تراس مسقف جنوبى است به انضمام شش دانگ پارکینگ قطعه 3 واقع در طبقه همکف 
به مســاحت 12/5 مترمربع به آدرس: اصفهان خیابان حکیم شفایى اول کوچه شکیب 
اصفهانى کوچه عنقا پالك 9 ســاختمان 128 طبقه پنجم کدپستى 8199697655 که 
اســناد مالکیت آن در صفحه 560 و 563 و 242 دفاتــر 607 و 603 امالك ذیل ثبت 
شماره121191 و 121192 و 120289 و با شــماره هاى چاپى 472333 و 472334 و 
472332 ثبت و صادر شده است با حدود آپارتمان: شماًال به طول 10 متر دیوار و پنجره 
است به فضاى معبر شرقاً در هشت قسمت که قسمتهاى پنجم و هفتم آن شمالى، قسمت 
سوم آن جنوبى است به طولهاى 1/02 متر، 5/88 متر، 3/43 متر، 4/25 متر، 1/44 متر، 
0/50 متر، 1/96 متر، 3/75 متر، اول تا سوم دیواریست، چهارم درب و دیوار است، پنجم 
تا هشتم دیواریست،  اول به فضاى معبر دوم به فضاى ملک مجاور شماره 4796 فرعى 
از شماره 15190 اصلى سوم تا هفتم به راه پله و آسانسور مشاعى هشتم به فضاى ملک 
مجاور شماره 4796 فرعى از شماره 15190 اصلى جنوبًا در دو قسمت بطولهاى 4 متر، 6 
متر، اول دیوار و پنجره است، دوم نیم دیوار جلوى بالکن اول و دوم به فضاى حیاط مشاعى 
غربًا در سه قسمت به طولهاى 1/40 متر، 12/83 متر، 1/02 متر، اول تا سوم دیواریست،  
اول و دوم به فضاى ملک مجاور شماره 4797 فرعى از شــماره 15190 اصلى سوم به 
فضاى معبر. حدود پارکینگ: شماًال به طول 5 متر خط فرضى محوطه مشاعى است شرقاً: 
به طول 2/50 متر، خط فرضى به محوطه مشاعى است جنوبًا: به طول 5 متر خط فرضى 
به محوطه مشاعى است غربًا به طول 2/50 متر خط فرضى به محوطه مشاعى است که 
طبق نظر کارشناسان رســمى پالك فوق آپارتمان مذکور واحد 5 از مجتمع آپارتمانى 5 
واحدى مى باشد که در طبقه 5 واقع شده و داراى سه اتاق خواب مى باشد داراى اسکلت 
بتنى، سقف تیرچه بلوك، کف ســرامیک، بدنه گچ و نقاشى، کابینت ام دى اف، سیستم 
سرمایش کولر آبى و سیســتم گرمایش پکیج و رادیاتور اجرا شده، پنجره ها آلومینیوم و 
درب داخلى چوبى اســت در گوشــه تراس انبارى واحد قرار دارد نماى ساختمان سمت 
شمال سنگ و آجر و ســمت جنوب آجرنما کف حیاط و پارکینگ سنگ اجرا شده است 
ساختمان داراى آسانسور با درب لوالیى مى باشد و داراى یک واحد پارکینگ مسقف به 
شماره 5 است قدمت ساخت حدود 7 سال است ملکى خانم شهرزاد پستهء و خانم زهره 
پسته و آقاى محسن پسته بالسویه هر یک نســبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ که 
طبق سند رهنى شــماره 15254- 95/2/26 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 856 
تهران در رهن شرکت مکتاف واقع مى باشد و طبق اعالم شرکت مذکور ملک مورد وثیقه 
فاقد بیمه مى باشــد و از ساعت 9 الى 12 روز چهارشــنبه مورخ 99/3/7 در اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشــت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى 
ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 
11/020/000/000 ریال (یازده میلیارد و بیست میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى 
هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که 
مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشــده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنًا این آگهى در یک نوبت در روزنامه 
نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 99/2/21 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز 
مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد 
از مبلغ پایه کارشناسى به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونى او در جلسه 
مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از 
تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر، مانده 
فروش را به حساب ســپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید 
مى گردد. م الف:  835958 یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/2/299

مزایده 
شــماره مزایده:  139804302004000453 تاریخ ثبــت: 1398/12/01 آگهى مزایده 
پرونده اجرایى کالســه: 9701102- ششــدانگ یک باب خانه پالك 7347 فرعى از 
15201 اصلى مفروز و مجزا شده از 277 از اصلى مذکور به مساحت 191/3 متر مربع واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان- خیابان هشت بهشت شرقى،  کوچه نبوت 
5، پالك 98، کدپستى شماره 8157965561 که سند مالکیت آن در صفحه 570 دفتر 
97 خروجى امالك به شماره ثبتى 72655 و با شماره چاپى 472353 سرى د سال 93 با 
شماره دفتر الکترونیکى 139420302027007104 به نام محمد جوادى الیادرانى ثبت 
و صادر شده است با حدود: شماًال: در دو قسمت اول دیوار به دیوار به طول 3/54 متر به 
صورت پخ و منحنى شکل شماره نه فرعى از ده هزار و سیصد و پنجاه و چهار اصلى دوم 
دیوار به دیوار به طول 5/19 متر به شــماره نه فرعى از ده هزار و سیصد و پنجاه و چهار 
اصلى شرقًا دیوار به دیوار بطول 21 متر به شماره دویست و هفتاد و هفت فرعى جنوباً  در 
دو قسمت اول درب و دیوارى اســت به طول 2/48 متر به صورت پخ به کوچه بن بست 
دوم دیوار به دیوار به طول 7/30 متر به باقیمانده پانزده هزار و دویست و یک اصلى غربًا 
در ســه قســمت اول دیوار به دیوار به طول 12/60 متر به پالك باقیمانده دوم دیوار به 
دیوار به طول 6/95 متر به صورت شکسته شماره 9 فرعى از ده هزار و سیصد و پنجاه و 
چهار اصلى سوم دیوار به دیوار به طول 1/90 متر به شماره نه فرعى از ده هزار و سیصد و 
پنجاه و چهار اصلى که طبق نظر کارشناسان رسمى پالك فوق: به صورت یک باب منزل 
مسکونى یک طبقه و زیرزمین با سیستم سازه دیوار باربر و سقف تیرآهن (طاق ضربى) 
با نماى ســنگ،  که طبقه زیرزمین با کد حدود 1/50 – و به صورت انبارى و ســرویس 
دسترسى پله از داخل حیاط، با نماى بدنه گچ و کف پالستر ماسه سیمان، با مساحت حدود 
65 مترمربع، و طبقه همکف با کد حدود 1/00 + و مســاحت حدود 125 مترمربع، داراى 
ســه اتاق خواب، که یکى از اتاقها با نماى بدنه حدود یک متر سرامیک و بقیه گچ و کف 
سرامیک، و سالن و دو اتاق دیگر با نماى بدنه پالستر رنگ، کف موزائیک، آشپزخانه اپن 
با نماى کاشى سرامیک و کابینت فلزى،  ســرویس حمام دستشویى با نماى بدنه و کف 
کاشى سرامیک دربهاى داخلى چوبى با چهارچوب فلزى،  درب و پنجره بیرونى پروفیل 

آهنى، داراى سیستم سرمایش کولر آبى و گرمایش بخارى گازى و آبگرمکن دیوارى و 
داراى انشعابات شهرى، آب، برق، گاز (سریال کنتور گاز 00468537) مى باشد. ملکى 
آقاى محمد جوادى الیادرانى که طبق سند رهنى شــماره 15834 تنظیمى در دفترخانه 
اسناد رسمى شماره 856 تهران در قبال بدهى آقاى یاسر شریعتى در رهن شرکت مکتاف 
واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار (شرکت مکتاف) ملک فاقد بیمه مى باشد از 
ساعت 9 الى 12 روز چهارشــنبه مورخ 99/03/07 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. 
مزایده از مبلغ پایه 9/850/000/000 (نه میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال) شروع 
و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشــنهادى 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 باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض 
شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در 
یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 99/02/21 درج و منتشر مى گردد 
و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا شــرکت در مزایده 
منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسى به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا 
نماینده قانونى او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش 
را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى 
که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه 
اعتبار ساقط و مزایده تجدید مى گردد. م الف: 835956 یعقوبى- سرپرست اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان/2/300
حصروراثت

 مهدى معزى داراى شناسنامه شماره 332 به شرح دادخواست به کالسه 9900177 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على 
معزى بشناسنامه 1080646566 در تاریخ 99/1/27 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. آزاده ایرجى ش ش 58 (مادر) ، 2. 
مهدى معزى ش ش 332 (پدر) ، متوفى به غیــر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 835772/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد2/301
حصروراثت

 مهدى میر عباسى داراى شناسنامه شماره 468 به شرح دادخواست به کالسه 9900153 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهین 
بهیار بشناســنامه 256 در تاریخ 98/6/7 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مهدى میر عباسى ش ش 468 ، 2. محمد على 
میر عباسى ش ش 108 ، 3. حسینعلى میر عباسى ش ش 438 ، 4. جمیله میر عباسى ش 
ش 460 ، 5. ملیحه میر عباسى ش ش 186 ، 6. زهرا میر عباسى ش ش 2633 (فرزندان 
متوفى)، 6. محمد رضا میر عباســى ش ش 21112 (همســر متوفى)، متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد835773/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/302
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 803/98 دادنامه 1253-
98/12/21 مرجع رسیدگى شعبه سوم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: ابراهیم 
مصطفایى نشانى: نجف آباد خ فرخى کوچه شهید خوانده: شرکت زرین جامه افرنگ به 
مدیر عاملى آقاى رضا اندروا نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک 
به شماره 754690 مورخه 98/5/10 جمعا به مبلغ یکصد و ســى و هفت میلیون  ریال 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى 
شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى ابراهیم 
مصطفایى  به طرفیت 1-شــرکت زرین جامه افرنگ 2- آقاى رضا اندروا به خواسته به 
خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که 
داللت بر استقرار دین به میزان خواســته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات 
مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه را دارد، نظر به اینکه خواندگان دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز 
نداشته دعوى و مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار باقیمانده است دعواى مطروحه 
را وموجه و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت 
دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و سى و هفت میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ چهار صد و بیست و یک هزار و سیصد ریال به عنوان 
هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررســید 98/5/10 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول 
مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا 
و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى 
باشد.835770/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه سوم/2/303

حصروراثت
 رستم صالحى داراى شناسنامه شماره 508 به شرح دادخواست به کالسه 9900175 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سهیل 
صالحى بشناســنامه 1080190295 در تاریخ 98/12/1 اقامتــگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. ماه نساء سر قلى نوترکى 
ش ش 579 (مادر) ، 2. رستم صالحى ش ش 508 (پدر) 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. 835763/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/304
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 98-676 مرجع رسیدگى شعبه 
ششم شوراى حل اختالف ویالشهر خواهان: محمد حرى نشانى: نجف آباد خ فردوسى 
شمالى مغازه لوازم خانگى قائم وکیل : اکبر داودى نشانى نجف آباد خ امام ابتداى خ 22 
بهمن جنوبى دفتر وکالت خوانــدگان: 1- داود غضنفرى 2- محمد رضا على نقى بیگى 
نشانى: هر دو مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه قسمتى از یک فقره سفته گردشکار: 
پس از ارجاع به این شــعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى خواهان محمد حرى با وکالت اکبر داودى به 
طرفیت خواندگان : 1- داود غضنفرى 2- محمد رضا على نقى بیگى به خواسته مطالبه 
مبلغ هشــتاد میلیون ریال وجه یک فقره ســفته و محکومیت تضامنى خواندگان و به 
انضمام مطلق خســارات تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواســت لغایت اجراى حکم از 
توجه به محتویات پرونده و نظر به اصول مستندات در ید خواهان از جمله سفته به شماره 
خزانه دارى 176769 (سرى الف / 1) که ممضى به امضاى خوانده و متعهد و ضامن وى 
است و چون خواندگان در قبال دعواى مطروحه دلیلى بر برائت ذمه خود ارائه ننموده اند 
و مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار باقیمانده اســت لذا دعواى مطروحه را  ثابت 
تشخیص و مســتنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون آ د م حکم بر محکومیت تضامنى 

خواندگان به  1- پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال  بابت اصل خواسته و قسمتى از وجه 
سفته پیوستى 2- خســارت تاخیردر تادیه بند 1 از تاریخ اقامه دعوى (98/9/18)لغایت 
اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاســبه مى گردد. 3- پرداخت حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونى 4- پرداخت  مبلغ 156/500 تومان بابت  هزینه هاى دادرسى و ابطال 
تمبر از باب تسبیب درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى نجف آباد مى 
باشد835808/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه ششم – نجف 

آباد – ویالشهر – على زارع/2/305
حصروراثت

 غالمرضا کاظمى داراى شناسنامه شماره 633 به شرح دادخواست به کالسه 9900155 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه 
حمله دارى بشناســنامه 13397 در تاریخ 90/2/6 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. غالمرضا کاظمى ش ش 633 ، 
2. اصغر کاظمى ش ش 22677 ، 3. زهرا کاظمى ش ش 536 (پانصد و ســى و شش ) ، 
(فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 835806/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/2/306
حصروراثت 

مرجان مهرابى کوشکى  داراى شناسنامه شــماره 1080277226 به شرح دادخواست 
به کالسه 9900159 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسن مهرابى کوشکى بشناســنامه 871 در تاریخ 99/1/19 اقامتگاه 
دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. 
مرجان مهرابى کوشــکى  ش ش 1080277226 ، 2. محمد مهرابى کوشکى  ش ش 
1080158693(فرزندان متوفى)، 3. فاطمه انتشارى ش ش 2694 (همسر متوفى)، 4. 
بیگم کالغى نجف آبادى  ش ش 917 (مادر متوفــى ) ،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. 835769/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/307
مزایده

 شماره پرونده : 9809983731700430شــماره بایگانى : 981430در پرونده کالسه 
981430 اجرایى و به موجب دستورشماره 0609-980 صادره از شعبه دوم عمومى نجف 
آباد محکوم علیه اجرایى خانم مهدیه کردیان فرزند حسین محکوم است به فروش ملک 
شماره به پالك ثبتى 679/1081 قطعه هشت نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به دلیل 
عدم امکان افراز با توجه به مفاد دادخواست تقدیمى خواهان واستعالم ثبتى واصله و راى 
عدم امکان افراز صادره از اداره ثبت اسنادو امالك نجف آباد و قطعیت راى یا استعالم از 
دفتر کل دادگسترى مســتندا به ماده 1 قانون فراز و فروش امالك مشاع دستور فروش 
ملک موضوع خواسته صادر تا پس از فروش وفق مقرارت قانون اجراى احکام مدنى مبلغ 
حاصله به میزان ســهم مالکین (چهار دانگ خواهان و دو دانگ از شش دانگ خوانده ) 
بین ایشان تقسیم گردد که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد ملک فوق 
توسط هیات کارشناسان رسمى دادگسترى آقایان محمد على معین ، محمود عرب و حیدر 
حیدرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: شش دانگ یکباب واحد مسکونى به پالك 
ثبتى 108/679 بشــماره ثبت 99332 صفحه 29 دفتر 408 واقع در نجف آباد ویالشهر 
بلوار منتظرى خیابان منتظرى 6 کوچه سوسن یک پالك 5 کد پستى 85818-98943 
عرصه ملک مذکور طبق ســند مالکیت 144 متر مربع و اعیانــى آن در دو و نیم طبقه با 
زیر بناى 248/8 متر مربع با سقف تیرچه بلوك ، نماى داخلى طبقه همکف سنگ و گچ 
، کف موزائیک ، دربهاى نماى جنوبى فلزى ، گرمایش گاز ، ســرمایش کولر آبى ، طبقه 
اول با نماى داخلى سرامیک و گچ ، کابینت زمینى و دیوارى فلزى ، میز اپن طبقه اول با 
روکش MDF نماى خارجى و دیوار حیاط آجر نما اجرا شده است ارزش شش دانگ منزل 
مذکور با انشــعابات آب و برق وگاز جمعا بمبلغ 4/410/000/000 ریال   براورد گردیده 
است. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال 
توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1399/03/13 ساعت 10 
صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت 
کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام 
ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى 
گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبــل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر 
بازدید به عمــل آورد. 835768/م الــف مدیراجراى احکام حقوقى دادگســترى نجف 

آباد – شعبه دوم/2/308
حصروراثت

 مریم ذبحى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 4701 به شرح دادخواست به کالسه 
9900064 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان جواهر ذبحى نجف آبادى  بشناسنامه 187 در تاریخ 83/10/16 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. مریم ذبحى 
نجف آبادى ش ش 4701 ، 2. امیر هوشنگ ذبحى نجف آبادى ش ش 1440 ، 3. اکبر 
ذبحى نجف آبادى ش ش 1002 ، 4. حمید ذبحى نجــف آبادى ش ش 366 ، 5. زهره 
ذبحى نجف آبادى ش ش 418 (فرزندان متوفى)، 6. حسین ذبحى نجف آبادى ش ش 
19954 (همســر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 835766/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد/2/309
ابالغ وقت دادرسى

 خواهان علیرضا ابراهیمى و حدیث ابراهیمى با وکالت اکرم ســلیمانى دادخواســتى به 
خواسته الزام خوانده به ایفاى تعهد به طرفیت خوانده 1- مهدى روزه 2- سکینه اسماعیل 
زاده به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 8/99 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 99/3/26 ساعت 9 تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

835765/ م الف شعبه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف نجف آباد/2/310
حصروراثت 

محمد رضا افالکیان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 29271 به شرح دادخواست به 
کالسه 9900090 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان پیمان افالکیان نجف آبادى بشناســنامه 280 در تاریخ 98/12/5 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمد 
رضا افالکیان نجف آبادى ش ش 29271 (پــدر متوفى ) ، 2. اکرم همتیان ش ش 450 
(مادر متوفى ) ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 835774/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/2/311
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مواد غذایى مضر براى 
رفالکس معده 

تاسیس
 شرکت سهامى خاص فنى مهندسى بهسازان عمران راویس درتاریخ 1399/02/06 به شماره ثبت 64447 به شناسه ملى 14009095260 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام طراحى، محاسبات، نظارت فنى، مشاوره، امور 
پیمانکارى و اجراى کلیه پروژه هاى عمرانى، معمارى و شهرسازى و انبوه سازى اعم از فلزى، بتنى، آجرى، سنگى چوبى و تاسیسات مربوطه، طراحى، نظارت 
و اجرا و نگهدارى راه و باند، سدسازى،خطوط انتقال، ابنیه سبک و سنگین، سدهاى خاکى و بتنى، نقشه بردارى و گودبردارى، تزریق سیمان، شمع کوبى، شمع 
ریزى، تسطیح اراضى و گودبردارى و تاسیسات شهرى ، طراحى، نظارت ومشاوره و امور پیمانکار و اجراى تاسیسات برقى الکترونیکى و مکانیکى، الکتریکى و 
دکل هاى ثابت و متحرك، سندبالست جوشکارى و ساخت سازه هاى فلزى، بازسازى و بهسازى و نوسازى ابنیه و بافت هاى فرسوده ، سیستم ها و فناورى هاى

 نوین از جمله هوشمند سازى و قابلیت کنترل از راه دور منازل و ساختمان ها تحت شبکه هاى داخلى و اینترنت و پنل هاى خورشیدى و انرژى هاى پاك ، راه 
اندازى کلیه پروژه هاى صنعتى، فنى، لوله کشى، رنگ آمیزى، نازك کارى و سفت کارى، نماسازى، احداث سوله ،اسکلت فلزى،اقالم پیش ساخته ،مخازن بتنى، 
مبلمان پارکى و شهرى، انواع سازه ها از قبیل پارکینگ و آالچیق و آبنما. خرید و فروش و تهیه و توزیع و بسته بندى بتن و مصالح و ملزومات و لوازم ساختمانى 
و عمرانى ، ابزار و ماشین آالت مربوطه ، مصنوعات چوبى و سنگى. واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى. اخذ وام و اعتبارات به صورت ارزى و ریالى 
ازکلیه بانکهاى داخلى و خارجى و موسسات مالى اعتبارى در راستاى تحقق اهداف شرکت ، شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتى و خصوصى اعمم 
از داخلى و بین المللى ،شرکت در نمایشگاه هاى بین المللى تخصصى و غیر تخصصى داخلى و خارجى ، ایجاد شعب و دفاتر نمایندگى در داخل و خارج از کشور، 
گشایش اعتبار وLC براى شرکت نزد بانکها ، تهیه طرحهاى توجیهى، انجام کلیه امور خدماتى شهرى از جمله جدول کشى، نهر سازى،طراحى و احداث و 
نگهدارى فنى پارك ها وفضاهاى سبز ، آبنما و خدمات عمرانى از جمله تامین نیروى انسانى به طور موقت و امور پیمانکارى . تعمیرات و نگهدارى و کلیه خدمات 
شهرى، ساخت مجتمع هاى مسکونى ،تجارى ،ادارى، ورزشى و سوله ، مشارکت در اجرا و ساخت ،انعقاد قرارداد همکارى و مشارکت با شرکت هاى داخلى و 
 ، MCخارجى و اشخاص حقیقى و حقوقى در زمینه موضوع شرکت، تزیینات داخلى و خارجى ساختمان، طراحى، اجرا نگهدارى خطوط انتقال، مدیریت پروژه
مدیریت پیمان ،مدیریت کیفیت واستراتژى، مدیریت منابع نیروى انسانى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله گلستان ، کوچه کوثر ، بن بست یاس ، پالك 37 ، 
طبقه همکف کدپستى 8196984658 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 
100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شــماره 526930110 مورخ 1399/01/27 نزد بانک تجارت شعبه 
گلشن با کد 6930 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى مسعود ترابى به شماره ملى 1270999346 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم نیلوفر محققیان به شماره ملى 1271617757 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم نعیمه ترابى به 
شماره ملى 1272079295 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه نقى زاده قهدریجانى به شماره ملى 1284665836 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى سعید 
ترابى به شماره ملى 1289289778 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (837553)

تاسیس
شرکت سهامى خاص ورق کارتن و شفاف کاغذ پرسین پارتاك درتاریخ 1399/02/17 به شــماره ثبت 64528 به شناسه ملى 14009122791 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تهیه،تولید،توزیع و پخش انواع کاغذ،مقوا و ورق کارتن از مواد اولیه ایرانى 
و خارجى-تبدیل کاغذ،مقوا و ورق کارتن،تولید انواع کارتن،جعبه ،تهیه و توزیع در صنایع سلولزى،فلزى،غذایى و شیمیایى،واردات مواد اولیه و صادرات محصوالت،واردات 
انواع ماشین آالت و ابزار آالت و قطعات و لوازم جانبى،واردات و صادرات انواع کاالهاى مجاز،سرمایه گذارى در سهام سایر شرکتها سپرده گذارى در کلیه بانکهاى داخلى 
و خارجى جهت تحقق اهداف شرکت،اخذ وام و تسهیالت از بانکها و موسسات در راســتاى تحقق اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله احمد آباد ، کوچه ارباب[12] ، 
خیابان احمد آباد ، پالك- 115 ، طبقه دوم کدپستى 8155615877 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 3000000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 
30000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1050000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1306/ص99/61 مورخ 1399/02/07 
نزد بانک پاسارگاد شعبه بزرگمهر با کد 1306 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى محمد على نقش به شماره ملى 
1270345931 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى عرفان نقش به شماره ملى 1271572435 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد کاظم نقش به شماره ملى 1286595118 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل همراه 
با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى حسن شاهین شمس آبادى به شماره ملى 4620154407 به سمت بازرس اصلى به 
مدت یک سال مالى خانم آذر حیدرى سورشجانى به شماره ملى 4623468569 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. گواهى بانکى شماره 61/ص99/ 1306 مورخ 

1399/02/07 صحیح است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (837490)

مواد
آیا تا به حال فکر کرده اید بعد از مصرف غذا چه اتفاقى در بدن مى افتد؟ آیا زمان شروع گوارش احساس 
سوزش معده را تجربه کرده اید؟ احساس سوزش سر معده یا انتهاى مرى ممکن است به دلیل مصرف 
برخى از مواد غذایى خاص رخ بدهد که به نام رفالکس معده یا بازگشت اسید معده شناخته مى شود. براى 
آنکه از رفالکس معده جلوگیرى کنید، باید تغییرات مشخصى را در رژیم غذایى خود در نظر بگیرید. شاید 
به نظرتان سخت باشد که از مصرف غذاهاى مورد عالقه و محبوب خود دست بکشید؛ ولى اصالح رژیم 
غذایى بسیار راحت تر از مصرف دارو براى سال هاى پیش رو است. براى آن که بتوانید از رفالکس 

معده و حس ناخوشایند آن جلوگیرى کنید، نباید به سراغ مصرف غذاهاى ممنوعه بروید. 

 شکالت
یکى دیگر از مواد غذایى مضر براى رفالکس معده شکالت است. مصرف مقدار کم شکالت در طول روز، آنتى اکسیدان، ویتامین 

و مواد معدنى را به بدن وارد مى کند و باعث افزایش سالمتى و بهبود حس و حال فرد مى شود. البته همه این فواید تنها زمانى معنا پیدا مى کند که 
به رفالکس معده مبتال نباشید. اگر از رفالکس معده رنج مى برید، باید از مصرف آن اجتناب کنید؛ زیرا این ماده غذایى موجب آرام و شل شدن 

اسفنکتر تحتانى مرى مى شود. میزان زیاد چربى، کافئین و تئوبرومین موجود در شکالت، تولید اسید معده را تحریک مى کند.

 مرکبات
از آنجا که مرکبات PH معده را کاهش مى دهند و به همین دلیل موجب رفالکس معده مى شوند، باید در دسته مواد غذایى مضر براى 
رفالکس معده قرار گیرند. به جاى مرکبات از میوه هاى داراى آلکالین مثل سیب و گالبى مصرف کنید. براى مصرف آب پرتقال به دلیل 
خواص مفید و مواد مغذى موجود، فقط آن را بعد از یک وعده غذایى کامل و مناسب بنوشید تا آثار اسیدى آن کاهش یابد. مى توانید براى 

کاهش این تأثیرات منفى، میوه هاى مرکبات را با سبزیجات هم ترکیب کنید.

 محصوالت لبنى
شیر و دیگر محصوالت لبنى حاوى مقدار زیادى چربى و کلسیم است. این ترکیبات بیشتر از مواد غذایى داراى منشا گیاهى، موجب پیچیده شدن 
فرایند هضم مى شوند. البته این گفته ها به آن معنا نیست که به هیچ وجه نباید لبنیات بخورید، بلکه باید بهترین زمان مصرف آنها را شناسایى 
کنید. زمان مناسب مصرف لبنیات براى افراد داراى رفالکس معده، معموالً  صبح زود در نظر گرفته مى شود تا زمان کافى براى شکستن مواد 

مغذى و جذب در اختیار بدن قرار گیرد. اگر لبنیات را در شب مصرف کنید، در حین خواب به بازگشت اسید معده دچار مى شوید.

 غذاى تند و پر ادویه
اگر از رفالکس معده رنج مى برید، اولین دسته مواد غذایى مضر براى رفالکس معده که باید از خوردن آن اجتناب کنید، غذاى تند و پر ادویه است. ادویه تولید 
و ترشح اسید معده را تحریک مى کند. اگر به این محرك توجه نکنید و اجازه دهید ترشح اسید معده افزایش یابد، در خطر ابتال به بیمارى گاستریت مزمن قرار 
مى گیرید. در صورتى که به خوردن غذاهاى تند عادت دارید، باید بدون شک و هرچه سریع تر به فکر اعمال تغییر در رژیم غذایى خود باشید. فراموش نکنید 

کنید.که مى توانید از ادویه هاى کم ضرر و سبزى هاى معطر به عنوان چاشنى و طعم دهنده به غذا استفاده 

ویتاامین ان،ا تىااکسیدک

کنید.استفاده 

 قهوه
اگر به رفالکس معده دچارید، نباید قهوه بخورید. با وجود آنکه قهوه فواید بســیارى براى بدن دارد ولى چنانچه به میزان زیاد مصرف شود، ممکن است 
مشکل آفرین باشد. کافئین ترکیبى است که رفالکس معده را تحریک مى کند و تولید اسید را در معده افزایش مى دهد. پیشنهاد مى شود به جاى قهوه از 

چاى سبز یا دمنوش هاى گیاهى و مفید دیگر استفاده کنید.

 مواد غذایى چرب
بدن براى ســنتز هورمون ها و تأمین انرژى الزم، به چربى نیاز دارد. محصوالتى مانند کره، مایونز و... از جمله مواد غذایى به شمار 
مى روند که براى افراد مبتال به رفالکس معده ممنوع است. این مواد مخاط معده را تحریک مى کنند و بر عملکرد صحیح مرى اثر 
مى گذارند. در نهایت همه این موارد موجب افزایش میزان اسید معده مى شوند و با اعمال فشار به معده، فرایند هضم و گوارش را هم 
آهسته تر مى کنند. در نتیجه مواد غذایى براى مدت طوالنى تر از آنچه نیاز است، در بدن باقى مى ماند. به یاد داشته باشید که بهترین 

نوع چربى براى مصرف، روغن هاى گیاهى مانند روغن نارگیل، روغن زیتون و... است.

برخى معتقدند اگر سحرى نخورند مشکلى نداشته و به 
راحتى روزهاى ماه مبارك رمضان را ســپرى مى کنند. 
ممکن است نخوردن ســحرى براى برخى افراد مشکل 
گوارشــى ایجاد نکند اما توجه به این نکته حائز اهمیت 
است که سیرى سلولى عالوه بر سیرى شکمى باید مورد 

توجه قرار گیرد.
فردى که سحرى نمى خورد در نهایت عالوه بر سوء تغذیه، 
احتمال سازگار شدن بدن با گرسنگى طوالنى مدت را به 
همراه دارد که منجر به کاهش سطح انرژى مورد نیاز بدن 

شده و این افراد ممکن است دچار چاقى ظاهرى شوند.
با نخوردن ســحرى، مواد زاید حاصل از سوخت چربى 

در بدن جمع شده و باعث خســتگى زیاد در انتهاى روز 
مى شود. حذف وعده سحرى در عین حال سبب کاهش 
قند خون در طول روز شــده و نهایتاً به کاهش یادگیرى، 

افزایش بى حوصلگى و خستگى منجر مى شود.
افراد اگر رژیمــى انتخاب کنند که آرام آرام وزنشــان را 
کاهش دهد بیشتر مشکالت خود به خود حل مى شوند. 
وقتى به مرور وزن کم کنند پوست فرصتى براى ریکاورى 

و تنظیم خود براساس شرایط جدید دارد.
استفاده از مواد غذایى آبکى مثل سوپ، آش کم حبوبات، 
هلیم بدون روغن، شــکر و همچنین مایعات به هنگام 
افطار و سحر موجب حفظ تعادل آب و امالح فرد روزه دار 

مى شود. مصرف مایعات مثل آب آشامیدنى، آب میوه، شیر 
کم چربى، دوغ بدون نمک در فاصله پس از افطار تا هنگام 
خوابیدن کمک مى کند که تعادل آب و الکترولیت هاى 

بدن در هنگام روزه دارى حفظ شود.
توصیــه مى شــود در وعده ســحرى مقدار مناســبى 
سبزى هاى مختلف مصرف شود. سبزى ها با دارا بودن 
مواد مغذى مختلف و آب عالوه بــر تأ مین ویتامین ها و 
امالح مورد نیاز بدن از تشنگى فرد در طول روز جلوگیرى 
مى کنند. از مصرف چاى و هندوانه در وعده سحر اجتناب 
کنید زیرا باعث دفع آب از بدن در همان ســاعات اولیه 

صبح مى شوند.

سحرى خوردن چگونه جلوى تحلیل رفتن بدن را مى گیرد؟ چرا پس از گریه کردن سردرد مى گیریم؟ 

در این روزهاى شــیوع کرونا، افراد سعى مى کنند به شیوه هاى 
مختلفى محیط زندگى خودشــان را مقابل ویروس ایمن کنند. 
دســتمال هاى ضدعفونى کننده هم جزو محصوالت بهداشتى 
هســتند که در داروخانه ها و فروشــگاه ها ارائه مى شوند و به 
فروش مى رسند. اما سئوالى که پیش مى آید این است که آیا این 

دستمال ها واقعاً مى توانند ویروس کرونا را نابود کنند؟ 
دستمال هاى ضدعفونى کننده، دســتمال هاى یک بارمصرف 
هستند که قبًال به محلولى که حاوى یک عنصر ضدعفونى کننده 
مانند کواترنر آمونیوم، هیدروژن پروکسید و سدیم هیپوکلراید است، 
آغشته شده اند. تفاوت قابل توجه میان دستمال هاى ضدعفونى 

کننده و افشانه هاى ضدعفونى کننده این است که دستمال هاى 
ضدعفونى کننده مناســب استفاده براى ســطوح سخت مانند 

دستگیره ها و کانترها هستند، نه روى پوست یا غذا.
مدت زمان تماس، تفــاوت اصلى میان نحوه اســتفاده از انواع 
دستمال هاى ضدعفونى کننده اســت. یعنى سطحى که آن را 
ضدعفونى مى کنید، چه مدت باید در تماس با ضدعفونى کننده 
مد نظر بماند تا تأثیر بگذارد. بــراى اینکه از خاصیت ضدعفونى 
کنندگى این دستمال ها بهره مند شوید، باید سطوح مد نظرتان 
بیشتر مرطوب بمانند. مثًال اینکه سطح باید به مدت چهار دقیقه 
بعد از به کار بردن دستمال مرطوب بماند تا به درستى ضدعفونى 

شود. یعنى براى تأثیرگذارى مطلوب، شما باید مثًال کانتر آشپزخانه 
را دســتمال ضدعفونى کننده بکشــید و اگر دیدید سطح کانتر، 
زودتر از چهار دقیقه شــروع به خشک شــدن کرد، الزم است 
دســتمال دیگرى برایش استفاده کنید. دســتورالعمل خیلى از 
دستمال هاى ضدعفونى کننده مى گویند هر سطحى که با غذا 
در تماس است، باید بعد از استفاده از محصول، با آب شسته شود، 
به ویژه اگر از این محصوالت در آشپزخانه استفاده مى کنید. هرگز 
از محصوالت ضدعفونى کننده روى مواد غذایى استفاده نکنید و 
سطح ضدعفونى شده را پیش از شروع به پخت و پز، کامًال با آب 

بشویید.

به طور کلى، دستمال هاى ضدعفونى کننده براى سطوح سخت 
کاربرد دارند و دستمال هاى آنتى باکتریال براى تمیز کردن پوست. 
عناصر معمول موجود در این دستمال ها شامل الکل و بنزتونیوم 
کلراید و... مى شوند. درباره کووید-19، هنوز توافق نظرى مبنى 
بر این که دســتمال هاى آنتى باکتریال اثرى روى ویروس جدید 
کرونا دارند یا نه وجود ندارد. یعنى شستن دست ها با آب و صابون، 
توصیه اى اســت که همچنان جزو معتبرترین هاست و یکى از 
بهترین راه هاى نابود کردن ویروس کرونا تلقى مى شود. در صورتى 
که شستن دست ها با آب و صابون مقدور نیست، توصیه شده است 

از یک سنیتایزر دست با حداقل 60 درصد الکل استفاده کنید.

ددر ای اینر روزههاىى
ممختختلفىى مححیطط
ددسـســتمماللهاىى
دد ککه ههسســتنتند
ففروشوش مىى رسس
ددسستتمالل هااواقق
ددسستمالل هااى
هسستند که قبالال
ماننندکوواترننرآمم
آغششته شده اند

آیا دستمال 
ضدعفونى کننده، 
ویروس کرونا را 

مى کشد؟

گریه یکى از روش هاى تخلیه احساســات ناخوشایند 
است و اگر خوش شــانس باشید فقط با قرمزى چشم، 
تورم و آبریزش بینى روبه رو خواهید شد ولى اگر خوش 
شانس نباشید باید انتظار یک سردرد نبض دار شدید را 

داشته باشید.
به گفته دکتر «الرنس نیومن»، مدیر بخش ســردرد 
مؤسسه ســالمت النگون زمانى که غمگین هستید 
بدنتان هورمون کورتیزول یا استرس ترشح مى کند. 
هورمون استرس، پیام رسان هاى شیمیایى مغز شما 
که عامل واکنش هاى فیزیکى مانند فشار به پیشانى یا 

سرازیر شدن اشک هستند را فعال مى کند.
یکــى از ایــن انتقــال دهنــده هــاى عصبــى به 
خصــوص اســتیل کولیــن تنظیــم کننده اشــک 
شماســت و باعــث تحریــک غــدد اشــکى کــه 
در گوشــه پایینــى ابــروى شــما قــرار دارنــد، 
مى شــود. هنگامى که اشک شــروع به جریان مى 
کند، بینى شما متورم شــده و به سینوس ها فشار مى 
آورد. عضالت ســر و گردن شما هم همزمان منقبض 

مى شوند.
اغلب مردم به دلیل ایجاد تنش اضافه هنگام گریه کردن 
سردرد تنشى را تجریه مى کنند که باعث ایجاد درد در 
تمام سر مى شود که حساسیتى به نور نداشته و باعث 

حالت تهوع نمى شود. زمانى که گریه مى کنید عضالت 
پیشانى و گردن و پشت سر منقبض مى شوند و کسى 
که مدت زمانى طوالنى گریه اى سخت را تجربه کند 
تنش در این عضالت را طوالنــى تر کرده و در نتیجه 

احساس درد زیادى خواهد داشت.
گریه طوالنــى مدت مى تواند روى ســینوس ها هم 
تأثیر بگذارد. مجارى اشک شما به سینوس ها منتهى 
مى شوند به همین دلیل گریه کردن با آبریزش بینى 

همراه است بنابراین افزایش مایع در سینوس ها 
منجر به ایجاد فشار و در نتیجه سردرد مى شود.
گریه کــردن مى تواند میگــرن را فعال کند 

بنابراین اگر میگرن دارید گریه تکرر 
آن را بیشتر خواهد کرد.

مسلمًا براى بهتر شدن سردرد بعد 
از گریه نیازى نیست تمام روز را 

در تختخواب دراز بکشید. 
بــراى شــروع 

مى توانید از یک کیسه آب گرم یا سرد، هر کدام را که 
ترجیح مى دهید استفاده کنید و پشت سر، روى گردن یا 
روى پیشانى بگذارید. دوش آب گرم یا آب سرد هم مى 

تواند به بهبود سردرد شما کمک کند.
بعد از آن مى توانید از ماساژ سر و گردن کمک بگیرید. 
یک نقطه فشــارى خاص هم بین انگشــت شست و 
اشاره وجود دارد که با فشــار آن مى توانید شدت سر 
درد را کاهش دهید. و در انتها  از یک مســکن 
مناســب مثل اســتامینوفن یا آسپرین 

استفاده کنید.

مى شوند به همین دلیل گریه کردن با آبریزش بینى 
در سینوس ها  افزایش مایع همراه است بنابراین

منجر به ایجاد فشار و در نتیجه سردرد مى شود.
گریه کــردن مى تواند میگــرن را فعال کند 

نابراین اگر میگرن دارید گریه تکرر 
ن را بیشتر خواهد کرد.

بعد  مسلمًا براى بهتر شدن سردرد
ز گریه نیازى نیست تمام روز را

در تختخواب دراز بکشید. 
ــراى شــروع 

درد را کاهش دهید. و در انتها  از یک مســکن
مناســب مثل اســتامینوفن یا آسپرین

استفاده کنید.



دنیا روى در رفتن دارد و بانگ وداع برداشــته و آخــرت روى درآمدن دارد و به 
ناگاه، رخ مى نماید. بدانید، که امروز، روز به تن و توش آوردن اسبان است و فردا 
روز مسابقه . هر که پیش افتد، بهشت جایزه اوست و هر که واپس ماند، آتش جایگاه 
او. آیا کسى نیست ، که پیش از آنکه مرگش در رسد، از خطاى خود توبه کند؟ آیا 
کسى نیست ، که پیش از بدحالى و شوربختى، براى خویش کارى کند؟ بدانید که 
شــما در این روزهاى عمر غرق امیدها و آرزوهایید و حال آنکه ، مرگ پشت سر 

موال على (ع)شما کمین کرده است.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز شانزدهم ماه مبارك رمضان:
اَللّـُهمَّ َوفِّْقنى فیِه لُِمواَفَقهِ اْالَْبراِر، َوَجنِّْبنى فیِه  ُمراَفَقَه اْالَْشراِر، َوآِونى فیِه 

بَِرْحَمتَِک اِلى داِرالَْقـراِر، بِاِلـِهیَّتَِک یا اِلـَه الْعالَمیَن.
خدایا موفقم دار در این روز به همراهى کردن با نیکان و دورم دار در آن از 
رفاقت با اشرار و جایم ده در آن بوسیله رحمت خود به خانه قرار و آرامش 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىبه معبودیّت خود اى معبود جهانیان.

جهان کرونایى از پنجره  کاریکاتور

 براى اولین بار در کشور به بهره بردارى مى رسد

تله مترى شبکه فاضالب 
در اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد: براى اولین بار 
در کشور پروژه تله مترى شبکه فاضالب با پیشرفت بیش از 85 درصد در 

آینده نزدیک در اصفهان در مدار بهره بردارى قرار مى گیرد.
مهندس هاشــم امینى ایجاد زیر ســاخت ها را براى اجــراى این پروژه 
ضرورى  دانست و اظهار داشــت: هم اکنون 10 فقره فلومتر در 30 نقطه 
که خطوط اصلى شبکه در آنجا قرار دارد نصب شده و در 7 نقطه در اطراف 

سرشاخه هاى شبکه فاضالب، باران سنج نصب گردیده است .
وى هدف از تله مترى شبکه فاضالب را مدیریت حجم ورودى فاضالب 
به خطوط اصلى و تصفیه خانه ها برشمرد و اعالم کرد: با اجراى پروژه تله 
مترى شبکه فاضالب حجم ورودى فاضالب در هنگام بارندگى به شبکه ،

کنترل مى شود .
مهندس امینى افزود:در هنگام بارندگى بطور ناخواسته حجم زیادى آب 
باران به سمت شبکه فاضالب هدایت مى شود که این رویداد عالوه بر پس 
زدگى فاضالب در منازل مسکونى و واحدهاى تجارى تاسیسات فاضالب 

را هم با مخاطراتى مواجه مى کند.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان  با بیان اینکه 
تاسیسات فاضالب تنها براى جمع آورى،  انتقال و تصفیه فاضالب خانگى 
طراحى شده است تصریح کرد: با اجراى پروژه تله مترى شبکه فاضالب، 
ورود فاضالب هاى غیر خانگى به شبکه مورد شناسایى قرار مى گیرد، چرا 
که ورود فاضالب هاى غیرخانگى به شبکه  در فرایند  تصفیه  اختالالتى 

بوجود مى آورد.
مهندس هاشم امینى اعالم کرد: با نصب سنسورهایى در شبکه فاضالب، 
میکروارگانیسم هایى که ناشــى از فاضالب غیر خانگى باشند شناسایى 
مى شــوند که ایــن امر نقــش بســزایى در ارتقاى کیفیت پســاب در 

تصفیه خانه هاى فاضالب دارد.  
 وى با برشــمردن دیگر مزایاى اجراى پروژه تله مترى شبکه فاضالب 
خاطرنشان ساخت: با تله مترى شبکه فاضالب، ظرفیت خطوط انتقال، 
تصفیه خانه و  شبکه در مواقع وقوع حوادث غیر مترقبه بررسى مى شود و 
به نوعى جریان فاضالب  به تاسیسات مدیریت و کنترل  مى گردد،که این 

امر از وقوع حوادثى مانند پس زدگى فاضالب جلوگیرى مى کند.

تمهید مهم در طرح هاى 
ذوب آهن  کاهش مصرف آب است

تولید فوالد همواره به وجود و مصرف آب وابســته اســت ، ذوب آهن 
اصفهان با توجه بــه قرار گرفتن در کنار رودخانــه زاینده رود از آب این 
رودخانه استفاده مى کرد ولى در چند سال اخیر و با بروز خشکسالى هاى 
مکرر، به منظــور کاهش مصرف آب در ذوب آهــن اصفهان تمهیدات 
گســترده اى انجام و پروژه هــاى مختلفى را تعریف شــد تا على رغم 
افزایــش تولید ، میــزان برداشــت از آب رودخانه زاینــده رود کاهش 

یابد. 
مهرداد اسماعیلى، مدیر آبرسانى شــرکت ذوب آهن با اشاره به این که 
با اشاره به این که از سال 79 اولین خشکسالى ها در اصفهان شروع شد 
گفت: ذوب آهن اصفهان از صنایعى مى باشد که حیات آن به وجود آب 
وابسته است ، با شروع خشکسالى ها، این شــرکت با برنامه ریزى ها و 
تعریف پروژه هاى مختلف سعى کرد تا میزان مصرف 

خود را از زاینده رود کاهش دهد .
 وى با اشاره به این که در ســال 79 میزان برداشــت آب از زاینده رود 
32 میلیون متر مکعب بود و این رقم در ســال 97 بــه 14 میلیون متر 
مکعب کاهش پیدا کرده است ، یاد آور شد : با انجام پروژه هاى مختلف 
و على رغــم افزایش 60 درصــدى تولید هر ســاله 20 درصد کاهش 
مصرف آب نسبت به ســال قبل داریم که این رقم بســیار قابل توجه

 است .
مدیر آبرسانى شــرکت ذوب آهن یکى از تمهیدات مهم در طرح هاى 
توســعه اى ذوب آهن اصفهان را کاهش مصرف آب دانســت و گفت: 
استفاده از پساب در سیکل هاى کثیف کارخانه نظیر خنک کردن سرباره ، 
مدیریت مصرف آب با نصب مولتى پمپ هاى آب صنعتى و آشامیدنى و 
مدیریت مصرف و فشار از دیگر عواملى است که با کنترل آن توانستیم 

مصرف آب در شرکت را کاهش دهیم .
اسماعیلى، یکى از نقاط پر مصرف آب در ذوب آهن اصفهان را برج هاى 
خنک کننده دانســت و گفت: در شــرکت حدود 200 برج خنک کننده 
وجود دارد که از سال 81 به خاطر تبخیر زیاد آب در این برج ها شروع به 
اصالح ساختارى آن ها نمودیم و سعى شده سالیانه 10 برج خنک کننده 

را بازسازى و نوسازى کنیم .
وى افزود: اخیرا برنامه ریزى کردیم تا از برج هاى هیبریدى ، اســتفاده 
کنیم زیرا این برج ها عالوه بر کاهش حداقل 30 درصدى مصرف آب ، 

در زمینه کاهش آالیندگى نیز بسیار موثر است .
وى رویکرد جدید صنایع فوالدى را براى تامین آب ، اســتفاده از پساب 
دانست و گفت: ذوب آهن اصفهان با سرمایه گذارى بالغ بر هزار میلیارد 
تومان به منظور کاهش مصرف آب ، پســاب شهرســتان هاى  زرین 
شــهر بالغ بر 60 لیتر بر ثانیه و فوالدشــهر بالغ بر 190 لیتر بر ثانیه را 
خریدارى کرده و همچنین در صدد هســتیم تا پساب شهرستان نجف 
آباد و شهرســتان هــاى اطراف را نیــز خریدارى نموده و به شــرکت 
انتقال دهیم تا نیاز بــه آب رودخانه را به کمترین حــد ممکن کاهش

 دهیم.
مدیر آبرسانى ذوب آهن هدف این مدیریت را کاهش و مدیریت بهینه 
مصرف آب در شرکت دانست و تصریح کرد : ساخت تصفیه خانه پساب ،
 اصالح برج هاى خنک کننده و بازســازى و نوســازى شبکه فرسوده 
شــرکت از برنامه هایى اســت که در ســال جارى در صدد انجام آن

 هستیم.


