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تصویربردارى «87 متر» عیارى از سر گرفته شدسریال «موسى(ع)» به دنبال کارگردان مى گردد! بررسى هفتگى مسائل کارگرى استان اصفهان فرهنگ ویروس کرونا تغییر ماهیت داده است؟استان سالمت پول آرین را بدهید ورزش جهان نما

کرونا تا چه 
دمایى زنده 

مى ماند؟

87 زن اصفهانى سال گذشته در آتش سوختند
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جزئیات حمله سایبرى 
به بندر شهید رجایى

یک بام و دو هواى مدیران 
باشگاه ها 

بومى سازى ذوب ریل 
ملى، افتخار کشور است
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چرا موبایل در 
اصفهان 30 درصد 
گران شده است؟

حمید سورى، دکتراى تخصصى اپیدمیولوژى با اشاره به اثر 
درجه حرارت روى میزان فعالیت ویروس کووید- 19، توضیح 

داد: بهترین شرایط براى فعالیت ویروس کرونا، بین منفى 
4 درجه تا حدود 15 درجه باالى صفر است. وى درباره روند 
اپیدمى کووید- 19 در فصل تابستان گفت: ویروس کرونا...

رئیس اتحادیه بازار موبایل اســتان اصفهان از 
افزایش 30 درصدى قیمت موبایل در بازار استان 

اصفهان خبرداد.
حسن میر شمشیرى گفت: باتوجه به وجود شرایط 
شیوع  ویروس کرونا در کشور اصلى ترین خسارت 
ناشى از این ویروس به حوزه بازار موبایل استان، 
کاهش واردات موبایل به داخل بــازار بوده که 
این کاهش واردات در نهایت موجب افزایش 30 

درصدى قیمت موبایل...
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سخاوت آسمان اصفهانسخاوت آسمان اصفهان
مجموع بارندگى فصل آبى مجموع بارندگى فصل آبى 9999--9898 از معدل هر سال بیشتر است از معدل هر سال بیشتر است
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آمار پزشکى قانونى نشان مى دهد

مائده طهماسبى: 

کرونا به 
همه فرصت 
خودشناسى 
داد

حسن اشجارى: 

از نظر بوناچیچ فحاشى هایش 
توهین نبود!

مدافع سابق سپاهان در مورد شرایط این تیم در فصل یازدهم و هتریک 
قهرمانى صحبت کرد.22 اردیبهشت سالروز قهرمانى سپاهان در لیگ 
یازدهم باعث شد حسن اشــجارى، مدافع چپ سابق تیم هاى لیگ 

برترى که آن سال یکى از اعضاى...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رئیس اتحادیه بازار موبایل استان
 پاسخ مى دهد

مراجعه شبانه 
خودروها به مراکز 

تعویض پالك 
اصفهان

آتش به جان 8 ساله ها! 
2

پاسخ مدیر ذوب آهن به شایعات اخیرپاسخ مدیر ذوب آهن به شایعات اخیر

رادو مى خواهد بیاید رادو مى خواهد بیاید 
ولى نمى تواندولى نمى تواند

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 
دوم

م الف: 838405

آگهى مزایده/ مناقصه عمومى

دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده و مناقصه به 
متقاضى واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان جهت اطالع بیشتر و دریافت اسناد 
مى توانند از تاریخ درج آگهى به مدت ده روز کارى (به غیر از جمعه و شــنبه) به دفتر 

تدارکات دانشگاه مراجعه و یا با شماره تلفن 53292205- 031 تماس حاصل نمایند.
1- اجاره مکان تایپ و تکثیر و کتابفروشى دانشگاه

2- تعمیر و نگهدارى تأسیسات دانشگاه
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده و مناقصه بوده و دانشگاه در قبول یا رد هر 

یک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومى دانشگاه  آزاد اسالمى شهرضاروابط عمومى دانشگاه  آزاد اسالمى شهرضا

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (کلیه مراحل برگزارى فراخوان و دریافت اسناد فراخوان از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) انجام خواهد شد). الزم است کلیه 
شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلى مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضا الکترونیکى را 

جهت شرکت در فراخوان محقق سازند.
تاریخ انتشار و دریافت اسناد فراخوان از طریق سامانه ستاد از روز سه شنبه مورخ 1399/02/23 ساعت 10:00 صبح 

تاریخ بازدید روز دوشنبه مورخ 1399/03/12 ساعت  10:00 صبح
مهلت ارسال و بارگزارى پیشنهاد قیمت روز شنبه مورخ 1399/03/17 تا ساعت 14:00 بعدازظهر 
زمان قرائت پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان روز یکشنبه مورخ 1399/03/18 ساعت 10:00 صبح

آدرس- اصفهان- میدان الله- اتوبان شــهید اردستانى- فرودگاه بین المللى شــهید بهشتى اصفهان اداره کل 
فرودگاههاى استان اصفهان- اداره امور مالى                                      تلفن: 35275036- 031، 03133998400

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131- 021

م الف:842520اداره کل فرودگاههاى استان اصفهاناداره کل فرودگاههاى استان اصفهان

آگهى فراخوان مناقصه
انجام امور خدمات نظافت و نگهدارى فضاى سبز و خدمات عمومى 

TA 120 -99 -2 -1 فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان (یک مرحله اى) به شماره

شرکت فرودگاهها و ناوبرى هوائى ایران 
اداره کل فرودگاههاى استان اصفهان
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صهمه فرص هف همهفرصره
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روابط عمومى نیروى دریایى ارتش چگونگى بروز حادثه 
براى یکى از شناورهاى سبک در منطقه عمومى آب هاى 

جاسک و چابهار را تشریح کرد.
روابط عمومى نیروى دریایى ارتش اعالم کرد: «عصر روز 
یک شنبه بیست و یکم اردیبهشت در حین انجام تمرین 
دریایى توسط تعدادى از شناورهاى نیروى دریایى ارتش در 
آب هاى جاسک و چابهار، شناور پشتیبانى سبک کنارك 
دچار حادثه شد و تعدادى از دریادالن نیروى دریایى به فیض 
شهادت نائل آمدند. پس از این حادثه تیم هاى امداد و نجات 
دریایى در فاصله کوتاه در محل حضور یافته و مجروحان 
و شهدا را  از شناور تخلیه و به مراکز درمانى منتقل کردند. 

تعداد شهداى این حادثه 19 تن بوده و تعداد مجروحان نیز 
15 نفر است که در وضعیت مناسبى به سر مى برند.

بر اســاس این گزارش شــناور حادثه دیده کنارك طى 
عملیاتى براى بررســى هاى فنى به محل اسکله دریایى 

منطقه منتقل شده است.
روابط عمومى نیــروى دریایى ارتش ضمن تســلیت به 
خانواده هاى شــهداى این شــناور، بر آمادگى دفاعى و 
روحیه شهادت طلبى کارکنان غیور دریایى ارتش تأکید و 
عنوان کرده است، انتظار مى  رود تا بررسى دقیق تیم هاى 
کارشناسى حاضر در محل حادثه، از هرگونه گمانه زنى در 

این خصوص پرهیز شود.»/1834

معاون وزیر راه و شهرســازى با اشاره به حمله سایبرى 
اخیر به ســامانه هاى چند اپراتور بنــدرى  گفت: حمله 
ســایبرى اخیر در زمینه نفوذ به ســامانه هاى سازمان 
بنادر ناکام بود و فقط توانست به تعدادى از سامانه هاى 
اختصاصى عملیاتى بخش خصوصى در بنادر نفوذ کند 

و آسیب برساند.
محمد راســتاد با تأکید بر اینکه الیه هاى حفاظتى باید 
تقویت و به روزرسانى شوند، گفت:  سازمان بنادر از نظر 
حفاظت در وضعیت خوبى قرار دارد اما الزم اســت که 
الیه هاى حفاظتى به طور مستمر تقویت و به روز رسانى 

شوند تا ریسک حمله سایبرى به حداقل برسد.

معاون وزیر راه  و شهرسازى ادامه داد: درباره منشأ بیرونى 
این حمله سایبرى اطالعاتى ندارم.

راستاد همچنین درباره تراکم کشتى هاى حامل کاالهاى 
اساسى در بندر امیرآباد و دلیل عدم توزیع این کشتى ها به 
سایر بنادر شمالى اظهار کرد: در حال حاضر توزیع بار در 
بنادر شمالى روال خوبى دارد. با وجود اینکه عملکرد تمام 
بنادر جنوبى منفى اســت اما تمام بنادر شمالى عملکرد 
مثبتى دارند و تنها بنادرى که در آمار سال جارى مثبت 

بوده اند بنادر شمالى کشورمان هستند.
وى این را هم گفت که عملکرد بندر فریدون کنار حدود 

200 درصد رشد داشته است.

حادثه شناور کنارك
 19 شهید بر جاى گذاشت

جزئیات حمله سایبرى 
به بندر شهید رجایى

کرونا، آذر وارد کشور شد
   ایلنا | سردار سپهر، جانشین سازمان بسیج 
مستضعفین در اولین جلسه مجمع عالى بسیج 
حقوقدانان، اظهار کرد:  هر کجا بســیج هست 
باید یک مرکز مشاوره حقوقى نیز باشد و بخشى 
از کار بسیج باید آموزش حقوق به مردم باشد. ما 
باید به سازمان بازرســى نیز کمک کنیم؛ چرا از 
آذر ماه این بیمارى در کشور ما بوده و ما از بهمن 
ماه متوجه شدیم، این حقى است که مردم باید 

مطالبه  کنند./1838

مهدها بازگشایى شوند
   ایرنا | مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان 
سازمان بهزیستى کشور گفت: با توجه به فعالیت 
مراکز غیرمجــاز بدون رعایــت پروتکل هاى 
بهداشتى براى نگهدارى کودکان مادران شاغل، 
الزم است یا دورکارى مادران شاغل تمدید شود 
یا اینکه مهدها به قید فوریت بازگشــایى شوند. 
ســعید بابایى تأکید کرد: مؤسساتى هستند که 
در قالب قانونى اقدام به اعزام پرســتار خانگى 
مى کنند اما در این شــرایط و با توجه به جامعه 
700 هزار نفرى کودکانى که به مهدهاى کودك 
مى روند، به ویژه مادران شــاغل در شــهرها، 
نیاز اســت که مهدها با پروتکل هاى مراقبتى 

بازگشایى شوند.

کارت هاى خود را
 اجاره ندهید

   میــزان | به گفته معــاون اجتماعى پلیس 
فتا ناجا، اجاره کارت هــاى بانکى، یکى دیگر از 
روش هاى جدید کالهبرداران است. سرهنگ 
رامین پاشــایى گفت: اخیراً کالهبــرداران با 
سوءاستفاده از کارت عابر بانک مشتریان دست 
به کالهبردارى مى زنند. این افراد با فریب دادن 
برخى مشتریان بانک، کارت عابر بانک و حساب 
آنها را با قیمت ناچیز اجاره و از اطالعات حساب 
شهروندان اســتفاده کرده و به بهانه بازاریابى، 
براى آنها سود واریز مى کنند. وى درباره برخورد 
با این مجرمان افزود: پلیــس هنگام برخورد با 
این افراد، ابتدا با صاحب شــماره حساب طرف 

مى شود./1839

کدام مدارس 
تعطیل مى مانند؟! 

   رکنا | مدیرکل دفتر سالمت و امور تندرستى 
وزارت آموزش و پرورش، با اشــاره به بازگشایى 
مدارس از 27 اردیبهشــت ماه، گفــت: مدارس 
استثنایى، مدارس شبانه روزى و پیش دبستانى ها 
مستثنى هســتند و فعًال باز نخواهند شد. محمد 
محســن بیگى دانش آموزان و معلمانى که دچار 
بیمارى هاى زمینه اى از جمله مشکالت تنفسى، 
قلبى و عروقى، پیوند اعضا، شــیمى درمانى و... 
هســتند را مجاز به حضور در مدرســه ندانست و 
گفت: همکاران خانم که باردار هستند نیز در مدرسه 
حضور پیدا نخواهند کرد. اما حضور سایر همکاران 
در مدرســه تقریبًا الزامى مى شود و حضور دانش 

آموزان اختیارى است./1840

چند سال باید کار کنیم تا 
خانه بخریم؟

   عصرایران | واقعًا یک کارمند یا یک کارگر 
چند سال باید کار کند تا بتواند یک پراید ساده 
بخرد؟ در این وضعیت نابسامان اقتصادى یک 
نفر چند سال باید کار کند تا یک خانه براى خود 
دســت و پا کند؟ تصور کنید یک کارگر هر ماه 
تمام حقوقش را که حــدود 2/5 میلیون تومان 
است پس انداز مى کند. فرض مى کنیم خانواده 
این کارگر، خورد و خوراك و لباس و پوشاك هم 
ندارند. اگر او بخواهــد یک خانه یک میلیاردى 
بخرد باید 400 ماه یعنى 33 ســال کار کند تا 

صاحب خانه شود!/1841

تکذیب شایعه قتل زاهدى
   تاریخ ایرانــى | عکسى در شبکه هاى اجتماعى 
منتشر شده از روزنامه «لس آکوس» درباره قتل اردشیر 
زاهدى، وزیر خارجه ایــران در دوره پهلوى. این خبر و 
عکس جعلى است. در خبر منتشر شــده آمده که این 
روزنامه سوییسى است درحالى که «لس آکوس» یک 
روزنامه چاپ فرانسه است. عکسى که فتوشاپ شده و 
خبر جعلى قتل زاهدى در آن با فوتوشاپ آمده، مربوط 
به تاریخ 25 فوریه 2020 است که با دستکارى تاریخ 10 
ِمى نوشته شده درحالى که در این تاریخ اصًال این روزنامه  

منتشر نشده است./1836

راهکار پیدا شد
   فارس | ســعید نمکى، وزیر بهداشت در صفحه 
توییتر خودنوشت: بالفاصله پس از توصیه مقام معظم 
رهبرى مبنى بر یافتن راهى براى بازگشایى مساجد به 
روى مؤمنان مشتاق با رعایت دستورالعمل هاى محکم 
در شب هاى قدر،  تشکیل جلسه دادیم و خوشبختانه به 
راهکار مناسبى رسیدیم که سریعاً اعالم خواهد شد. امید 

است که دعاى مؤمنان کماکان همراهمان باشد.

انتقاد ابطحى از یک پرسش 
   برتریــن هــا | محمدعلــی ابطحــی در روزنامه 
«اعتماد» نوشت: من به ســوتی هاي اخیر صداوسیما 
کار ندارم، ولی در یک برنامه پرسش و پاسخ گزینه اي 
پرسیده بود در چه سنی بایدکودك را وادار به نماز کرد. 
پاسخ هاي سه سالگی و پنج سالگی و هفت سالگی بود. 
این در حالی اســت که حتی براي دختران کسی قبل از 
9 ســالگی نماز را واجب نمی داند. این در جامعه اي که 
می بینیم، تشویق به نماز نیســت، فراري دادن از دین 
اســت. امیدي به اصالح نمی رود، چون حوزه دینی به 
اعتقاد من یکی از مظلوم ترین حوزه ها در صداوسیماست 

و متولی دغدغه مند ندارد./1837

بازداشت مدیر صدا و سیما 
   رکنــا | یک منبع موثق از بازداشت مدیرکل سابق 
صدا و سیماى ایالم به اتهام فساد مالى خبر داد. علیرضا 
شیروى، مدیرکل سابق صدا و سیماى ایالم و مدیرکل 
کنونى صدا و ســیماى مرکز لرســتان با دستور افشار 
خســروى زاد دادســتان مرکز ایالم، بازداشت و روانه 
بازداشتگاه شده است. این منبع موثق با اعالم این خبر 
گفت: شیروى به اتهام اخذ رشوه و اختالس بازداشت شد 
و مراحل قضایى پرونده در دست اقدام است. دیروز اعالم 
شد که این مسئول سه روز اســت در محل کار خود نیز 

حاضر نشده است.
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نماینده مجلس شوراى اسالمى خبر داد که براى جبران 
خسار ت هاى ناشى از حمله تندروها به سفارت بریتانیا در 
تهران، 27 میلیارد تومان هزینه از جیب ملت پرداخت شده 
است! حجت االسالم احمد مازنى از وزارت خارجه خواسته 
است که در این زمینه روشنگرى کند. او افزود: این مبلغ 
که معادل یک میلیون و 300 هزار پوند بوده، براى ترمیم 
چند اثر هنرى کــه در جریان حمله به ســفارت بریتانیا 

تخریب شده بودند، پرداخت شده است. 

در جریان حمله به سفارت بریتانیا در سال 90، مهاجمان 
ساعت ها در ســاختمان ســفارت جوالن مى دادند. آنها 
پرچم هاى بریتانیا و تصاویر «ملکه الیزابت» را پاره کرده 
و به دفاتر و وسایل کار موجود در ساختمان آسیب زدند. 
بحث پرداخت غرامت به سفارت بریتانیا از سال 93 و در 
پى توافق ایران و بریتانیا براى بازگشایى سفارتخانه اش 
مطرح شــده بود ولى تاکنون جزئیاتى از میزان خسارت 

پرداخته شده اعالم نشده بود.

پرداخت 27میلیارد تومان خسارت به سفارت بریتانیا!

یک رخداد تکان دهنده! سن شــروع اعتیاد در ایران به 
هشت سال رسیده است. این خبرى است که چندى قبل 
یک کارشناس آســیب هاى اجتماعى آن را منتشر کرد. 
افتادن آتش به جان کودکان هشت ساله به شدت نگران 
کننده است و بهتر اســت راحت از کنار آن عبور نکنیم. 
درست است که خبر به شدت تکان دهنده و فجیع است 
اما عمق فاجعه به همینجا ختم نمى شود. خبر بدتر اینکه 
اگر به طور دقیق به همه  جوانب این موضوع نپردازیم و 
راه حل کارآمدى براى برون رفت از این بحران پیدا نکنیم 
مشکالت حادترى در انتظار جامعه مان است. البد آسیب 
شناسان و جامعه شناســان به این موضوع دقت کرده یا 
مى کنند؛ اما مسلم است که دولت باید راهى براى برون 
رفت از این بحران پیدا کند چه اگر چنین نکند؛ بحران هاى 

عمیق تــر و شــدیدترى 
کمیــن کرده اســت و به 
زودى حملــه مى کنــد 
جورى که شاید هیچکس 
دیگر نتواند فکرى به حال 
کودکان و نوجوانان بکند. 
نه فقط کودکان و نوجوانان 
که همه  اقشار و همه افراد 
و سن ها را تهدید مى کند. 
شــوکه آور  اســت تصور 

پیشرفت این وضعیت. 
اصًال خود اصطالح «اعتیاد کــودکان» به اندازه  کافى 
تکان دهنده اســت؛ اما اینکه بدانیم این اعتیاد، شکاف 
بین نسل ها و خانواده ها را بیشتر مى کند یا تبرش به طور 
مستقیم بنیان خانواده را نشــانه مى گیرد، زلزله اى دیگر 
است. به طور حتم کودك معتاد یا نوجوانى که از هشت 
سالگى انواع مواد مخدر را تجربه کرده است، رفتارهاى 
هنجار شکنانه  زیادى از خودش نشــان مى دهد. اصًال 
اعتیاد در هر سنى که باشد، روابط عاطفى را سست مى کند 
و مشکالت اجتماعى و اقتصادى زیادى به وجود مى آورد 
و معلوم است اگر این رفتارها از همان کودکى شروع شود 
چه اثرات و پیامدهاى مخربى براى شخص و جامعه در 

پى خواهد داشت.
 کمى برگردیم عقب تر! چه شــد که به اینجا رسیده ایم؟ 
علت این روابط سست بین افراد خانواده، این همه تنش 
میان نســل ها، اینکه پدر و مادرها و کودکان و نوجوانان 
اینقدر از هم دور شده اند و اینقدر از درك کردن همدیگر 

غافل شده اند چیست؟ آیا باال رفتن سن ازدواج و در سن 
باال پدر و مادر شدن، یکى از دالیل این موضوع نیست؟ 
اگر بخواهیم ریشه یابى کنیم؛ باید عین یک چرخ برگردیم 
عقب و ریشه هایش را یکى یکى کشف کنیم که از حوصله 
این یادداشت خارج است. در حال حاضر مهم این است که 
ذهنمان را معطوف کنیم به خبر رسیدن سن مصرف مواد 
مخدر به هشت سال آن هم در حالى که این عدد در دنیا 
15 سال است؛ و بدتر اینکه پیش بینى کنیم با وجود این 
همه مشکالت اجتماعى و فرهنگى که محصول شرایط 
اقتصادى است و زیادتر شدن این مشکالت، قرار است 
چقدر این بحران را شدیدتر و عمیق تر کند. اگر پا را فراتر 
بگذاریم و پیش بینى کنیم که شدت گرفتن این بحران 
قرار نیست چندان طول بکشد و همین نزدیکى هاست و 
به همین زودى ها اتفاق مى افتد؛ بیشتر شوکه مى شویم. 
بایــد کارى کــرد، اول 
اینکــه بفهمیــم چــه 
کارهایــى در این زمینه 
انجام شده. یک مسئله، 
قطعى و حتمى اســت و 
آن اینکه بــراى رهایى 
از این بحــران به یک 
عــزم ملى نیــاز داریم. 
نیاز داریم کــه دولت با 
همــه  ارکان براى حل 
این معضــل اقدام کند. 
اطالع رسانى و فرهنگسازى رسانه اى هم مى تواند به طور 
چشمگیرى بر حل این بحران اثر داشته باشد. رسانه ها با 
برنامه ریزى هاى حساب شــده  کوتاه مدت و بلند مدت 
براى آشــنایى خانواده ها با رفتارهاى پر خطر کودکان و 
نوجوانان نقش مهمى ایفا مى کنند به شرطى که براى این 
کار از کارشناسان واقعى و دلسوز کمک بگیرند و انتظار 
نداشته باشــند یک برنامه  کوتاه مدت بتواند معجزه اى 
صورت بدهد. وقتى مى گوییم عزم ملى، یعنى اینکه همه 
دست به دست هم بدهند تا بهترین راهکارها ارائه و اجرا 
شود. یعنى اینکه جامعه شناسان، روانشناسان، متولیان 
مذهبى، آموزش و پرورش و... دستشــان را بگذارند در 
دست هم تا این آتش از جان هشت ساله هاى ما دور شود. 
هشت ساله هاى امروز، نوجوانان و جوانان و میانساالن 
فردا هستند که آتش را با خودشان مى کشانند تا نسل هاى 
بعد. یادمان نرود که این آتش هر چــه پیش تر مى رود 

سوزان تر و شعله ورتر مى شود. 

آتش به جان 8 ساله ها! 

در سال هاى گذشــته بارها اخبارى از پیش تولید سریال 
تلویزیونى «موسى (ع)» شنیده شــده و حاال این سریال 

در مرحله پیش تولید با مشکلى جدى مواجه شده است.
این ســریال که میراث معنوى مرحوم فرج ا... سلحشور 
محسوب مى شود، قرار بود توســط سلحشور کارگردانى 
شود اما با درگذشت وى، ساخت سریال به تعویق افتاد و در 
ادامه از جمال شورجه به عنوان کارگردان این سریال نام 
برده شــد اما بروز یک بیمارى در سال هاى اخیر، شورجه 
را نیز خانه نشین کرد و او حتى از مسئولیت هاى معمول 
خود همچون حضور در شوراهاى وزارت ارشاد نیز استعفا 

کرد. حاال در شــرایطى که ظاهراً بودجه ساخت سریال 
«موسى(ع)» از بخش هایى خارج از سازمان صدا و سیما 
تأمین شده، شورجه امکان کارگردانى این سریال را ندارد و 
پیشنهاد کرده فرد دیگرى به عنوان کارگردان این سریال 
انتخاب شود. به همین دلیل گروه سازنده این اثر در طول 
هفته هاى گذشته با کارگردان هاى مختلفى وارد مذاکره 
شده و پیشنهاد کارگردانى را به آنها داده اند اما هنوز هیچ 
کارگردانى با ساخت «موســى(ع)» موافقت نکرده است. 
یکى از دالیل این امر، طوالنى بودن و شرایط سخت تولید 

این سریال عنوان شده است.

سریال «موسى(ع)» به دنبال کارگردان مى گردد!

حجت االســالم محمدمهدى میرباقرى، رئیس فرهنگستان 
علوم اســالمى قم گفت: واقعــاً این خبرى که دربــاره کرونا 
مى گویند دروغ اســت؛ این خبر اینقدر بزرگ نیســت. خطر 
هســت ولى اینطور نیســت که اینها مى گویند؛ پشــت این 

توطئه اى است. 
به گزارش «انتخاب»، نماینده استان البرز در مجلس خبرگان 
افزود: این سیاست تنظیم خبرى، توطئه اى پشتش است. دروغ 
مى گویند به مردم. او با طرح این سئوال که «دروغ مى گویند یعنى 
واقعاً کرونا نیست؟» ادامه داد: چرا، کرونا هست ولى دروغى که 
مى گویند این اســت که این خبر اینقدر بزرگ نیست. اینطور 
نباید خبر منتشر مى شد. به مردم راست نمى گویند؛ نمى گویند 
چه خیانتى داریم مى کنیم. این مى شــود خبــر کذب. خیانت 
را در تنظیم خبر مى پوشــانند. او با طرح پرســش دیگرى که 
«دروغ مى گویند که تا االن اینقدر کشــته داشته؟»، افزود: نه 
راســت اســت. ولى اینکه این خبر را بزرگ مى کنند و کشته 

هاى دیگر را نمــى گویند، اینکه بگیر و ببنــد راه مى اندازند و 
بگیر و ببنــد را در خبر مى آورند و 24 ســاعته همه را در مقابل 
این خبر قرار مى دهد و همه را در فضاى رعب و وحشــت قرار 
مى دهد و از این فضا استفاده کرده و کارى انجام مى دهند، دروغ 
مى گویند و صادق نیستند. مى خواهند مردم را تحت استعمار خود 
دربیاورند، خبر درست مى کنند؛ خبر را کوچک و بزرگ مى کنند. 

این کذب است.

کرونا، دروغ و توطئه است

بنابر آمار استخراج شده از سازمان پزشکى قانونى کشور، در 
سال گذشته، 1854 نفر در کشور بر اثر سوختگى جان خود را 
از دست دادند، در حالى که این آمار در سال 97، هزار و 581 
نفر بود. به این ترتیب تعداد متوفیان ناشــى از سوختگى در 
سال 98 نسبت به سال 97، با افزایش 273 نفرى (حدود 15 
درصد) روبه رو بود. بر اساس این آمار 1113 نفر از متوفیان 
ناشى از سوختگى در سال گذشــته مرد و مابقى (741 نفر) 

زن بودند.

همچنین استان هاى تهران، اصفهان و فارس به ترتیب با 
294، 231 و 168 نفر بیشترین و استان هاى چهارمحال و 
بختیارى، سمنان و خراسان شــمالى به ترتیب با دو، پنج و 
شش متوفى کمترین مورد مرگ ناشــى از سوختگى را در 
سال گذشته داشــته اند. بنا بر همین آمار، از 231 نفرى که 
سال گذشته در استان اصفهان در آتش سوختند، 87  نفر زن 

و 144 نفر مرد بودند.
سال گذشته بود که نرگس صادقى، رئیس مرکز تحقیقات 

ســالمت جامعه و عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد اصفهان (خوراسگان) در کارگاه آشنایى با پیشگیرى، 
مراقبت و درمان اولیه سوختگى ها در منزل و محیط کار که در 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) برگزار شد 
گفت که بر اساس اعالم منابع رسمى، آمار سوختگى در کشور 
ما هشت برابر استانداردهاى جهانى است و متأسفانه بعد از 
حوادثى از قبیل تصادفات که عامل اصلى مرگ ومیر در جامعه 

محسوب مى شود، سوختگى در رتبه دوم قرار دارد./1835

آمار پزشکى قانونى نشان مى دهد

87 زن اصفهانى 
سال گذشته در آتش سوختند

روزنامه «کیهان» در شــماره روز گذشته خود 
به شــدت از اصغر فرهادى، کارگردان سینماى 

ایران انتقاد کرد.
«کیهان» نوشــت: اصغر فرهــادى فیلم جدید 
خودش را با موضــوع «تحلیل جامعه ایران» در 
شــیراز و با سرمایه گذارى یک شــبکه اروپایى 
با ســابقه پخش فیلم هــاى ضدایرانى خواهد 
ســاخت! ســه فیلم قبلى اصغر فرهادى یعنى 
«گذشته»، «فروشنده» و «همه مى دانند» نیز 
عالوه بر اینکه با ســرمایه گذارى شرکت هاى 
غربى و عربى ساخته شــده بودند، درونمایه اى 
سفارشــى هم داشــتند و در جهت خواسته آن 
شرکت ها ارزیابى شــدند. فیلم «گذشته» که با 
سرمایه گذارى اتحادیه اروپا ســاخته شده بود، 
نگاهى نژادپرستانه علیه مهاجران و اقلیت ها در 
اروپا داشت. همچنین فیلم «فروشنده» در اوج 
تقابل ایران و جبهه مقاومت با داعش، با حمایت 
مالى شرکت «ممنتو» فرانسه و جشنواره دولتى 
قطر (از حامیان داعش) تولید شد و اتفاقاً مضمونى 
ضدغیرت داشت. فیلم «همه مى دانند» هم که با 
سرمایه گذارى کمپانى هاى «ممنتو» و «مورنا» 
در اسپانیا تولید شد نیز محتوایى ضد خانوادگى 
داشت. با توجه به سابقه منفى شبکه «آرته» در 
پخش فیلم هاى ضدایرانى، باید دید که آیا فیلم 
جدید اصغر فرهادى نیز مانند آثار اخیر وى یک 

«فیلِم سفارشى» خواهد بود؟

عصبانیت «کیهان» 
از اصغر فرهادى 

محیا حمزه
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مرغداران اصفهانى 
به دنبال نهاده

معاون بهبود تولیدات دامى جهادکشـاورزى اسـتان با 
اشـاره به اینکه در حال حاضر ارز مورد نیاز براى تامین 
نهـاده تخصیص یافته اسـت گفـت: تا چنـد روز آینده 
مرغداران این استان براى تامین نهاده مشکلى ندارند. 
حسین ایراندوسـت، نهاده مورد نیاز روزانه 30 میلیون 
قطعه طیور گرسنه را در استان 2234 تن بیان کرد. وى 
90 درصد نهاده هاى طیور را در کشور وارداتى دانست و 
گفت: کمبود این نهاده ها تولیدکنندگان را دچار مشکل 

کرده است.

شناسایى 18 باشگاه متخلف 
دبیر هیات پزشـکى ورزشـى اصفهان از شناسایى 18 
باشگاه متخلف و معرفى به مراجع ذى ربط از زمان شیوع 
ویـروس کرونا تاکنون در این اسـتان خبـر داد. مهدى 
محمدى افزود: این باشـگاه ها برخـالف ابالغ صریح 
و موکد سـتاد ملـى مقابله بـا کرونا و تاکید بـر تعطیلى 
مجموعه هاى ورزشـى، بصورت غیرقانونـى در برخى 
روزها و سـاعات اقدام بـه پذیرش ورزشـکار و فعالیت 

کرده بودند.

  دولت جبران نکرد
رئیس انجمن صنفـى جایـگاه داران اسـتان اصفهان 
گفت: دولت تاکنون هیچ اقدامى براى جبران خسارت 
جایگاه هاى سوخت آسیب دیده در اعتراضات آبان ماه 
که در پـى افزایش نرخ بنزیـن صورت گرفـت، نکرده 
است. پیمان کامران افزود: بیمه ها به جایگاه داران اعالم 
کردند که با توجه بـه ابالغیه ها، وظیفـه تأمین امنیت 
جایگاه هاى سوخت در زمان اعتراضات با دولت بوده و 
قادر به پرداخت حداکثر 15 درصد از خسارت هاى وارد 
شده به جایگاه هاى سوخت بیمه شـده هستند. البته با 
توجه به پیگیرى ها ، در حدود 20 درصد از خسارات وارد 
شده به جایگاه هاى سوخت استان اصفهان پرداخت شد.

تغییر در 
کاشت نوع درختچه ها

مدیرعامل سـازمان پارك ها و فضاى سـبز شهردارى 
اصفهان گفت: طبـق برنامه ریزى هاى انجام شـده به 
تدریج درختچه هاى مقاوم جایگزین درختان پر نیاز آبى 
همچون بلوط همیشه سـبز و گونه هایى از نارون هاى 
برگ ریـز مى شـود. فـروغ مرتضایى نـژاد تاکیـد کرد: 
درختانى که از قبل در شهر وجود داشته همچون درختان 
چنار، بید و نارون ها همچنان استوار خواهند ماند، اما در 
نقاطى که فضاى سبز جدید شکل مى گیرد، گونه هاى 

مقاوم با نیاز آبى کم کاشته مى شود.

کمک براى خانه دار شدن 
کمیتـه امـداد اسـتان اصفهـان در سـال 98 بیـش از 
34 میلیـارد و 395 میلیـون تومان کمـک بالعوض و 
تسهیالت قرض الحسنه در زمینه خرید، احداث، تکمیل 
و تعمیرات مسکن شهرى و روسـتایى به 4206 خانوار 
تحت حمایت پرداخت کرد. کریم زارع، سرپرست کمیته 
امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان با اشاره به جزئیات 
کمک هاى پرداختى این نهاد، گفت: بیش از 20 میلیارد 
و 295 میلیـون تومان کمک بالعـوض و 14 میلیارد و 
100 میلیون تومان نیز تسهیالت قرض الحسنه در سال 

98 به مسکن مددجویان اصفهانى اختصاص یافت.

طنابزنى در خانه با بازیمون
فراخوان شرکت در برنامه بازیمون ویژه مسابقات طناب 
زنى در رده سـنى آزاد و در دو بخش نمایشى و سرعتى 
اعالم شد. رییس اداره امور تفریحى سازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشـى شـهردارى گفت: عالقه مندان باید 
در بخش سرعتى 30 ثانیه و در بخش نمایشى 45 ثانیه 
از طناب زنى خود فیلم تهیه کرده و تا 25 اردیبهشت به 
شماره واتسـاپ 09140127304 ارسـال کنند. نفیسه 
گلشیرازى گفت: چنانچه ورزشکاران حرفه اى در حوزه 
طناب زنى نیز در این مسابقات شرکت کنند، این دوره 
مسـابقه به دو بخش حرفه اى و عمومى تقسـیم بندى 

خواهد شد.

خبر

استاندار اصفهان گفت: مســائل کارگرى استان از این به 
بعد با تشــکیل کمیته اى بصورت هفتگى بررسى خواهد 
شــد. عباس رضایى در نشســت صمیمانه هم اندیشى و 
گرامیداشت هفته کار افزود: بخش کارگرى و بازنشستگان 
این بخش، همواره با مســائل خاص خود مواجهند و الزم 

است در اسرع وقت در باره این مسائل تصمیم گیرى شود.
وى اظهار داشت: در همین راســتا کمیته اى با محوریت 
مدیرکل سیاسى استاندارى و با حضور  مدیرکل هماهنگى 
امور اقتصادى اســتاندارى، مدیرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعى، مدیرکل تامین اجتماعى و 2 نماینده از صنوف 
کارگرى بصورت هفتگى، مسائل این بخش را احصا خواهند 

کرد. وى ادامه داد: این مســائل با توجه به حوزه اختیارات 
اســتان، دســته بندى و در صورت امکان در خوِد استان 
برطرف مى شود در غیر این صورت براى تصمیم گیرى به 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى انتقال مى یابد. استاندار 
اصفهان با اشاره به مشــکالت بوجود آمده ناشى از شیوع 
کرونا گفت: این بیمارى تبعــات مختلفى در عرصه هاى 
اقتصادى، اجتماعى، امنیتى و کار و اشتغال داشته است و 
بى شک بخش کارگرى نیز با مشکالت متعدد ناشى از آن 
مواجه هستند. رضایى تاکید کرد: نباید فراموش کنیم که 
کشــور ما در تحریم هاى ظالمانه قرار دارد و این مساله به 

سایر مشکالت نیز دامن مى زند.

افزایــش تولید و بومى ســازى قطعــات و تجهیزات از
 دغدغه هاى مهم در صنعت فوالد است که در سال گذشته 
این مهم محقق شده و در سال جارى این امر تسریع خواهد 
یافت. سیاوش خواجوى، سرپرست مدیریت فوالدسازى 
با اشاره به این که سال 98 به فرموده مقام معظم رهبرى 
ســال رونق تولید نام گرفت، گفت: تالشگران شرکت با 
کوشش و تالش در سال گذشته توانستند به اهداف تعیین 
شده در این مدیریت دســت یابند که این مهم شایسته 

قدردانى است. 
سرپرست مدیریت فوالدسازى، دست یابى به بومى سازى 
تکنولوژى ذوب ریل ملى را یک افتخار براى ذوب آهن 

اصفهان و کشور دانســت و گفت : با تمهیداتى که براى 
تعمیرات این بخش انجام شــد 70 درصد قطعات بومى 
سازى شد تا نیاز به خارج را کاهش دهیم و ارز کمترى از 

کشور خارج شود.
وى ســاخت دریچه کشــویى پاتیل فــوالد را از دیگر 
دســتاوردهاى ذوب آهن اصفهان در زمینه بومى سازى 
دانست و گفت: دریچه هاى پاتیل فوالد در سنوات قبل 
از کشور اتریش تهیه مى شد که با وجود تحریم ها، تهیه 
این قطعه بسیار سخت و هزینه بر بود که با تالش و دانش 
داخلى در شــرکت این قطعه نیز بومى سازى شد و مورد 

استفاده قرار گرفت. 

بومى سازى ذوب ریل ملى 
افتخار کشور است

بررسى هفتگى مسائل کارگرى 
استان اصفهان 

گزارش هاى هواشناسى نشــان مى دهد از ابتداى سال 
آبى (اول مهــر 98) تا روز یک شــنبه هفته جارى(21 
اردیبهشت 99) در استان اصفهان 157 میلى متر بارش 
گزارش شده و این یعنى مجموع بارندگى که به صورت 
میانگین در یک سال در استان اصفهان باید ببارد خیلى 

زودتر باریده است.
به گزارش «فارس» از اصفهان، هرچند در مقایســه با 
سال قبل کاهش 15 درصدى بارش ها قابل توجه است 
اما براى اصفهانى که در حاشــیه کویر واقع شده مهم 
میانگین بلندمدت اســت که بر اساس آمار تاکنون 7.5 
درصد بیش از بلندمدت بارندگى گزارش شده، این عدد 
در کل کشور 68 درصد است که نوید سال خوبى را براى 

کشاورزان و باغداران مى دهد.
البته میزان بارندگى ها در استان پهناور اصفهان دامنه 
تفاوت قابل توجهى دارد به طورى که فریدون شــهر با 
552 میلى متر بیشترین بارش استان را به خود اختصاص 
داده و در آن سوى طیف، خور و بیابانک با 68 میلى متر 

کمترین میزان بارندگى را در ســال آبى جارى تجربه 
کرده است.

همچنین در بین شهرستان هاى اصفهان، آران و بیدگل 
با 200 میلى متــر بارندگى 67 درصد بیــش از میزان 
بارش هاى معمول خود را دریافت کرده که از این منظر 
رتبه اول را در اســتان دارد، شهرســتان لنجان با 156 
میلى متر باران یک سوم بارش ها میانگین بلندمدت خود 

را دریافت نکرده است.
اما در همین حال وضعیت زاینده رود را در ســال پیش 
رو در هاله اى از ابهــام قرار دهد.  هرچنــد آن طور که 
اعالم شده آب ذخیره شده در پشت ســد زاینده رود به 
600 میلیون مترمکعب رسیده و از این جهت دقیقًا برابر 
وضعیت سال گذشته است اما ورودى سد نسبت به چنین 
روزى در سال 98، کاهش 10 درصدى را نشان مى دهد.

با این حال دو مســاله در ماه هاى گرم سال مى تواند به 
کاهش حجم آب پشت ســد منجر شود، نخست همین 
کاهش بارش ها که در ایستگاه کوهرنگ تقریبًا نصف 

میزان بلندمدت بوده و دوم این که همین حجم بارش نیز 
به گفته مسؤوالن آب منطقه اى به صورت باران بوده و 
نه برف، که به معنى کاهش ورودى سد در تابستان پیش 

رو خواهد بود.
در همین حــال مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى 
اصفهان مى گوید: فعالیت سامانه هاى جوى در اصفهان 
تا آخر اردیبهشــت بدون رطوبت اســت و انرژى آنها 

بصورت وزش باد تخلیه مى شود.
منصور شیشه فروش در گفت و گو با «ایرنا» افزود: وزش 
باد در این فصول همراه با گــرد و غبار در مناطق دیگر 
خواهد بود. وى ادامه داد: بعضى از کانون هاى گرد و غبار 
در مناطق شمال و شرق استان وجود دارد که وزش باد در 
این مناطق شامل خور و بیابانک، اردستان، نایین، نطنز و 

جاده هاى شرقى با گرد و غبار همراه است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان افزود:  
وزش باد و گرد و غبار محلى تا آخر اردیبهشت وجود دارد 

و  بویژه در ساعات عصرگاهى تشدید مى شود.

مجموع بارندگى فصل آبى 99-98 از معدل هر سال بیشتر است 

سخاوت آسمان اصفهان بیش از 10 کیلومتر  اصالح ساختار شبکه و به عبارتى 
بهینه سازى شــبکه فشــار ضعیف هوایى  با تبدیل 
شبکه هاى مسى به کابل خود نگهدار در مرکز اصفهان 

صورت گرفت. 
علیرضا عریضى، مدیر برق منطقه یک اصفهان با اعالم 
این خبر گفت : متعادل سازى و پایدارى فیدرهاى فشار 
ضعیف، ایمن سازى شبکه، حفظ مبلمان شهرى، رفع 
ضعف برق، کاهش تلفات شبکه، جمع آورى انشعابات 
غیر مجازى و همچنین رفع مشــکل نقاط پر خطر از 

اهداف اصلى این پروژه بوده است.  
وى در ادامه به کابل هاى روغنى 50 ســاله اشاره کرد 
و گفت: تعویض کابل هاى روغنى 50 ســاله  فرسوده  
اصفهان در خیابان طالقانى  بــه منظور کاهش انرژى 
توزیع نشــده که اهم آن کاهش خاموشى ها مى باشد 

انجام شد.  

عریضى گفت:کابل هاى روغنى قدیمى در زمان اجراى 
پروژه هاى دهه گذشته از تجهیزات به روز به حساب 
مى آمده است ولى برش هاى خواسته و ناخواسته که در 
طول زمان اتفاق افتاده ازیک سو و قطع شریان روغنى 
آن به طور عملى این کابل ها را از مدار خارج کرده است 
و افزون بر آن کابل هاى کراسلینگ جدید، تجهیزات به 
روز است که در مدیریت هوشمند شبکه کارایى زیادى 
دارد و کاهش تلفات را همزمان با افزایش اطمینان شبکه 
در اختیار شــرکت قرار مى دهد حساسیت اجرایى این 
پروژه ها در بافت سنتى اصفهان به لحاظ تغییرات پیاپى 
مهندسى شهر سازى از اهمیت بیشترى برخوردار است.

وى در ادامه تصریح کرد: بیــش از یک کیلومتر کابل 
کراســلینگ جایگزین کابل هاى روغنى قدیمى شد. 
 گفتنى است: هزینه پروژه بالغ بر دو میلیارد و 974 میلیون 

ریال بوده است

دادستان اصفهان گفت: در بازرسى ماموران انتظامى 
از یک پارکینگ عمومى در شهر اصفهان 95 سوارى 

پراید و پژو احتکار شده کشف و جمع آورى شد.
على اصفهانى بــا بیان اینکه در ایــن رابطه یک نفر 
دستگیر شــده اســت افزود: به دلیل اختالف قیمت 
خــودرو در بــازار آزاد و کارخانه این فــرد با هدف 
ســودجویى اقدام به اخالل در نظام اقتصادى کرده 

است، که دســتگاه قضا قاطعانه با این گونه تخلفات 
برخورد مى کند.

او ادامه داد: تنها مالك قیمت گذارى بر روى خودرو 
نظام عرضه و تقاضا اســت و باید سازمان حمایت از 
حقوق مصرف کننده نظارت بیشترى بر روى کاال ها 
داشته باشد تا شــاهد افزایش قیمت ها ى حبابى در 

جامعه نباشیم.

فراخوان جذب و انتخاب دومین تداکس نوجوان اصفهان 
با هدف گسترش ایده هاى ارزشمند اعالم شد.

مسئول خانه نوجوان با اعالم این خبر گفت: تِد به عنوان 
یک سازمان جهانى استیجى را فراهم کرده که افرادى با 
ایده هاى ارزشمند بتوانند حرف خود را به گوش مخاطبان 
خود در سراسر جهان برسانند؛ در نتیجه تِداِکس به عنوان 
یک رویداد غیرانتفاعى براساس قواعد و چهارچوب هاى 
تد در سراســر جهان به گســترش ایده هاى ارزشمند 

مى پردازد.
 اسما سادات نکویى ادامه داد: اولین تِداِکس ویژه نوجوان 

در اصفهان مرداد ماه سال گذشته از سوى خانه نوجوان 
وابسته به سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 
اصفهان برگزار شد و مورد اســتقبال مخاطبان زیادى 
قرار گرفت که  با توجه به میزان اســتقبال تصمیم بر 
آن شــد دومین تداکس نوجوان نیز در اصفهان برگزار 

شود.
وى خاطرنشــان کرد: مخاطبان 12 تا 18 سال براى 
شــرکت در برنامه فراخوان جذب و انتخاب سخنران 
دومین تِداِکس نوجوان تا 30 اردیبهشت ماه فرصت دارند 
در لینک  tedxesfahan.ir/speakers   ثبت نام کنند.

دریاچه طبیعى زیباى کویر زواره که نزدیک یک ماه پیش 
پس از 65 سال پر آب شده بود، خشک شد.

در پى بارش هاى خوب بهارى، کویر «دق سرخ زواره» 
در منطقه «تل شیطان» در نزدیکى روستاى امیرآباد از 
توابع بخش زواره پر آب شد و دریاچه طبیعى زیبایى را در 
این منطقه به وجود آورد. دریاچه طبیعى کویر به طول 
20 کیلومتر و عرض 5 کیلومتر یعنى مساحتى نزدیک به 
یک سوم کویر زواره شکل گرفت و ارتفاع آب بین 15 تا 
30 سانتیمتر رسید اما افزایش دما در روزهاى اخیر سبب 
تبخیر آب دریاچه و تبدیل آن به نمک شد. با پر آب شدن 
کویر زواره و ایجاد دریاچه، افراد بسیارى براى تماشاى 

طبیعت زیباى کویر به زواره سفر کردند.

بخشدار زواره در این رابطه گفت: با خشک شدن دریاچه 
طبیعى کویر زواره، نمک فراوانى در کویر تشکیل شده 
است. سید مهدى آموزگار گفت: نمک کویر زواره براى 
بهره بــردارى داراى ارزش اقتصادى باالیى اســت و 
ســرمایه گذاران مى توانند براى برداشت نمک در این 

منطقه سرمایه گذارى کنند.
محمد رضا شواخى زواره، فعال رسانه اى هم در این راستا 
گفت: خشک شدن دریاچه کویر زواره هم در حال حاضر 

صحنه هاى بسیار دیدنى و زیبایى خلق کرده است.
وى گفت: پر آب شدن کویر زواره پس از 65 سال روحى 
تازه به کویر زواره بخشید و عالوه بر شادابى کویر سبب 

خوشحالى مردم منطقه هم شد.

رئیس اتحادیه فروش مصالح ساختمانى استان اصفهان 
از افزایش 20 درصدى قیمت مصالح ساختمانى در بازار 

استان اصفهان خبرداد.
ناصر محمدى اظهارداشت:  بیش از 40 درصد مصالح 
ساختمانى مورد نیاز بازار اســتان اصفهان به صورت 
وارداتى تامین مى شود و در شــرایط فعلى با توجه به 
شــیوع ویروس کرونا در کشــور و کاهش واردات و 
صادرات شاهد کمبود مصالح ساختمانى و افزایش 20 

درصدى قیمت آن در بازار هستیم.
او افزود:همچنین باید در نظر داشت که تا کنون واردات 
مصالح ساختمانى که از دیگر استان هاى کشور وارد بازار 
استان اصفهان شده است متاسفانه از کیفیت مطلوبى 
برخوردار نبوده و همین باعث شــده تا شاهد کاهش 
قدرت خرید مردم نســبت به خرید مصالح ساختمانى 
در بازار باشیم که این مشکل مى تواند در رکود صنعت 
ساختمان استان اصفهان هم تاثیر بسزایى داشته باشد.

فرمانده انتظامى شهرســتان خمینى شــهر از غرق 
شدن راننده یک دستگاه وانت نیســان بر اثر سقوط 
در کانال آب خبر داد. على جعفرى نژاد  اظهار داشت: 
در بررسى هاى صورت گرفته مشخص شد خودروى 
مذکور در حال عبور از این مســیر بــوده که به علت 
نامعلومى از مســیر اصلى خارج و به درون کانال آب 

سقوط کرده است.

وى با اشاره به غرق شدن راننده  خودروى وانت نیسان 
در این حادثه گفت:  با کمک پلیس و نیروهاى امدادى 
جسد وى از آب بیرون کشیده شده و به پزشکى قانونى 
تحویل شد.  جعفرى نژاد گفت: کارشناسان پلیس راهور 
علت وقوع این حادثه را عدم توجه به جلو و عدم کنترل 
وســیله نقلیه از ســوى راننده خودروى وانت نیسان 

اعالم کردند.

رئیس اتحادیه بازار موبایل استان اصفهان از افزایش 30 
درصدى قیمت موبایل در بازار استان اصفهان خبرداد.

حسن میر شمشیرى گفت: باتوجه به وجود شرایط شیوع  
ویروس کرونا در کشور اصلى ترین خسارت ناشى از این 
ویروس به حوزه بازار موبایل استان، کاهش واردات موبایل 
به داخل بازار بوده که این کاهش واردات در نهایت موجب 
افزایش 30 درصدى قیمت موبایل در بازار استان اصفهان 

شده است.
او افزود:بیش از 90 درصد از موبایل مورد نیاز بازار استان 
اصفهان از استان تهران وارد مى شود که با وجود کاهش 
روابط تجارى داخلى در کشــور در حال حاضر این میزان 
واردات به پایین ترین سطح خود در سال جدید رسیده است.
رئیس اتحادیه بازار موبایل اســتان اصفهــان گفت: به 
دلیل نبود مدیریــت صحیح بر رونــد ورود و خروج کاال 

در بازار موبایل اســتان اصفهان شــاهد به وجود آمدن 
و قــوت گرفتن دوبــاره قاچــاق موبایــل در این حوزه

 شده ایم.
او یادآور شد: با اینکه تا کنون اقداماتى را در زمینه راه اندازى 
خرید اینترنتى گوشى در بازار انجام داده ایم، اما متاسفانه 
شاهداستقبال و قدرت خرید مطلوبى از سوى مردم جامعه 
نسبت به بازار موبایل اســتان اصفهان نبوده ایم و همین 
باعث شــده اســت که تا افزایش 10 درصدى تعطیلى 

واحد هاى صنفى در این حوزه در سال جارى رقم بخورد.
رئیس اتحادیه بازار موبایل استان اصفهان گفت: افزایش 
یافتن قیمت موبایل در بازار نسبى و موقتى است و پیش 
بینى مى شود با توجه به اجراى راهکار هاى الزم از سوى 
دولت در مورد ســاماندهى بازار ارز بتوانیم شــاهد ثبات 

قیمت ها در این بازار طى ماه هاى آینده باشیم.

خداحافظى با کابل هاى روغنى 50 ساله 

کشف 95 خودروى احتکار شده در یک پارکینگ  

اعالم فراخوان دومین رویداد تداکس نوجوان 

دریاچه کویر زواره خشک شد

افزایش قیمت مصالح و رکود ساخت و ساز

غرق شدن راننده وانت نیسان در کانال آب 

مراجعه شبانه 
خودروها به مراکز 
تعویض پالك اصفهان

چرا موبایل در اصفهان 30 درصد گران شده است؟ 

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: اخیراً شاهد 
مراجعه شــبانه خودروها بــه مراکــز تعویض پالك 
اصفهان براى تعویض پالك و یا شماره گذارى خودرو 

هستیم.
ســرهنگ محمدرضا محمدى با بیــان اینکه در حال 
حاضــر روزانه بیــن یک هــزار و 200 تا یــک هزار 
و 400 خــودرو به  مراکــز تعویض پــالك خودروى 
اصفهــان مراجعه مى کننــد، اظهار کرد: بــراى مثال 
روز یکشــنبه یک هزارو 232 خودرو و 114 دســتگاه 
موتورســیکلت در اصفهــان شــماره گذارى شــده

 است.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان با بیان اینکه اخیراً 
شاهد مراجعه شــبانه خودرو ها به مراکز تعویض پالك 
اصفهان براى تعویض پالك و یا شماره گذارى خودرو 
هستیم، گفت: مردم باید توجه داشته باشند چنانچه در 
ساعات بعد از ظهر و از ساعت 12 به بعد به مراکز تعویض 
پالك خودرو مراجعه کنند در صف هاى طوالنى گرفتار 

نمى شوند.
او با بیان اینکه تراکم جمعیــت نیز از دیگر چالش هاى 
مراکز تعویض پــالك خودرو در بحران شــیوع کرونا 
اســت، گفت: براى هر خودرو حداقل دو نفر به مراکز 
تعویض پالك خودرو مراجعــه مى کنند و جاى تعجب 
اســت که برخى از افراد خانوادگى بــه مراکز مراجعه

 مى کنند.
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الیکا عبدالرزاقى، بازیگر سینما و تلویزیون در برنامه پشت 
صحنه رادیو گفت: به این فکر مى کنم که این کم توانى 

من در دویدن، شاید در پارالمپیک توان باالیى باشد.
وى گفت: من در خانواده اى بزرگ شدم که وقتى در دوران 
کودکى این مشکل برایم پیش آمد و پاى چپم بى حرکت 
شد، هیچ وقت این قضیه را جدى نگرفتند. با آن شوخى و 
تفریح کردند. با این طنزى که در خانواده بود، این مسئله 
را به یک چیز خیلى خیلى عادى تبدیل کردند و کًال هیچ 

وقت برایم مواجهه با چیز ترسناك و عجیبى نبوده است.
وى ادامه داد: خیلــى وقت ها در خیابان ممکن اســت 
که از من بپرسند چه شده اســت. بخاطر روحیه مردم را 
مى شناسم در آن لحظه نمى گویم که این پاى من است. 
چون ممکن است آن فرد ناراحت شــود. بیشتر بخاطر 
خودشان نمى گویم چون ممکن اســت بعداً به آن فکر 
کند که چرا چنین چیزى گفته است. به نظرم در آن برنامه 

اتفاق خوبى که افتاد این بود که آقاى حسینیان این سئوال 
را مطرح کرد.

عبدالرزاقى درباره واکنش ها به این مسئله بعد از سریال 
«سرباز» بیان کرد: سریال «سرباز» خیلى در النگ شات 
مى گذرد. خیلى پیام داشــتم که مى پرسیدند چه اتفاقى 
برایت افتاده است. فکر مى کردند که اتفاق تازه اى است. 
حاال خیلى راحت درباره اش حرف مى زنم. من این مسیر را 
چند سال قبل مى خواستم در «خندوانه» شروع کنم. ابتدا 
سعى کردم که یکى دو قصه طنز درباره ظاهر خودم بگویم 
و شوخى کنم که بعد به این معلولیت برسم و با آن شوخى 
کنم. اما احساس کردم که هنوز فضا براى عنوان کردن 
این ماجرا به شکل طنز آماده نیست. البته که خانواده ها در 
پذیرش مسائل خیلى مؤثرند. اینکه آن را تافته جدا بافته 
نبینند و مثل همیشه با شماهمانقدر معمولى برخورد کنند. 
بازیگر سریال «ســرباز» در این گفتگو عنوان کرد: چند 

سالى هست که به این قضیه فکر مى کنم. وقتى آن اتفاق 
برایم افتاد، من داشتم خیلى ورزشکار حرفه اى مى شدم. 
در دوره مدرسه ورزش را خیلى دنبال مى کردم. دو میدانى، 
پرش طول و... خیلى این چیزها برایم مهم بود. بعد از این 
اتفاق، همه یک دوره اى سرخوردگى  دارند و من هم آن را 
داشتم و احساس مى کردم که دیگر نمى توانم بدوم. بعدها 
 که به سراغ بازیگرى آمدم و مشوقم مادرم بود، به این فکر 
کردم که چرا ورزش را دنبال نکردم؟ حتى چند سال پیش 
با شقایق دهقان صحبت مى کردم، چون خواهرش در کار 
ورزش حرفه اى است، خواستم کسى را معرفى کند که 
من شاید بتوانم در پارالمپیک بدوم. االن که به این سن 
رسیده ام حتى به این فکر مى کنم که این کم توانى من 
در دویدن، شــاید در پارالمپیک توان باالیى باشد. خیلى 
جدى به این مســئله فکر مى کنم و خیلى دوســت دارم 

این کار را بکنم.

آرزوى الیکا عبدالرزاقى با توجه به معلولیت پاى چپش:

براساس اعالم شــبکه «سى بى اس» نسخه شاید بتوانم در پارالمپیک بدوم
سریالى فیلم مشهور «سکوت بره ها» به زودى 
راهى تلویزیون خواهد شد. این سریال نسخه 
مستقلى از اثر تحســین شده «جاناتان دمى» 
است که براى پخش در ســال 2021 در نظر 

گرفته شده است.
طبق اعالم این شــبکه تاکنون بازیگر نقش 
«کالریس» نقش اول این ســریال جنایى و 
ترسناك انتخاب شده اســت، «ربکا بریدز» 
براى ایفاى نقش در سریال «سکوت بره ها» 
انتخاب شده است، وى بیشتر براى نقش «ارورا 

د مارتل» در سریال «اصیل ها» شهرت دارد.
در این فیلم، «کالریس استارلینگ»، کارآموز 
جوان اف بى آى توســط «جــک کرافورد» 
مأموریت مى یابد که با «هانیبال لکتر» گفتگو 
کند، زیرا ممکن اســت بتواند بــه آنها در پیدا 
کردن «بیل بوفالو» که آدمکشى زنجیره اى 
است و پوست قربانیانش را از تن جدا مى کند، 

کمک نماید.
البته هنوز دربــاره نقش اصلى مهم ســریال 
«ســکوت بره ها» با نــام «هانیبــال لکتر» 
گزینه اى معرفى نشــده است، در نسخه اصلى 
فیلم «سکوت بره  ها» «آنتونى هاپکینز» بازیگر 
بزرگ سینماى هالیوود در نقش قاتل سریالى و 

روانشناس فیلم به ایفاى نقش پرداخته بود. 
این سریال بر اساس رمانى به همین نام نوشته 
«توماس هریس» (1988 میالدى) ســاخته 
شده و به «هانیبال لکتر»، نابغه روان پزشکى، 

آدم خوار و آدمکش زنجیره اى مى پردازد. 
فیلم «ســکوت بره هــا» در 14 فوریه 1991 
میالدى اکــران شــد و 272/7 میلیون دالر 
فروش داشــت، در حالى که بودجه فیلم 19 
میلیون دالر بود. این فیلم سومین فیلم پس از 
«در یک شب اتفاق افتاد» و «دیوانه از قفس 
پرید» اســت که برنده همه پنج شاخه اصلى 
جایزه اسکار شد: بهترین فیلم، بهترین بازیگر 
نقش اول مرد، بهترین بازیگر نقش اول زن، 
بهترین کارگردانى و بهترین فیلمنامه اقتباسى.

همچنین نخستین و تاکنون تنها فیلم برنده جایزه 
اسکار بهترین فیلم در ژانر ترسناك است و نیز پس 
از «جن گیر» در سال 1973 میالدى و «آرواره ها» 
در 1975 میالدى، سومین فیلم از این نوع است که 

براى دریافت این جایزه نامزد شده اند.

سریال «سکوت بره ها» 
راهى تلویزیون مى شود

سریال «میانبر» به کارگردانى یزدان فتوحى 
این روزهــا در مراحل پایانــى تصویربردارى 
فاز دوم قرار دارد و فصل ســوم این مجموعه 
پس از عید فطر با مشارکت «سیمافیلم» کلید 
مى خورد. تصویربردارى 13 قسمت باقیمانده 
از فصل دوم مجموعه 90 قسمتى «میانبر» به 
تهیه کنندگى محمد صالحیــان و کارگردانى 
یزدان فتوحى این روزها ادامه دارد و قرار است 
تا آخر اردیبهشت ماه به پایان برسد. همچنین 
قرار است فصل سوم این مجموعه نیز به مرحله 
تولید برسد و تصویربردارى آن پس از عید فطر 

آغاز مى شود.
«میانبر» که از نوروز 99 روى آنتن شــبکه 5 
رفت و پخش آن تا ماه رمضان ادامه پیدا کرد، 
قرار است پس از عید فطر دوباره در کنداکتور 

شبکه 5 قرار بگیرد.
اسدا... یکتا، رامین راســتاد، عباس محبوب، 
مهران رجبى، فرشــاد احمدزاده و اردشــیر 
کاظمى از بازیگرانى هســتند که به تازگى به 
این مجموعه اضافه شده اند. همچنین با برخى 
دیگر از بازیگران گفتگوهایى شــده است که 
پس از عقد قرارداد اسامى آنها رسانه اى خواهد 

شد.
«میانبر» مضمونى اجتماعــى و کمدى دارد 
و محوریت داســتانش درباره ســاکنین یک 
آپارتمان و اتفاقات شیرین پیرامون آنان است.

غالمرضا نیکخواه، رضا شفیعى جم، محمود 
جعفرى، شهین تسلیمى، آرش نوذرى، بهراد 
خرازى، مرضیه صدرایى، حمیــد نیک نبرد، 
ســاالر کریمخانى، فاطمه مرتاضــى، جابر 
وثوق، وحید اسمى خانى، وحید چنانى، مرتضى 
على آبادى، حنانه احدى، ترگل جعفرى، ریحانه 
سرلک و شاهکار صالحیان گروه بازیگران این 

سریال را تشکیل مى دهند.

 مائده طهماسبى، بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر با گفتن 
از اینکه این روزها در خانه هستم و کتاب مى خوانم، فیلم 
مى بینم و اوقات را به خوبى مى گذرانم گفت: پیش از عید 
قرارداد بازى در سریالى را بسته ام که البته هنوز وضعیت 
شروع فیلمبردارى آن مشخص نیست و ژانر این سریال 
درام اجتماعى به کارگردانى پوریــا آذربایجانى و تهیه 

کنندگى محمدرضا شفیعى است. 
وى در ادامــه افــزود: شــروع و ادامــه 

فیلمبردارى پروژه ها در کل حرکت 
خوبــى نیســت. در تمــام دنیا 

برنامه هایى که بیشــتر از سه 
نفر در آن باید فعالیت کند را 
متوقف کردند. ما چون اصوًال 
کشور ریسکى هستیم و مى 

گوییم ان شاءا... اتفاقى 
نمى افتد ریســک 

مى کنیم. 

چون  پول الزم داریم و این ریســک را به جان مى خریم و 
سرکار مى رویم چون اگر سرکار نرویم پول وجود ندارد. بچه 
هایى که پیش از عید براى سریال هاى مناسبتى عید و ماه 
رمضان شروع به کار کردند طبیعتًا داخل پروژه بودند و کار 

مى کردند و خدارحم کرد و براى آنان اتفاقى نیافتاد.
این بازیگر با گفتن از اینکه کرونا این فرصت را به همه 
داد که خود را قرنطینه کنند و به خودشناسى خود بپردازند 
ادامه داد: به تصاویر منتشر شده افراد از روزهاى قرنطینه 
نگاه کنید به ســمت کارهایى رفتند که شــاید 
پیش از آن یا انجام نمى دادند یا وقت زیادى 
برایش نمى گذاشتند مثًال تصاویر آشپزى 
ها و صنایع دستى که در این روزها پخته و 
ساخته شد از این دست کارهایى بود که در 
این روزها با دستان افرادى ساخته شده که 
در قرنطینه ها بودند. هرشخصى توانست 
به نوعى به خودشــناختى و خودیابى برسد. 
طهماسبى با اشاره به عملکرد وزارت بهداشت 
در این روزهاى کرونایى تأکید داشــت: داستان 
عملکرد یک نهاد وجهه سیاسى درخود دارد. در تمام 
دنیا زمانى که چنین ویروس و یا معضلى به وجود 
مى آید سیاستمداران در مقابل مشکل موضع 
مى گیرنــد و مــى خواهنــد بگویند که 
عملکردشان درســت تر بوده و اغلب 
کشــورها ایــن کار را در مواجهه با 
کرونا انجام دادند. مســئله دوم ما 
مشکل فرهنگى است زمانى که 
در یک کشور اروپایى به مردم 
مى گویند از این تاریخ ماسک 
و دســتکش باید بزنید همه 
مردم توجه و عمل مى کنند 
اما در کشور ما اینگونه نیست 
بدین ترتیب باید به مجموعه 
عملکرد دولت و مردم در 
این دوره کرونایى همراه 

هم نگاه کنیم.

 سوگل خلیق، بازیگر سریال «دل دار» با نقشى متفاوت 
در ســریال «همگناه» مقابل دوربین رفت و با بازیگران 

سرشناس این سریال همبازى شد.
سریال «همگناه» به کارگردانى مصطفى کیایى یکى از 
سریال هاى پربیننده این روزهاى نمایش خانگى است که 
با حضور بازیگرانى سرشناس مقابل دوربین رفته است. 
سوگل خلیق، بازیگرى که با نقش «رونا» در سریال «دل 
دار» میان مخاطبان تلویزیون شناخته شد در این سریال 

نقش متفاوتى را ایفا کرد.
او یکى از بازیگران جوان سریال «همگناه» 
اســت که با نقش «ســیما» دختــر «فرید 
صبورى» و «مژگان» در این سریال حضور 
دارد و نقش متفاوت یک ترنس را در این فیلم 

بازى مى کند.
«سیما» به دلیل شــرایط ویژه اى که دارد 
به همه خواســتگارانش جواب رد مى دهد و 
پدرش که حاضر نیست زیر بار این موضوع 
برود او را به عقد «سامان» دوست «آرمان» 
درمى آورد و «آرمان» به این بهانه که دیگر 

نیاز به اجازه «فرید» براى انجام جراحى نیست «سیما» را 
راضى به این وصلت مى کند و این آغاز ماجرایى تازه براى 

«سیما»ى قصه است...
این سریال پربازیگر با حضور بازیگران پیشکسوت و جوان 
دنیاى هنر به پایان فصل اول نزدیک شد. فصل اول این 
سریال در 12 قسمت ساخته شده است و با وقفه اى کوتاه 

فصل دوم این سریال آماده پخش مى شود.
سوگل خلیق در ســریال «همگناه» با بازیگرانى چون 

پرویز پرســتویى، هدیه تهرانى، محسن کیایى، مهدى 
پاکدل، هنگامه قاضیانى، پدرام شریفى، حبیب رضایى، 
مسعود رایگان، رؤیا تیموریان، افسانه چهره آزاد، شاهرخ 
فروتنیان، افسانه ناصرى، احسان کرمى، روشنک گرامى، 
ســوگل خلیق، مارال بنى آدم، ساقى حاجى پور، حسین 

امیدى و... همبازى بود.
خلیق در ســریال «دل دار» برادران محمودى در نقش 
«رونا» بازى کرد و با بازى در این سریال در میان مردم 
به شــهرت و محبوبیت رســید و در جدیدترین تجربه 

ســینمایى اش بار دیگر با برادران محمــودى در فیلم 
«مردن در آب مطهر» همکارى کرد.

«مردن در آب مطهــر»، «ماهور»، «خمــارى»، «در 
ســکوت» و «دو» فیلم هاى ســینمایى سوگل خلیق 
هستند و این بازیگر جوان در سریال «دل دار»، «نجوا»، 
«محکومین» و «پرواز در ارتفاع صفر» هم ایفاى نقش 
کرده است و سریال «همگناه» اولین تجربه او در نمایش 

خانگى است./1833

بهاره افشارى صفحه اینستاگرامش را با انتشار عکسى از سریال «او یک فرشته بود» 
و خاطره بازى با این سریال به روز کرد.

افشارى بازیگر جوان سینما و تلویزیون است که همه مخاطبان تلویزیون او را با سریال 
«او یک فرشــته بود» به خوبى به خاطر دارند. این بازیگر کشورمان در اولین تجربه 
جدى بازیگرى در سریال «او یک فرشته بود» مقابل دوربین رفت و ایفاگر نقشى شد 

که بعد از سال ها هنوز هم بسیارى از مردم او را با نقشش در این سریال مى شناسند.
بهاره افشارى صفحه اینستاگرامش را با انتشار عکسى از گریمش در «او یک فرشته 

بود» به روز کرد و به خاطره بازى با این سریال و بازیگرانش پرداخت.

بهاره افشارى با انتشار این عکس نوشت: «"آنابل" زمان کودکى شما... به یادگار از 
سریال "او یک فرشته بود" با گریم بى نظیر نوید فرح مرزى عزیزم که نقش مهمى 
در تأثیرگذارى نقش براى من و شما داشت و کارگردانى جناب افخمى نازنین و رفیقى 
که امروز ندارمش "حسن جوهرچى " و استادى که کنارش زندگى کردم "بانو ثریا 
قاســمى" و همزادم "جناب مرتضى ضرابى بزرگ". شوخى هاى این روزهاى ماه 
رمضان شــما با من که از من به عنوان "آنابل" کودکیتان یــاد مى کنید چیزى جز 
شکرگزارى براى داشتن نقشى که بعد از 15سال هنوز در ذهن شما زنده است براى 

من ندارد.»
«او یک فرشته بود» سریالى به کارگردانى علیرضا افخمى است که در ژانرى متفاوت 
ماه رمضان سال 1384 مهمان تلویزیون در شبکه 2 سیما شد و براى اولین بار سریالى 

با محوریت داستانى شیطان در تلویزیون به نمایش درآمد.
این ساخته علیرضا افخمى روایتى از وسوسه هاى شیطان و نمود پیدا کردن او در کالبد 
انسان است. «بهزاد» با بازى زنده یاد حسن جوهرچى بعد از تصادف با یک دختر به نام 
«فرشته» او را به خانه مى آورد و کم کم دلباخته او مى شود و تا پاى طالق با همسرش 
«رعنا» پیش مى رود اما کم کم متوجه مى شــود که رفتارهاى «فرشته» غیرعادى 

است و او یک شیطان است و حضور او دردسرهاى زیادى برایش دارد.
در سریال «او یک فرشته بود» بهاره افشارى و مرتضى ضرابى در نقش شیطان مقابل 

دوربین رفتند./ 1832

هنوز فیلم هاى سینمایى مختلفى هستند که در توقیف بوده و اجازه اکران گسترده به آنها 
داده نمى شود. در شــرایط کنونى که مقدمات شکل گیرى سینماى آنالین فراهم شده، 
اعطاى مجوز اکران آنالین به این آثار حداقل مى تواند سبب بازگشت بخشى از سرمایه 

صاحبان این آثار فرهنگى و زنده ماندن سینما شود.
مرتضى شایسته، تهیه کننده فیلم «صد سال به این سال ها» که 13 سال در توقیف به سر 
برده، درباره شرایط اکران این فیلم به «ایلنا» گفت: درخواست اکران آنالین «صد سال به 
این سال ها» را به آقاى طباطبایى نژاد که معاون سازمان سینمایى است، داده ام و اکنون 
ایشان و آقاى فرجى که مدیرکل نظارت بر نمایش آثار بوده، در حال بررسى درخواست 
ما هســتند اما هنوز جوابى به آن نداده اند؛ با وجود این، امیدوارم که با اکران آنالین این 

فیلم موافقت کنند.
وى در پاسخ به این پرسش که «صد سال به این سال ها» چه مشکلى داشته که در 13 
سال گذشته اجازه اکران در ســینما پیدا نکرده، اظهار کرد: باور کنید از هیچ دلیلى براى 
توقیف این فیلم مطلع نیستم و باید بگویم که این اثر توسط گروه ها و آدم هاى مختلف 
دیده شده و همگى نه تنها نسبت به آن اعالم رضایت کرده  اند، بلکه درباره آن گفته اند به 
هیچ وجه مسئله خاصى ندارد. حتى یکى از این دوستان مى گفت که این اثر جزو پنج فیلم 

برتر تاریخ سینماى ایران است. یعنى تا این حد از این فیلم خوشش آمده بود.
شایسته در ادامه بیان کرد: توقیف 13 ساله این اثر، جفایى است که به «هدایت فیلم» شد 
اما امیدواریم آقاى طباطبایى نژاد با صدور مجوز اکران آنالین «صد سال به این سال ها»، 

این جفا را از روى ما بردارد و پایانى بر بى مهرى ها باشد.
وى ادامه داد: چند ســال قبل درباره قانون کپى رایت با یکى از وزراى فرهنگ و ارشاد 
اسالمى صحبت کردم که ایشــان گفت «اصًال حرف آن را نزن.» گفتم چرا؟ گفت «ما 

ترجمه چیزهاى مختلفى داریم که رعایت نکردن این قانون را به سودمان تمام مى کند.» 
در صورتى که نبود این قانون در شــرایط کنونى بیشتر به ضرر ماست. اکنون هر شبکه 
ماهواره اى را که نگاه کنید، همگى در حال نشان دادن فیلم ها و سریال هاى ایرانى هستند. 
آنها به قدرى از تلویزیون و بخش خصوصى سرقت مى کنند که واقعاً قابل محاسبه نیست. 
امیدوارم که وزیر کنونى ارشاد به فکر مسئله پیوستن به کپى رایت باشد و تا این مشکل 

رفع شود.
شایسته افزود: اکنون نیز باتوجه به بازى بازیگرانى همچون پرویز پرستویى، رضا کیانیان، 
فاطمه معتمدآریا، امیرحسین آرمان، نگار جواهریان و حضور عواملى همچون محمود 
کالرى به عنوان فیلمبردار و افراد متخصص دیگر در پشت صحنه که در رأس آنها سامان 
مقدم به عنوان کارگردان است، «صد سال به این سال ها» هنوز در اکران آنالین مى تواند 

با استقبال خوبى از سوى مردم مواجه شود.

مائده طهماسبى: 

کرونا به همه فرصت خودشناسى داد

وى در ادامــه افــزود: شــروع و ادامــه 
فیلمبردارى پروژه ها در کل حرکت 

خوبــى نیســت. در تمــام دنیا 
برنامه هایى که بیشــتر از سه 
نفر در آن باید فعالیت کند را 
متوقف کردند. ما چون اصوًال 
کشور ریسکى هستیم و مى 

گوییم ان شاءا... اتفاقى 
نمى افتد ریســک

مى کنیم. 

ادامه داد: به تصاویر منتشر شده افراد
نگاه کنید به ســمت کارهایى
پیش از آن یا انجام نمىد
برایش نمى گذاشتند مث
ها و صنایع دستى که د
ساخته شد از این دست
این روزها با دستان افرا
در قرنطینه ها بودند. ه
به نوعى به خودشــناختى
طهماسبى با اشاره به عملک
در این روزهاى کرونایى تأکی
عملکرد یک نهاد وجهه سیاسى
دنیا زمانى که چنین ویروس و
مق مى آید سیاستمداران در
مى گیرنــد و مــى خ
عملکردشان درسـ
کشــورها ایــن
کرونا انجام داد
مشکلفرهن
دریک کش
مى گویند
و دســتک
مردم توج
اما در کشو
بدین ترت
عملکر
ایند
هم

نقش متفاوت سوگل خلیق در سریال «همگناه»

بهاره افشارى زمانى که «آنابل» بود!

تالش براى اکران آنالین «صد سال به این سال ها» بعد از 13 سال توقیف

فصل سوم «میانبر» پس 
از عید فطر کلید مى خورد

ســریال «87 متر» به کارگردانى کیانوش عیارى بعد از 
یک وقفه در تصویربردارى ناشى از کرونا، دوباره جلوى 

دوربین رفت.
مجموعه تلویزیونى «87 متر» پــس از 70 روز تعطیلى 
ناشى از شیوع بیمارى کرونا، چند روزى است که دوباره به 
تهیه کنندگى و کارگردانى کیانوش عیارى تصویربردارى 

خود را آغاز کرده است.
کیانوش عیارى، کارگردان «87 متر» با اشــاره به اینکه 
فیلمبردارى این مجموعه از یک هفته قبل شروع شده و 
کار تولید نیز به خوبى در حال انجام است، بیان کرد: اتفاق 
شــیوع ویروس کرونا مانند همه مشاغل و فعالیت هاى 
اجتماعى، باعث شــد تا دوربین هاى سریال «87 متر» 
خاموش شــوند ولى با رعایت شــرایط بهداشتى، کار را 

مجدداً آغاز کرده ایم و امیدوارم طبق برنامه جلو برویم.
وى در پایان تصریح کرد: به دلیل رعایت نکات بهداشتى، 
به تعدادى از همکاران مرخصى داده ایم تا مراحل ضبط 
با شرایط مناســب طى شــود و هم اکنون در لوکیشن 
اصلى ســریال یعنى در خیابان نیلوفر تهــران در حال 

تصویربردارى هستیم.
در خالصه داســتان این سریال آمده اســت: «علیرضا 
پوردورانى به همراه همسر، دو دختر و پسرش، خانه اى را 
از یک فروشنده به نام فرج ناصرى خریدارى مى کنند. اما 
روز اسباب کشى متوجه مى شوند که خانه به فرد دیگرى 
به نام محسن خلیلى فروخته شده است. محسن به همراه 
پسر، همســر و دو دخترش صبح زودتر از پوردورانى ها 
به خانه رســیده اند و وسایلشــان را در خانه گذاشته اند 
اما با رســیدن خانواده پوردورانى، ماجراى کالهبردارى 

مشخص مى شود.»
على دهکــردى، مهران رجبى، فریبا کامــران، زنده یاد 
حسین محب اهرى، شهین تسلیمى، دیبا زاهدى، سونیا 
سنجرى، حسین ســلیمانى، فریده سپاه منصور، محمد 
بحرانى و سعید پیردوست از بازیگران این سریال هستند.

مجموعه تلویزیونــى «87  متر» به تهیــه کنندگى و 
کارگردانى کیانوش عیارى کارى از گروه فیلم و سریال 
شبکه یک سیماست که در 40 قسمت 45 دقیقه اى در 

حال تولید است.

تصویربردارى «87 متر» عیارى از سر گرفته شد
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مدیر تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: رادلوویچ مى خواهد بیاید اما فعال شرایطى براى سفر به کشورمان وجود ندارد و دستیار او و مهاجم صربستانى 
ما هم همین وضعیت را دارند.

محسن کرباسچى در گفت وگویى در خصوص شایعه عدم بازگشت میودراگ رادولوویچ، سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن به ایران، اظهار داشت: اصال 
چنین چیزى صحت ندارد. من هر روز با او در تماس هستم. رادلوویچ در حال حاضر منتظر است تا شرایط در کشورش عادى شود و به ایران بازگردد.

وى افزود: من حتى ویزاى او را هم گرفته ام و برایش فرستادم. مشکل اینجاست که االن از بلگراد یا مونته نگرو هیچ پروازى به سمت ایران نیست. 
فرودگاه هاى این دو کشور حداقل هشت یا نُه روز دیگر تعطیل است و به محض اینکه پروازى به سمت ایران باشد، رادلوویچ هم بازمى گردد.

مدیر تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: مگر اسکوچیچ برگشته که رادولوویچ برگردد؟ این یک مسئله طبیعى است و مشکلى بابت بازگشت سرمربى 
تیم به ایران نیست. کمک مربى و حتى مهاجم صربستانى ما هم همین مشکل را دارند و فعال نمى توانند برگردند تا پرواز ها دوباره از سر گرفته شود. 
نکته اینجاست که رادولوویچ مى خواهد بیاید، اما چون پرواز نیست، فعًال نمى تواند به کشورمان سفر کند. ما حتى براى آنها بلیت هم تهیه کردیم و 

فقط باید تاریخ آن را عوض کنیم.
کرباسچى درباره اینکه آیا برنامه بازى هاى آینده لیگ برتر به دست باشگاه ذوب آهن رسیده یا خیر و اینکه نظر این تیم درباره ادامه یا لغو لیگ چیست، 
تصریح کرد: این موضوع بستگى به نظر ما ندارد بلکه همه چیز تحت تاثیر تصمیم ستاد مبارزه با کرونا است. ما تابع تصمیم آنها هستیم. این ستاد باید 

به جمع بندى نهایى برسد و بعد هم مسئوالن تصمیم بگیرند که آیا مى شود بازى ها را ادامه داد یا خیر.
وى در پایان خاطرنشان کرد: با این وجود احساس مى کنم اگر بخواهیم آخر این ماه دوباره تصمیم بگیریم که آیا تمرینات را برگزار کنیم یا نه مشخص 

نیست بازى ها چه زمانى شروع مى شود و قطعا لیگ بعدى هم آسیب مى بیند. به نظرم باید هرچه زودتر و تا دیر نشده تکلیف مشخص شود.

پاسخ مدیر ذوب آهن به شایعات اخیر

رادو مى خواهد بیاید 
ولى نمى تواند

مدیر تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: باشگاه ما به بازیکنى بدهى ندارد که نتوانیم 
بازیکن خارجى جذب کنیم.

 رضا فتاحى در گفت وگویى، در مورد این که دو باشگاه استقالل و پرسپولیس از جذب 
بازیکن و مربى خارجى منع شده اند و آیا توصیه اى در این خصوص به باشگاه سپاهان 
شده، اظهار داشت: چیزى به ما ابالغ نشده، باشگاهى هستیم که هیچ پرونده بین المللى 
نداریم. طلب داریم که بدهى نداریم. با سیستمى که باشگاه سپاهان دارد، مدیرانى که 
در قبل بودند و مدیرانى که جدید آمده اند رویکردشان این است که با بازیکنان خارجى و 
یا ایرانى به موقع تسویه شود. براى چه باید از جذب بازیکن خارجى منع شویم، مگر بد 

حسابى کردیم یا پرونده بین المللى داریم که بازیکن خارجى نگیریم؟

فتاحى ادامه داد: به فدراسیون فوتبال پیشــنهاد مى دهم و حتى در این مورد با فریبرز 
محمودزاده هم صحبت کردم که به باشگاه ها اجبار کنند؛ با توجه به این که فوتبال ما به 
خاطر پرونده هاى زیاد در فیفا وجهه خوبى ندارد، اعالم کنند پیش از شروع فصل آینده 
باشگاه ها با بازیکنان خارجى خودشان تسویه کنند و مدارك این تسویه را           به سازمان 
لیگ بدهند. در غیر این صورت قرارداد بازیکنانشان ثبت نشود، من فکر مى کنم این 
یک راهکار خوب باشد و شاید راهکارهاى بیشــترى هم باشد که بتوانیم جلوى این 

شکایت ها را           بگیریم.
مدیر تیم سپاهان با اشاره به اینکه قرارداد بازیکن خوب خارجى را نمى توان به صورت 
ریالى بست، تصریح کرد: بازیکنان یا مربیان خارجى را با رقم معقول جذب مى کنیم. 
فدراسیون یا ســازمان لیگ مى توانند اعالم کنند که چگونه قرارداد بستیم. حتى در 
قراردادهایى که مى بندیم مالیات هم بر عهده خود بازیکن خارجى اســت. مدارکش 
موجود است و اگر نهادى بخواهد بررسى کند، حرف هایم را           تأیید مى کند. خدا را           شکر 

باشگاه سپاهان سیستمى دارد که مدیران در امر قراردادها بر اساس آن پیش مى روند.
فتاحى در خصوص این که گفته مى شود به خاطر تعطیالت کرونایى روش پرداختى 
سپاهان به بازیکنان عوض شده، اظهار داشــت: نه چنین چیزى نبوده، بین 60 تا 70 
درصد به بازیکنان پرداختى داشتیم و ان شاءا... باز هم پرداختى خواهیم داشت. باشگاه 
بر اساس اصول خودش پیش مى رود. به بازیکنان بر اساس زمانبندى قراردادهایشان 
پرداختى داشتیم و خدا را           شکر مشکلى نداریم. اجازه نمى دهیم بدهى به وجود بیاید و با 

بازیکنان به موقع تسویه مى کنیم.

مدافع سابق سپاهان در مورد شرایط 
این تیم در فصل یازدهم و هتریک 
قهرمانى صحبت کرد.22 اردیبهشت 
سالروز قهرمانى ســپاهان در لیگ 
یازدهم باعث شــد حسن اشجارى، 
مدافع چپ سابق تیم هاى لیگ برترى 
که آن سال یکى از اعضاى سپاهان بود 
خاطــرات جالبــى از آن دوره و تیم هاى 
دیگرى که در آن ســال ها در آن عضویت 

داشت را مطرح کند.
 

دیروز سالگرد قهرمانى سپاهان در لیگ 
یازدهم بود که تو هم یکى از بازیکنان آن 

تیم بودى.
من نمى دانستم ســالگرد آن قهرمانى است و ممنونم که به 
من یادآورى کردید. آن فصل تیم خیلى خوبى داشتیم. نیم فصل 9 

امتیاز از استقالل عقب بودیم ولى در نهایت موفق شدیم. و من هم 
اولین سال حضورم در سپاهان را تجربه مى کردم. یک تیم فوق العاده 

بودیم که براى قهرمانى همه چیز داشتیم و خوشبختانه به آن رسیدیم و 
در بازى آخر مقابل مس سرچشمه یک تساوى هم براى ما کافى بود تا جام 

را باالى سر ببریم و یک سال فراموش نشدنى بود.
ســپاهان در آن فصل ســومین قهرمانى پیاپى 

خودش را جشن گرفت و این رکورد تا فصل قبل که 
پرسپولیس به آن رسید دست نخورده مانده بود.

بله، آن دوره تیم سپاهان خیلى خوب بود. البته من در قهرمانى هاى قبلى حضور 
نداشتم ولى خب تیم خوبى بود و شاکله اصلى آن حفظ شده بود و فقط چند بازیکن 

مثل مهدى رحمتى و خسرو حیدرى از تیم جدا شده بودند و مابقى بازیکنان 
حفظ شدند. رسیدن به ســه قهرمانى پیاپى کار 

ســخت و ارزشمندى اســت که سپاهان به 
آن رسید.

آن تیم شانس قهرمانى 
آســیا را هم داشت که به 

خاطر یک اشتباه از دست داد.
بلــه در آن فصل تیم خوبى بودیــم و لیگ قهرمانان 

آسیا هم شرایط خوبى داشــت و مى شد در آن فصل به 
قهرمانى رسید. تیم السدى که رفت و برگشت شکستش 

داده بودیم به فینال رفت و تیم کره اى به سختى و در وقت  
اضافه توانست آنها را شکست دهد و این نشان مى دهد ما 
پتانسیل قهرمانى داشتیم ولى یک اشتباه در بازى دادن به 
رحمان احمدى که محروم بود باعث شــد نتیجه تغییر کند 

و حذف شویم.

 در آن فصل تغییر سرمربى داشتید و کرانچار به جاى بوناچیچ 
آمد. در مورد حواشى آن دوران صحبت کن.

به نظرم بهترین تصمیم را مدیریت در آن مقطع گرفت. بوناچیچ مربى بداخالقى بود و 
به بازیکنان فحاشــى مى کرد که البته الفاظى که به کار مى برد از نظر خودش توهین و 
فحاشى نبود. او با بازیکنان به مشکل خورد خصوصًا  بازیکنان بزرگ آن زمان که در نهایت 
قدرت بازیکنان بیشتر بود و مدیریت بوناچیچ را اخراج کرد و کرانچار را آورد که بهترین 
تصمیم بود. کرانچار مربى با دانش و انسان محترمى بود و از بهترین خارجى هایى است 

که به ایران آمده است.
در آن تیم هم بازیکنان بزرگى حضور داشتند و هم نفرات جوانى 
که در آینده تبدیل به بازیکنان بزرگ شدند مثل سردار آزمون. 
سردار در تمرینات چطور بود و فکر مى کردى یک روز به چنین 

بازیکنى تبدیل شود؟
سردار بازیکن خوب و مستعدى بود ولى خب در آن مقطع سپاهان مهاجمان خوبى مثل 
عمادرضا، سیدصالحى و برونو سزار را داشت و مشخص بود در این شرایط به او بازى نرسد. 
بعد از چند وقت هم پدرش آمد و دنبال رضایت نامه بود و مى گفت از روسیه پیشنهاد دارد و 

مى خواهد جدا شود. در کل بازیکن مستعدى بود و مشخص بود آینده خوبى دارد.
خودت هم به عنوان یک ذوب آهنــى در فوتبال ایران 
شناخته مى شدى. آمدنت به سپاهان جنجالى نشد؟

زمانى که قلعه نویى مربى ســپاهان بود تفاهم نامه اى با ذوب 
آهن امضا شده بود که از هم بازیکن نگیرند ولى این موضوع 
بعداً برطرف شد ضمن اینکه من از استیل آذین به سپاهان 
آمدم و مســتقیم بین دو تیم جابجا نشــدم. حساسیت در 
اصفهان وجود دارد ولى مثل استقالل و پرسپولیس نیست. 
این را هم بگویم من 6 ســال بازیکن ذوب آهن بودم و به 
عقیده همه کارشناسان بهترین دوران فوتبالم در این تیم بود 
ولى وقتى رفتم اســتیل آذین در بازى که برگشتم اصفهان 
هواداران ذوب آهن به مــن رکیک ترین فحش ها را دادند 

واقعاً دلیلش را نمى دانم.
 در آن فصل که تــو آمدى حاج 
صفى از سپاهان جدا شده بود 
و به نوعى جانشین او بودى. 
این موضوع کارت را سخت 

نمى کرد؟
بله آن فصــل حاج صفى براى 
ســربازى به تراکتور رفته بود. 
البته اوایــل فصل من بال چپ 
بودم و هاشــم بیک زاده دفاع 
چپ بازى مى کــرد ولى وقتى 
مصدوم شد من دفاع چپ شدم و 
نمى شود گفت به عنوان جانشین 

حاج صفى به تیم آمد.

تکلیف لیگ برتر امروز مشخص مى شود و ممکن است ستاد مبارزه با کرونا مجوز برگزارى 9 بازى باقیمانده لیگ را 
صادر کند. این در حالى است که برخى از مدیران باشگاه هاى لیگ برترى در نامه اى رسمى به فدراسیون فوتبال از 

مسئوالن تضمین خواسته اند که در صورت شروع مسابقات هیچ بازیکنى کرونا نمى گیرد! 
آنها در این بیانیه مشترك خود با بیان «عواقب شــوم و خطرناکى» که برگزارى مسابقات در این شرایط مى تواند 
در پى داشته باشــد، تعطیلى کامل لیگ برتر را خواستار شــدند. عالوه براین عنوان کردند که با مد نظر قرار دادن 
شرایط فوتبال در کشورمان از نظر اسپانسر، حق پخش تلویزیونى، هزینه هاى سفر و... به این نتیجه رسیده اند که 
فوتبال ایران در صورت تعطیلى نه تنها زیان مالى به دنبال نخواهد داشت که شاید لغو مسابقات باعث بهبود وضعیت 

باشگاه ها هم بشود.
ما که متوجه نشدیم مدیران محترم باشگاه ها به فکر عواقب شومى هستند که 
برگزارى مسابقات ممکن است به دنبال داشته باشد یا به فکر سود 
و ضرر باشگاه هاى خود، فقط این را مى دانیم که تضمینى 
که آنها از مســئوالن مربوطه درخواست کرده اند 
امرى محال است و هیچ عقل سلیمى در این 

ایام زیر بار آن نمى رود. 
چطور مى تــوان متوقــع بود که 
فدراسیون ضمانت بدهد هیچ 
کدام از بازیکنان شــاغل 
در لیــگ در صــورت 
برگزارى رقابت ها، 
به کوویــد- 19 
مبتال نشوند آن 

هم در حالى که در کشورى مثل آلمان که از لحاظ سطح امکانات و تنظیم پروتکل هاى پزشکى براى از سرگیرى 
رقابت هاى بوندس لیگا از کشور ما به مراتب پیشرفته تر است، به محض اینکه تمرینات گروهى باشگاه هایش از 

سر گرفته شد اعالم شد که دو بازیکن تیم دینامو درسدن به کرونا مبتال شده اند. 
 و نکته دیگر اینکه البد مدیران سایر باشگاه ها که ساز مخالف مى زنند و منتظر این هستند که ستاد مبارزه با کرونا 
هر چه زودتر حکم به از سرگیرى مســابقات لیگ بدهد، نه به فکر سالمت بازیکنان خود هستند، نه به فکر سود و 
زیان مالى خود؛ آنها فقط و فقط به فکر جایگاه خود در جدول رقابت ها هستند بر خالف باشگاه هایى که پاى بیانیه 

مذکور را امضا کرده اند!
شاید هم آنها فقط دلشان براى فوتبال تنگ شده، شاید این دسته از افراد مثل «بیل شنکلى»، پدر لیورپول مدرن 

معتقدند که «فوتبال موضوع مرگ و زندگى نیست بلکه چیزى فراتر از اینهاست».

یک بام و دو هواى مدیران باشگاه ها 

حسن اشجارى: 

از نظر بوناچیچ فحاشى هایش توهین نبود!

9دید. آن فصل تیم خیلى خوبى داشتیم. نیم فصل 9
و من هم ب بودیمولى در نهایت موفق شدیم.

هانرا تجربه مى کردم. یک تیم فوق العاده 
ز داشتیم و خوشبختانه به آن رسیدیم و 
ک تساوى هم براى ما کافى بود تا جام 

ش نشدنى بود.
ل ســومین قهرمانى پیاپى 

این رکورد تا فصل قبل که  ت و
ید دست نخورده مانده بود.

ود. البته من در قهرمانى هاى قبلى حضور
 اصلى آن حفظ شده بود و فقط چند بازیکن 

ز تیم جدا شده بودند و مابقى بازیکنان 
ى پیاپى کار 

هان به 

مانى
 که به 

ستداد.
و لیگ قهرمانان 

شد در آن فصل به 
برگشت شکستش 

در وقت    به سختى و
 این نشان مى دهد ما 
شتباه در بازى دادن به 
 شــد نتیجه تغییر کند 

مى خواهد جدا شود. در کل بازیکن مستعدى بود و مشخص بود
عنوان یک ذوب آهنــ خودت هم به
شناخته مى شدى. آمدنت به سپ
زمانى که قلعه نویى مربى ســپاهان
آهن امضا شده بود که از هم بازیکن
بعداً برطرف شد ضمن اینکه منا
آمدم و مســتقیم بین دو تیم جابج
اصفهان وجود دارد ولى مثل استقال
6این را هم بگویم من6 ســال بازی
عقیده همه کارشناسان بهترین دورا
ولى وقتى رفتم اســتیل آذین در با

هواداران ذوب آهن به مــن رکیک
واقعاً دلیلش را نمى دانم.
ک  در آن فصل
صفى از س
و به نوعى
این موض
نمى کر
ف بله آن
ســربا
البته او
بودم و
چپ باز
مصدوم
نمى شو
حاج صف

طلب داریم و بدهى هم نداریم
مدیر تیم فوتبال سپاهان اصفهان:

 رقابت هاى لیگ برتر شطرنج در حالى اوایل آذر 98 به پایان رسید که تیم سایپا قهرمان 
شد، ذوب آهن در رده دوم ایستاد و پرسپولیس سوم شد. از نکات جالب توجه این لیگ، 
تیم دارى باشگاه پرسپولیس و حضور چهره هاى شاخصى همچون احسان قائم مقامى، 
پرهام مقصودلو، آرین غالمى و ... در این تیم بود که البته در نهایت منجر به کسب عنوان 
سومى شد. نزدیک به شش ماه از پایان این لیگ گذشته و حتى مدیریت فدراسیون نیز 

تغییر کرده است، اما شطرنج بازان تیم پرسپولیس هنوز نتوانسته اند به پول خود برسند.
آرین غالمى، استاد بزرگ شطرنج ایران و یکى از بازیکنان تیم پرسپولیس در لیگ برتر 
شطرنج در این باره اظهار داشت: سال گذشته قرار شد که پرسپولیس در لیگ برتر شطرنج 
حضور داشته باشد. این اتفاق رخ داد و قراردادها هم با شطرنج بازان بسته شد، ولى متأسفانه 
پس از پایان مسابقات هیچ پرداختى از طرف باشگاه صورت نگرفت و باشگاه به تعهدش 
عمل نکرد. فکر مى کنم این مسئله در زمان مدیریت آقاى انصارى فرد بود که حاال او رفته 

و تکلیف پرداختى ها نیز اصًال مشخص نیست.
وى افزود: از زمان برگزارى لیگ برتر شطرنج مدت ها گذشته است، اما هنوز خبرى نیست 
و امروز و فردا مى شود و ما هم نمى دانیم باید از چه درى وارد شویم و به کجا شکایت کنیم.

استاد بزرگ شــطرنج ایران در پاســخ به این ســؤال که آیا این موضوع را با مسئوالن 
فدراسیون در میان گذاشته اســت یا نه، گفت: فدراسیون در جریان است، ولى متأسفانه 

هیچ کارى در این باره انجام نشده است.
غالمى به اشــاره به اینکه او، قائم مقامى، مقصودلو، پوررمضانعلى و خانم ها اســدى و 
زاهدى فر عضو تیم شطرنج پرسپولیس بودند، در پاسخ به این سؤال که تا چه اندازه امیدوار 
است که بتواند به مبلغ قراردادش برسد، تصریح کرد: این حق ماست و البته برمى گردد 
به مسئوالن که بخواهند حق ورزشکاران را بدهند یا خیر. قطعاً این امید وجود دارد، چون 

قراردادها امضا شده و برگه هایش موجود است.

پول آرین را بدهید

مرضیه غفاریان

فراخوان دعوت به مشارکت مدنى(نوبت دوم)

شهردارى گلدشت به استناد مصوبه هیئت عالى سرمایه گذارى مورخ 1399/2/2 در نظر دارد نسبت 
به ساخت و نصب و تجهیز و راه اندازى و بهره بردارى از پروژه میدان میوه و تره بار شهردارى از طریق 
مشارکت مدنى و ســرمایه گذارى با بخش خصوصى اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند با در دست 
داشتن مدارك الزم(مؤید توانایى فنى و مالى) جهت دریافت اسناد و مدارك از تاریخ 1399/2/23 به 
مدت 15 روز کارى به آدرس گلدشت بلوار امام خمینى (ره) شهردارى گلدشت دفتر امور سرمایه گذارى 

مهدى غالمى- شهردار گلدشتمهدى غالمى- شهردار گلدشتو مشارکتها مراجعه نمایند.

چاپ 
اول

م الف: 842609
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  مفاد آرا 
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 

فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
1- برابر راى شماره 139860302177001309 مورخه 1398/12/15 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى قدرت اله 
دهقانى دهقى  فرزند محمد باقر بشماره شناسنامه 44  نجف آباد و شماره ملى 1091867941  
در ششدانگ یکباب مغازه بر روى قسمتى از پالك 637  فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 23/05 مترمربع انتقالى از مالک رسمى  آقاى لطفعلى امینى 

دهقى محرز گردیده است.
2- برابر راى شماره 139860302177001308 مورخه 1398/12/15 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مرتضى 
علینقیان  فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 157  نجف آباد و شماره ملى 1091902811  در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احدثى برروى قسمتى از  پالك 1951  فرعى واقع دردهق  
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 172/87 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى 

تراب راعى محرز گردیده است.
3- برابر راى شماره 139860302177001260 مورخه 1398/12/05 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى ابوالقاسم 
کریمى اشنى  فرزند خداداد بشماره شناسنامه 16  نجف آباد و شماره ملى 1091847207  در 
ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 340 فرعى واقع در روستاى اشن 9 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 402/70 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى ابوالقاسم 

زارى اشنى محرز گردیده است.
4- برابر راى شماره 139860302177001258 مورخه 1398/12/05 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم جمیله 
خسروى دهقى  فرزند احمد بشماره شناسنامه 5139  نجف آباد و شماره ملى 1090568541  
در ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 797  فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 345/40 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى حبعلى محمدى 

محرز گردیده است.
5- برابر راى شماره 139860302177001256 مورخه 1398/12/05 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى رستم 
راعى دهقى  فرزند حیدر بشماره شناسنامه 5639  نجف آباد و شماره ملى 1090573545  در 
ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 1892  فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 224 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى براتعلى راعى دهقى 

محرز گردیده است.
6- برابر راى شماره 139860302177001257 مورخه 1398/12/05 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى سهراب 
محمد هاشمى   فرزند اسداهللا بشماره شناسنامه 134  نجف آباد و شماره ملى 1091935041  
در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 2003  فرعى واقع دردهق 4  اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 251/24 مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث محمد 

على سلمانى محرز گردیده است.
7- برابر راى شماره 139860302177001191 مورخه 1398/11/24 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مجتبى 
احمدى دهقى  فرزند حسن بشماره شناسنامه 70  نجف آباد و شماره ملى 1092055721  در 
ششدانگ یکباب مغازه بر روى قسمتى از پالك 2842  فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 19/50 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى عبدالعلى راعى 

دهقى محرز گردیده است.
8- برابر راى شماره 139860302177001199 مورخه 1398/11/24 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مجتبى 
احمدى دهقى  فرزند حسن بشماره شناسنامه 70  نجف آباد و شماره ملى 1092055721  در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 1178  فرعى واقع دردهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 245/38 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى رحمت 

اله راعى دهقى محرز گردیده است.
9- برابر راى شماره 139860302177001192 مورخه 1398/12/24 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى داود 
کالنترى دهقى فرزند حسن بشماره شناسنامه 101  نجف آباد و شماره ملى 1092006346  
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثى بر روى قسمتى از پالك 282  فرعى 
واقع دردهق4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 24/61 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى آقاى رحمت اله قاسمى دهقى محرز گردیده است.
10- برابر راى شماره 139860302177001193 مورخه 1398/12/24 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمود 
کالنترى  فرزند حسن بشماره شناسنامه 128  نجف آباد و شماره ملى 1091981213  درسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثى بر روى قســمتى از پالك 282  فرعى واقع 
دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 24/61 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

آقاى رحمت اله قاسمى دهقى محرز گردیده است.
11- برابر راى شــماره 13986032177001198 مورخــه 1398/11/24 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
محمد کالنترى دهقى  فرزند زین العابدین بشماره شناسنامه 368  نجف آباد و شماره ملى 
1092337441  در ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 147  فرعى واقع دردهق 
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 192/20 مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث 

زین العابدین کالنترى محرز گردیده است.
12- برابر راى شماره 139860302177001197 مورخه 1398/11/24 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى سعید 
مومنى دهقى  فرزند على بشماره شناســنامه 149  نجف آباد و شماره ملى 1092069208  
در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 3064  فرعى واقع دردهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 320/20 مترمربع انتقالى از مالک رسمى براتعلى 

معصومى دهقى محرز گردیده است.
13- برابر راى شماره 139860302177001194 مورخه 1398/11/24 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مراد 
سلیمانى دهقى  فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 168  نجف آباد و شماره ملى 1092056701 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 2070  فرعى 
واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 293/50 مترمربع انتقالى از مالکین 

رسمى آقاى امام بخش نجارى محرز گردیده است.
14- برابر راى شماره 139860302177001195 مورخه 98/11/24 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مژگان 
جبارى دهقى فرزند  عباسعلى بشماره شناســنامه 1080152962  نجف آباد در سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 2070  فرعى واقع دردهق 
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 293/50 مترمربع انتقالى از مالکین رسمى آقاى 

امام بخش نجارى محرز گردیده است.
15- برابر راى شماره 139860302177001202 مورخه 1398/11/26 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم معصومه 
مومنى دهقى  فرزند سیف اهللا بشماره شناسنامه 109  نجف آباد و شماره ملى 1091891257  
در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى  قســمتى از پالك 1840  فرعى واقع در4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 345/34 مترمربع انتقالى از مالکین رسمى جمیله الهى 

و لطفعلى مومنى محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و 
یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا 
شخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى 
اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت صادر خواهد شد و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 
1399/02/07 – تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1399/02/23 –817241/ م الف کفیل 

اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت – سید روح اله موسوى/2/101
اخطار اجرایى

محکوم علیه اسماعیل رسولى مجهول المکان و محکوم له سعید عارفیان فرزند مصطفى 
بنشانى شاهین شهر خیابان عطار فرعى 4 شرقى پ91 به موجب راى شماره 12 تاریخ 20 / 1 
/ 98 حوزه یازدهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم 
است به پرداخت مبلغ 000 / 000/ 18 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000 / 22/500 ریال 
هزینه دادرسى  و مبلغ 000 / 150 ریال هزینه الصاق تمبر  و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجراى احکام از تاریخ صدورچک 10 / 7 
/ 94 و 20 / 7 / 94 لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 
حق محکوم له و پرداخت هزینه دادرسى و هزینه عملیات اجرایى نیز به عهده محکوم علیه 
است ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   835927/م الف.  قاضى 

شعبه یازدهم  حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/2/316 
اخطار اجرایى

محکوم علیه محمد برفى فرزند یوســف مجهول المکان و محکوم له سعید عارفیان فرزند 
مصطفى بنشانى شــاهین شهر خیابان عطار فرعى 4 شــرقى پ91 به موجب راى شماره 
875 تاریخ 25 / 12 / 97 حوزه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 000 / 000/ 10 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
000 / 190 ریال هزینه دادرسى  وهزینه الصاق تمبر  و پرداخت خسارت تاخیر تادیه و هزینه 
نشرآگهى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه  وفق شــاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه 
دایره اجراى احکام از تاریخ تقدیم دادخواســت 26 / 10 / 97  لغایت زمان پرداخت در حق 
محکوم له و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له و پرداخت هزینه دادرســى و 
هزینه عملیات اجرایى نیز به عهده محکوم علیه است ماده 34 قانون اجراى احکام همین 
که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد صریحا اعالم نماید   835803/م الف.  قاضى شعبه چهارم  حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/2/317
اخطار اجرایى

محکوم علیه بهار دهقانى فرزند ایرج  مجهول المکان و محکوم له ســعید عارفیان فرزند 
مصطفى بنشانى شاهین شهر خیابان عطار فرعى 4 شرقى پ91 به موجب راى شماره 32 
تاریخ 7 / 2 / 98 حوزه سوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 000 / 000/ 10 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000 / 
125 ریال هزینه دادرسى تاخیر تادیه  از تاریخ تقدیم دادخواست  26 / 10 / 97  لغایت زمان 
پرداخت در حق محکوم له و حق الوکاله وکیل طبق تعرفــه در حق محکوم له و پرداخت 
هزینه دادرسى و هزینه عملیات اجرایى نیز به عهده محکوم علیه است ماده 34 قانون اجراى 
احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   835743/م الف.  قاضى شعبه سوم حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر/2/318 
ابالغ رأى

شماره پرونده: 641/98 شماره دادنامه:  18- 99/1/27 مرجع رسیدگى: شعبه دوم حقوقى 
شوراى حل اختالف لنجان خواهان: زهرا نورى پرکســتانى- نشانى: زرین شهر چهارصد 
دستگاه خ مولوى پ 12 خواندگان: 1- آقاى شــهرام خان محمدى فرزند رضا 2- نشانى: 
زرین شهر خ معلم نمایشگاه خان محمدى- خانم زهرا حکیمى فرزند اسماعیل- نشانى: هر 
دو مجهول المکان خواسته: انتقال سند گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات 
پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور 
رأى مینماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست خانم زهرا نورى پرکستانى به طرفیت 
1- آقاى شهرام خان محمدى فرزند رضا 2- خانم زهرا حکیمى فرزند اسماعیل مبنى الزام 
خواندگان به انتقال سند یکدستگاه خودروى ســوارى پیکان بشماره انتظامى 295 ى 25 
ایران 23 با احتساب کلیه خسارات قانونى وارده مقوم به مبلغ 80/000/000 ریال، شورا با 
عنایت به محتویات پرونده و تصویر مبایعه نامه عادى مورخ 95/3/25 و استعالم از پلیس 
راهور حاکى از آنست که مالکیت خودرو به نام خوانده شماره 2 خانم زهرا حکیمى و توجهًا 
به اظهارات خواهان در جلسه رســیدگى مورخ 99/1/17 و اینکه خوانده شماره 2 با وصف 
ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نیافته و الیحه اى نیز از جانى ایشان ارسال نگردیده 
خوانده شماره 1 حضور یافته و اظهارات خود را بیان نموده لذا شورا مستنداً به مواد 10 و 219 و 
220 و 225 قانون مدنى و مواد 519 و 198 قانون آیین تشکیل دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى حکم به الزام خوانده شماره 2 به انتقال ســند مالکیت خودرو سوارى پیکان 
به شــماره انتظامى 295 ى 25 ایران 23 به نام خواهان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
10/000/000 ریال بابت خسارت دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. و اما در 
خصوص خوانده شماره 1 مستنداً به ماده 89 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون فوق الذکر رد دعوى را صادر و اعالم مى 
نماید رأى صادره در مورد خوانده 1 حضورى و خوانده شماره 2 غیابى و ظرف مهلت بیست 
روز قابل واخواهى در این شورا سپس به مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. /ش2/1 م الف: 837611 ملت- قاضى 

شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان/2/319
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- عبدالرسول بهنام پور دادخواستى 
به مبلغ 10/000/000 ریال  بطرفیت حسین علیزاده که اعالم شده مجهول المکان است 
تقدیم و به کالسه 1651/98 در شعبه چهارم 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 دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز یکشنبه مورخ 99/3/25 ساعت 8/30 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: 835955 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک) /2/320
مزایده (نوبت اول)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 980791 جلسه 
مزایده اى در روز یکشنبه مورخ 99/3/18 راس ساعت 9 صبح و به منظور وصول محکوم به 
مقدار 250 قطعه سکه تمام بهار آزادى و 50 مثقال طالى هجده عیار در حق محکوم له و به 
جهت فروش 1- سهم االرث محکوم علیه آقاى ابراهیم جعفرى فرزند على محمد میزان 
0/545 دانگ مشاع از شش دانگ یک باب منزل مســکونى یک طبقه فاقد سابقه ثبتى با 
قدمت 20 سال ساخت به مساحت کل عرصه 400 مترمربع و 300 مترمربع اعیانى داراى 
اسکلت دیوار باربر و سقف آهن و آجر و داراى انشعابات آب، برق، گاز واقع در ورنامخواست، 
بلوار جانبازان کوچه شماره 39 (مشفق) که توسط کارشــناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
286/363/600 ریال ارزیابى گردیده 2- فروش میزان 0/545 دانگ مشاع از شش دانگ 

5 قطعه زمین مسکونى فاقد ساخت و ساز داراى مجوز تفکیک از شهردارى ورنامخواست 
به شــماره 193 مورخه 92/11/1 به نام مرحوم على محمد جعفرى شامل قطعه 2 به متراژ 
کل 230/45 مترمربع، قطعه 3 به متراژ کل 227/15 مترمربع، قطعه 4 به متراژ کل 208/33 
مترمربع، قطعه 5 به متراژ کل 208/33 مترمربع، قطعه 6 به متراژ 208/33 مترمربع، فاقد 
دیوارکشى واقع در ورنامخواســت، بلوار جانبازان، کوچه شــماره 39 (مشفق) که توسط 
کارشناسان دادگسترى به مبلغ 465/062/500 ریال ارزیابى گریده است. طالبین خرید مى 
توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از امالك مورد نظر دیدن نموده و سپس در صورت 
تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد 
یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده 
شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى 
را ظرف مدت 30 روز پرداخــت نمایند. م الف: 835101 اجراى احکام مدنى دادگســترى 

شهرستان لنجان/2/321
مزایده (نوبت دوم)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 980206 جلسه 
مزایده اى در روز دوشنبه مورخ 1399/03/19 راس ساعت 9 صبح و به منظور فروش یک 
باب منزل مسکونى یک طبقه فاقد سابقه ثبتى با قدمت باالى 20 سال ساخت به مساحت 
عرصه 495 مترمربع و اعیان به مساحت 75 مترمربع داراى اسکلت دیوار باربر با سقف آهن و 
اجر داراى انشعابات آب و برق و گاز واقع در ورنامخواست خیابان امام کوچه یاسمن بن بست 
کوشش پالك 52 که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 3/200/000/000 ریال 
ارزیابى گردیده و فروش یک باب منزل مسکونى فاقد سابقه ثبتى یک طبقه با قدمت باالى 
بیست سال به مساحت عرصه 130 مترمربع و اعیان به مساحت 55 مترمربع که ساختمان 
غیرقابل سکونت داراى اسکلت دیوار باربر با سقف آهن و آجر و تیرچوبى داراى انشعابات آب 
و برق واقع در ورنامخواست خیابان امام کوچه یاسمن بن بست کوشش پالك 50 که توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 975/000/000 ریال ارزیابى گردیده است، در محل 
اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز 
قبل از موعد مزایده از امالك مورد نظر دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 
درصد قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 30 روز 
پرداخت نمایند. م الف: 835989 اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان لنجان/2/322

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به مهران مبصرى دادخواستى به خواسته الزام به انتقال 
سند به طرفیت شما به این شــورا تقدیم نموده و به کالســه 99 / 28 ش 8 ح ثبت و وقت 
رسیدگى به تاریخ 15/ 4 / 99ســاعت 30/ 5عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت 
رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر 
اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 832769 /م الف - مدیر دفتر شعبه 8 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/2/323  
مزایده اموال غیر منقول ( اسناد ذمه) 

شــماره آگهى : 139903902141000003 تاریخ آگهى : 15/ 2 / 1399 شماره پرونده : 
139804002141000075 آگهى مزایده پرونده شماره بایگانى : 9800138 مورد مزایده 
تمامت ششــدانگ پالك ثبتى شــماره 31531 فرعى از 406اصلى مفروز و مجزا شده از 
13885 فرعى از اصلى مذکور قطعه واقع در بخش 16 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک شــاهین 
شهر استان اصفهان به مســاحت 98,59 مترمربع به حدود شماال در شش قسمت دوم آن 
شرقى قسمت چهارم آن غربى است بطول هاى 12 / 3 ســه متر و دوازده سانتیمتر- 90 
/ 0 نود ســانتیمتر – 3/00 سه متر – 0/90نود ســانتیمتر – 2/88دومتر و هشتادو هشت 
سانتیمتر – 00 / 1 یک متر ، اول دیوار به دیوار است ، دوم تا چهارم دیوار و پنجره است پنجم 
و ششم دیوار به دیوار است اول به ملک مجاور شماره 13837 فرعى از شماره 406 اصلى دوم 
تا چهارم به نورگیر مشاعى پنجم به ملک مجاور شماره 13837 فرعى از شماره 406 اصلى 
ششم به ملک مجاور شماره 13838 فرعى از شماره 406 اصلى شرقا در هفت قسمت که 
قسمت چهارم آن شمالى ، قسمتهاى دوم و ششم آن جنوبى است بطول 30 / 6 شش متر 
و سى سانتیمتر 17 / 5 پنج متر و هفده سانتیمتر 60 /1 یک متر و شصت سانتیمتر – 1/65 
یک متر و شصت و پنج سانتیمتر – 1/83 یک متر و هشتادو سه سانتیمتر – 85 / 1 یک متر 
و هشتاد و پنج سانتیمتر – 04 / 4 چهارمتر و چهارسانتیمتر ، اول به دیواربه دیواراست دوم تا 
چهارم دیواریست ، پنجم درب و دیوار است ، ششم و هفتم دیواریست ، اول به ملک مجاور 
شماره 13884 فرعى از شماره 406 اصلى دوم تا پنجم به راه پله و آسانسور مشاعى ششم و 
هفتم به محوطه پارکینگ جنوبا بطول 63 / 4 چهارمتر و شصت و سه سانتیمتر ، درب و دیوار 
و پنجرهاى است به حیاط مشاعى غربا بطول 77 / 13 سیزده متر و هفتاد و هفت سانتیمتر 
دیواریست به ملک مجاور شماره 13886 فرعى از شماره 406 اصلى مشخصات منضمات 
ملک پارکینگ 5 / 11 به حدود اربعه شماال بطول 60 / 4 چهارمتر و شصت سانتیمتر،خط 
فرضى به محوطه مشاعى است شرقا بطول 50 / 2 دومتر و پنجاه سانتیمتر خط فرضى به 
محوطه مشاعى است جنوبا بطول 60 / 4 چهارمتر و شصت سانتیمتر ، خط فرضى به محوطه 
مشاعى است غربا بطول 50 /2 دومتر پنجاه سانتیمتر خط فرضى به محوطه مشاعى است 
جنوبا بطول 60 / 4 چهارمتر و شصت سانتیمتر ، خط فرضى به محوطه مشاعى است غربا 
بطول 50 / 2 دومتر و پنجاه ســانتیمتر خط فرضى به محوطه مشــاعى است مشخصات 
مالکیت : حمیدرضا چهرازى تقى پور فرزند حبیب اله شــماره شناســنامه 7 تاریخ تولد 1 / 
1352/1 صادره از خرمشهر داراى شماره ملى 1829804979 با جز سهم 6 از کل سهم 6 
بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان موضوع سند مالکیت اصلى بشماره چاپى 555684 
سرى ج سال 97 با شماره دفتر الکترونیکى 139820302035001330ثبت گردیده است 
محدودیت یک مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره 9800138 مورخ 26 / 2 / 1398 
صادره از اجراى اسناد رسمى شــاهین شهر به میزان شــش دانگ عرصه و اعیان به نفع 
الهام کیان نصرى بازداشت مى باشد . محدویت دفتر امالك : رهنى شماره 35451 مورخ 
1392/6/27 که بنفع بانک مســکن مرکزى به مبلغ 258659098 ریال به مدت 144 ماه 
ثبت شده طبق نظر کارشناس رسمى دادگســترى واقع در آدرس شاهین شهر خ استقالل 
خیابان ابرار فرعى 2 شــرقى پالك 13 طبقه همکف مى باشد مورد مزایده عبارت است از 
یک دستگاه آپارتمان مسکونى واقع در طبقه همکف از مجتمع مسکونى 3 واحدى و داراى 
پارکینگ با اسکلت بتن آرمه سقف تیرچه بلوك نما سرامیک و سنگ کف حیاط و پارکینگ 
موزاییک پنجره فلزى شیشه خور درب ها چوبى بدنه رنگ بلکا و کف سرامیک و آشپزخانه 
کاشى و ســرامیک و کابینت ام دى اف و پکیج و رادیاتور و حمام کاشى و سرامیک داراى 
کولر ابى و برق و گاز و فاضالب مجزا دارد . با توجه به جمیع جهات دسترسى موقعیت متراژ 
طبقه واحد ، قدمت بنا نوع مصالح مصرفى قابلیت بهره بردارى فعلى و سایر عوامل موثر و 
شرایط روز ارزش ششدانگ ملک فوق الذکر مبلغ 000 / 000 / 850 / 3 ریال معادل سیصدو 
هشتادو پنج میلیون تومان برآورد و اعالم گردیده و بنابر اعالم بستانکار فاقد بیمه مى باشد 
که از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه 12 / 3 / 99 واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر واقع در 
شاهین خیابان مدرس به مزایده گذارده مى شود مزایده براى ششدانگ پالك ثبتى شماره 
31531 /406 واقع در بخش 16 شاهین شهر از مبلغ 000 / 000 / 850 / 3 ریال ( سیصدو 
هشتاد و پنج میلیون تومان) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى 
فروخته مى شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها با شد 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 
وجوده پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا 
این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 23/ 2 / 99 درج و منتشر مى گردد و در 
صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده 
برنده باید مبلغ ده در صد از پایه مزایده طى فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى 
و ارائه کارت شناسائى معتبر الزامى اســت ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تاپایان 
وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید 

832766 / م الف. رشید توکلى – مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر/2/324

مزایده امول غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139903902004000023 تاریخ آگهى: 1399/02/21 شــماره پرونده: 
139804002004000486 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9806772- 
شــش دانگ آپارتمان پالك شــماره 8456 فرعى از 14458 اصلى مفروز و مجزا شده از 
12818 فرعى از اصلى مذکور قطعه 8456 واقع در بخش 5 ثبت اســناد و امالك شــمال 
اصفهان به مساحت 109/36 مترمربع به انضمام شش دانگ پارکینگ شماره 8472 فرعى به 
مساحت 11/5 مترمربع و شش دانگ انبارى شماره 8464 فرعى به مساحت 14/42 مترمربع 
به آدرس: اصفهان خیابان کاوه خیابان رستگار بن بست هفده شهریور مجتمع پارك طبقه 
سوم واحد جنوبى (واحد شماره 6) به شماره کدپستى 8138983187 که اسناد مالکیت آن 
سه دانگ مشاع از شش دانگ به نام آقاى مهدى جهانگیرى بابادى در صفحه 263 دفتر 289 
ذیل شماره ثبت 59769 و شماره چاپى 432182 سرى ه سال 91 ثبت و صادر شده است و 
سه دانگ مشاع از شش دانگ به نام خانم آرزو اصالنى کلورى در صفه 266 دفتر 289 ذیل 
شماره ثبت 59771 و شماره چاپى 432183 سرى ه سال 91 ثبت و صادر شده است و نسبت 
به سه دانگ مذکور به موجب شماره 26049210- 98/10/19 درخواست المثنى داده شده 
است با حدود آپارتمان: شماًال اول به طول 6 متر دیوار اشتراکیست با آپارتمان 7455 فرعى 
دوم در دو قسمت که قسمت اول شرقى است به طول هاى 1/40 و 4 متر درب و دیواریست 
به راه پله و آسانسور مشاعى شــرقًا 10/15 متر دیواریست به پالك ثبتى 799 فرعى جنوبًا 
در دو قسمت که قسمت دوم پخى شکل اســت به طولهاى 8/90 متر و 1/4 متر پنجره و 
دیوار و دیوار کوتاه به فضاى حیاط مشاعى غرباً 10/55 متر دیواریست به پالك 798 فرعى. 
حدود پارکینگ: شماًال 5 متر خط مفروض است به پارکینگ 8471 فرعى شرقًا 2/30 متر 
دیوار به دیوار پالك 799 فرعى جنوباً 5 متر خط مفروض است به محوطه مشاعى پارکنیگ 
غرباً  2/30 متر خط مفروض است به محوطه مشاعى پارکینگ. حدود انبارى: شماًال 4/45 
دیواریست به راه پله و آسانسور مشاعى شــرقًا 4/40 متر دیواریست به عرصه پالك 799 
فرعى جنوبًا 4 متر دیوار اشتراکى اســت با انبارى 8465 فرعى غربًا در سه قسمت که دوم 
شمالى است به طولهاى 2/35 و 1/55 متر و 2/05 متر درب و دیواریست به راه پله و آسانسور 
مشاعى که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق یک دستگاه واحد آپارتمان واقع در سمت 
ً  109/36 مترمربع به انضمام  جنوب طبقه سوم مجتمع مسکونى پارك به مســاحت حدودا
پارکینگ و انبارى مى باشد که آپارتمان به صورت مجزاء متشکل از: اتاقهاى خواب آشپزخانه 
پذیرایى حمام و سرویس بهداشتى، تراس اســت. اتاقهاى خواب و پذیرایى: کف سرامیک 
بدنه و سقف گچ پرداختى و رنگ با ابزار گچبرى در وسط و گلویى در اطراف- آشپزخانه: به 
صورت اپن با آرگ گچبرى، کف و بدنه سرامیک، سقف گچ پرداختى و رنگ، کابینت ام دى 
اف- حمام و سرویس بهداشتى: به صورت مجزاء کف و بدنه کاشى- تراس: کف موزاییک، 
بدنه آجرنما- پارکینگ: کف موزاییک، بدنه سرامیک، سقف سفید- انبارى: کف موزاییک، 
بدنه و سقف سفید،  داراى درب پروفیل. سایر مشــخصات: دربهاى داخلى چوبى، دربهاى 
خارجى آلومینیومى با شیشه تک جداره، سیستم سرمایشى کولر، سیستم گرمایش پکیج با 
رادیاتور- مشخصات مشاعات: شامل دستگاه پله، همکف و حیاط، آسانسور و سایر مشاعات 
با مشخصات: اسکلت ساختمان: سازه بتنى- دســتگاه پله: پله و زیرپله سنگ، بدنه سنگ 
و گچ پرداختى، داراى نرده فلزى، همکف و حیاط، کف موزاییک، بدنه و نماى ســاختمان 
آجرنما، داراى درب پروفیلى برقى- آسانسور: به صورت کابلى، کابین ترکیبى استیل و ورق 
فورمیکار، ایینه خور، ملک مورد نظر داراى انشعابات برق مجزاء گاز و آب مشترك مى باشد 
ملکى آقاى مهدى جهانگیرى بابادى و خانم آرزو اصالنى کلورى بالســویه هر یک نسبت 
به سه دانگ مشاع از شش دانگ که طبق سند رهنى شماره 117876- 98/4/25 تنظیمى 
در دفتر اسناد رسمى شماره 9 اصفهان در رهن سید هادى موحدى نائینى واقع مى باشد و 
از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 99/3/10 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در 
خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شــهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ 
طبقه سوم به مزایده گذارده مى شــود. مزایده از مبلغ پایه 8/650/000/000 ریال (هشت 
میلیارد و ششصد و پنجاه 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 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 ضمنًا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 99/2/23 
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 جلســه 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 ظروف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، 
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات 
فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید مى گردد. م الف:840306  یعقوبى- سرپرست 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/2/332
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602210000694 تاریخ ارسال نامه: 1399/02/10 تمامت شش دانگ 
پالك 2187/32128 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان ذیل دفتر 386 صفحه 593 شماره ثبت 
83869 بنام خانم فریبا کریمى فرزند ستار سابقه ثبت و سند مالکیت کاداسترى به شماره 
مسلسل 173534- ه/91 دارد که با ارائه درخواست کتبى بانضمام دو برگ استشهادیه که 
امضاء شهود آن ذیل شماره 30761 و شناسسه یکتاى 139902155843000006 و رمز 
تصدیق 193310 مورخ 1399/01/27 گواهى دفترخانه 140 اصفهان رسیده است و مالک 
مدعى است سند مالکیت آن مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنى ملک 
فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید 
تا مرابت صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 837614 
ناصر صیادى صومعه- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان از طرف ام 

البنین آقالر/2/334
فقدان سند مالکیت

شماره: 139985602030000153      خانم افسانه سلیمى بنى  فرزند محمد باستناد یک 
برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى شدند که سند 
مالکیت 3/5 حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ پالك ثبتى شماره 734/4 باقیمانده که پالك 
ثبتى 7 فرعى از آن مجزى شده است  واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان 
که  سند اولیه درصفحه 59 دفتر 296 امالك ذیل ثبت 74404 بمیزان 7 حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ بنام حیدر پلوى  فرزند غالمعلى ثبت و سند بشماره چاپى 792368 صادر و 
تسلیم گردیده و بموجب سند انتقال شماره 23747 مورخ  1382/5/13  دفترخانه 42 نجف 
آباد تمامت 7 حبه فوق از طرف نامبرده به نعمت اله موحدى نجف آبادى فرزند اسماعیل و 
متقاضى مذکور بالسویه انتقال شده و سهم نعمت اله سند صادر شده است و سند به متقاضى 
اختصاص یافته است ومعامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار 1399/02/23، 841510/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى 

ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/2/335



سالمتسالمت 07073755 سال هفدهمسه شنبه  23 اردیبهشت  ماه   1399

کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان کرمانشاه 
به تشریح نکات مهم و ضرورى در خصوص استفاده از پول 

(اسکناس و سکه) در روزهاى شیوع کرونا پرداخت.
یحیى ذائبى گفت: این ویروس قابلیت قرارگیرى بر روى 
سطوح و وسایل را دارد و مى تواند از چند ساعت تا 9 روز بر 
روى سطوح و وســایل مختلف، بسته به ساختار سطوح و 

تراکم  آنها، ماندگارى داشته و قابلیت انتقال داشته باشد.
وى افزود: در بین وسایل مختلف، پول (اسکناس و سکه) در 
گذشته نیز به عنوان وسایل بسیار آلوده محسوب مى شدند 
که در شرایط فعلى این وضعیت تشدید مى شود، چرا که این 
وسایل در جامعه دست به دست چرخیده و عوامل بیمارى 

مى تواند از طریق آنها انتقال یابد.
ذائبى با اشاره به لزوم رعایت برخى نکات مهم در استفاده 
از پول در شرایط شیوع کرونا، گفت: اولین توصیه این است 
که افراد در این شرایط کمترین استفاده را از پول نقد داشته و 
از کارت بانکى خود استفاده کنند و توصیه مى شود کشیدن 

 کارت توســط خود افراد و بدون تماس مستقیم دست با 
دستگاه هاى پوز صورت  گیرد.

این کارشناس بهداشت محیط افزود: در مواردى که امکان 
استفاده از کارت بانکى وجود ندارد، توصیه مى شود افراد از 
دستکش یک بار مصرف براى رد و بدل کردن پول استفاده 
کنند و دستکش ها را بعد از اســتفاده به حالت برعکس و 
بدون  تماس با سطح داخلى آن خارج کنند و داخل سطل 

زباله بیاندازند.
ذائبى خاطرنشــان کرد: رانندگان تاکسى و اتوبوس هم 
مى توانند تمام روز را از دستکش استفاده کرده و به وسیله 
آن پول را رد و بدل کنند، اما طى این مدت به هیچ عنوان 
نباید با دستکش به سر و صورت خود دست بزنند و باید پایان 
روز، دستکش ها را به داخل برگردانده و داخل سطل هاى 
زباله بریزند و پس از آن باید دســت هاى خود را با محلول 
مناســب ضدعفونى کرده و داخل خودرو و به ویژه فرمان 
خودرو و محل قرارگیرى پول ها را نیز گندزدایى  کنند. وى 

همچنین به رانندگان تاکسى و اتوبوس توصیه کرد: ظرف 
مخصوصى براى جمع آورى پول مسافران در نظر بگیرند 
و از قرار دادن پول در نقاط مختلف خودرو و به ویژه روى 

داشبورد و... خوددارى کنند.
این کارشناس بهداشت محیط در خصوص نحوه جابه جایى 
پول نیز اظهار کرد: افراد نبایــد پول ها را داخل کیف پول 
قرار دهند، چرا که عالوه بر آلوده کردن محیط کیف پول، 
کارت ها و وسایل دیگر داخل آن را نیز آلوده مى کند. وى 
افزود: بهترین راهکار این است که یک پالستیک (نایلون) 
داخل کیف قرار دهند و پول ها را داخل آن بیاندازند و اگر 
نایلون همراه نداشتند بهتر است با همان دستکشى که پول 
را مى گیرند، دستکش را برگردانده و پول را داخل آن قرار 
دهند تا زمانى که بتوانند نایلون تهیه کنند.  ذائبى تصریح 
کرد: بهتر است افراد پول هاى خود را حداقل یک هفته در 
محلى گذاشته و بعداً استفاده کنند تا ویروس احتمالى روى 

آن از بین برود.

فقدان سند مالکیت 
 آقاى حسن نصیرى دهقى  فرزند حسن باســتناد دو برگ استشهاد محلى که تحت 
شماره 17612-99/01/20 به تائید دفترخانه 182 علویجه رسیده است مدعى است 
که سند مالکیت ششدانگ پالك شماره 3513  فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان که بنام نامبرده ثبت و سند  صادر کاداسترى شده  و معامله دیگرى نیز 
بر روى  آن انجام نشده است . ضمنا بموجب سند رهنى شماره 176776- 95/02/21 
دفترخانه 23 نجف آباد در قبال مبلغ 151066822 ریال در رهن بانک مسکن شعبه 
مرکزى قرار دارد. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت بى احتیاطى مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشــد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشار روز  سه شنبه 1399/02/23 -841541/ م الف- کفیل ثبت 

اسناد و امالك مهردشت سید روح اله موسوى/2/336 
مزایده

شــماره آگهــى: 139903902003000010 تاریخ آگهى: 1399/02/20 شــماره 
پرونده: 139804002120000039 آگهى مزایده امــوال منقول (خودرو)- پرونده 
9800681- بر اساس پرونده اجرائى شــماره 139804180538000004 به شماره 
بایگانى 9800681 خودرو ســوارى پراید جى تى ایکس آى مدل 1387 رنگ نوك 
مدادى شــماره 3421255 به شــماره انتظامى 13 ایران 825 و 38 به شماره شاسى 
S 1412287471452 متعلق به محمدجواد عسگرپور محمدآبادى نام پدر: حسینعلى 

که در آدرس اصفهان پارکینگ پل هوائى پایگاه هشــتم شکارى نگهدارى مى شود. 
طبق نظر کارشــناس رســمى خودروى مذکور با توجه به وضعیت ظاهرى وسیله و 
شــرایط موجود و با عنایت به نامشــخص بودن بیمه نامه و خالفى احتمالى قیمت 
خودرو یاد شــده به مبلغ نود میلیون ریال (90/000/000) ارزیابى شــده، از ساعت 
9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 99/3/11 در شــعبه اول اداره اجراى اسناد اسناد رسمى 
اصفهان واقع در خیابان هشــت بهشت شــرقى چهارراه حمزه ابتداى خیابان الهور 
اداره ثبت اســناد و امالك طبقه چهارم از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده از 
مبلغ 90000000 ریال (نود میلیون ریال) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً 
فروخته مى شود. این آگهى یک مرتبه در ســایت سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 
و روزنامه نصف جهان در تاریخ 99/2/23 چاپ و منتشــر مى گردد و درج در سایت 
سازمان به منزله انتشار در روزنامه کثیراالنتشــار محلى مى باشد و خریداران جهت 
شرکت در مزایده باید مبلغ ده درصد پایه مزایده را طى فیش سپرده به شماره حساب: 
IR 090100004061013207670192 بنــام تمرکز وجوه ســپرده اداره کل ثبت 
اسناد و امالك کشور با شناسه واریز 998108561161070070570000000000 
نزد بانک مرکزى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت نمایند. 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 سپرده ثبت 
واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. الزم به 
ذکر اســت کلیه هزینه هاى قانونى تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق 
مزایده نقداً وصول مى گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز 
ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف:  840629 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/2/338

تاسیس
شرکت سهامى خاص نیک آوران فرتاك مدرن درتاریخ 1399/02/15 به شماره ثبت 64511 به شناسه ملى 14009117597 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :کاشى و سرامیک شیرآالت ، مشاوره و طراحى و اجرا و محاسبه ، نظارت فنى 
و اجراى کلیه پروژه هاى عمرانى اعم از فلزى و بتنى ابنیه سبک و سنگین ، مهندسى و ساخت پروژه هاى صنعتى و عمرانى ، نقشه بردارى ، تاسیسات ، خرید و 
فروش ، واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، اخذ کارت بازرگانى از گمرکات داخلى و خارجى صرفا در راستاى اهداف شرکت ، گشایش حساب ، اعتبار 
اسنادى ، اخذ وام و اعتبارات بانکى بصورت ارزى و ریالى از کلیه بانکهاى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت ، عقد هرگونه قرارداد قانونى با 
کلیه سازمانها و نهادها و موسسات و شرکتهاى دولتى و خصوصى ، شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى و بین المللى ، شرکت 
در نمایشگاهها و سمینارهاى بین المللى داخلى و خارجى ، اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور . 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 کشاورز ، بلوار 
کشاورز ، خیابان سهروردى ، پالك - 265 ، طبقه همکف کدپستى 8176913333 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است 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 شماره 1 / 3301 مورخ 1399/01/30 
نزد بانک صادرات شعبه سه راه سیمین با کد 3301 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم بیگم صاحب رشیدى پزوه به شماره ملى 1291275495 و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم لیال حسینى به شماره ملى 1291489134 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى امید حسینى 
به شماره ملى 1291615016 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالى 
و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر 
شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى رسول آقائى کیانى به شماره ملى 1290433682 به سمت بازرس اصلى به مدت یک 
سال مالى خانم معصومه رجبى مورکانى به شماره ملى 6200032580 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. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (840853)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى پژواك رایانه آیریک شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 55153 و شناسه ملى 14005394095 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1397/03/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مینا معین فرد 4679897449بعنوان رئیس هیئت مدیره مریم محققیان0083609016 بعنوان مدیر عامل شرکت و 
عضو هیئت مدیره 3- بتول هارون رشیدى 1129208761 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء دو نفر ازسه نفر اعضاء هیئت مدیره مینا معین فرد بعنوان رئیس هیئت 
مدیره و مریم محققیان بعنوان مدیر عامل و بتول هارون رشیدى بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى 

مصوبات هیئت مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (840867)

آگهى تغییرات
شرکت گروه کارخانجات صنعتى حدید قطعه سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 29129 و شناسه ملى 10260498004 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/02/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محمد اکلیلى کدملى 1288147368بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - 
محمدصادق اکلیلى کدملى 1292437006 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره - احمدرضا عمادنیا کدملى 1284689141 بعنوان عضو هیئت مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مشترك رئیس هیئت مدیره و یکى از اعضاى هیئت مدیره و 
با مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (840897)

آگهى تغییرات
شرکت ساختمانى مهارت پیشه زاینده رود سهامى خاص به شماره ثبت 31228 و شناسه ملى 10260517932 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1399/02/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عوض محمدى کدملى4679435275 و غالمرضا محمدى کدملى1970282428 
و سوســن محمدى کدملى 1971309631 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. بهروز اسکندرى بوانى 
کدملى1819466515 و محمداسمعیل فوالدى کدملى 1288918585 به ترتیب بسمت بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجارى اصفهان (840899)

آگهى تغییرات
شرکت گروه کارخانجات صنعتى حدید قطعه سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 29129 و شناسه ملى 10260498004 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1399/02/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :محمد اکلیلى کدملــى 1288147368 - محمدصادق اکلیلى کدملى 
1292437006 - احمدرضا عمادنیا کدملى 1284689141 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. حمیدرضا 
فتاحى کد ملى 1285590872 و مصطفى رمضانیان کدملى 1290694621 به ترتیب بســمت بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند.روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (840910)

فقدان مدارك
پروانه اشتغال به کارنظام مهندسى به شماره 00334-110-20 به نام سید اسماعیل مظلوم نژاد به شماره ملى 

1292771275 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

فقدان مدارك
برگ ســبز خودرو ســوارى ســایپا تیپ SAINA مدل 1397 بنزینى به شــماره موتور M15/8556063 و شــماره شاسى

 NAS 831100J5767380 به شماره پالك 13 – 428 ق 17 متعلق به مجتبى آقا ابراهیمیا به شماره ملى 1281037885 فرزند 
رضا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى  باشد.

روزهاى کرونایى چطور از پول 
استفاده کنیم؟

حمید سورى، دکتراى تخصصى اپیدمیولوژى با اشاره به 
اثر درجه حرارت روى میزان فعالیت ویروس کووید- 19، 
توضیح داد: بهترین شرایط براى فعالیت ویروس کرونا، 

بین منفى 4 درجه تا حدود 15 درجه باالى صفر است.
وى درباره روند اپیدمى کووید- 19 در فصل تابســتان 
گفت: ویروس کرونا نســبت به تغییرات درجه حرارت 
چندان حساس نیست، یعنى تحقیقات نشان داده ویروس 
تا دماى 60 درجه ســانتیگراد نیز زنده مى ماند؛ بنابراین 
نباید امیدوار بود که با 5 یا 10 درجه گرم شــدن هوا در 

وضعیت اپیدمى تغییر چندانى حاصل شود.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى 
با بیان اینکه با باالرفتن دما بــه تدریج از میزان فعالیت 
ویروس کاسته مى شــود، ادامه داد: این ویروس تا 60 
درجه سانتیگراد نیز ممکن اســت تا 20 درصد فعالیت 
داشته باشد، اما فعالیت آن تقریبًا در دماى حدود 90 تا 95 

درجه سانتیگراد خاموش مى شود.
وى گفت: به همین دلیل اســتفاده از اتو براى لباس ها 

مى تواند عامل بیمارى زایى را از بین ببرد، اما بعید به نظر 
مى رسد که تغییرات فصلى اثر خاصى روى روند اپیدمى 
داشته باشد؛ البته ممکن است سرعت و شدت اپیدمى را 

تا حدى تحت تأثیر قرار دهد.

این اپیدمیولوژیســت تأکید کرد: بهترین شکل ممکن 
براى مهار اپیدمى کشــف واکسن است؛ به همین علت 
اســت که در حال حاضر اکثر کشورهاى پیشرفته عمده 
انرژى خود را معطوف تولید واکســن کرده اند و بعید به 
نظر مى رسد زودتر از یکسال و نیم دیگر واکسن در اختیار 

بشر قرار گیرد.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى 
راه انتقــال عامل بیمــارى زا را از عوامــل الزم براى 
ایجاد اپیدمى عنوان کرد و افــزود: راه انتقال در برخى 
از بیمارى ها ممکن است یک حشــره باشد، اما در مورد 
کووید-19 هنوز ثابت نشده است که حشرات یا بندپایان 

و یا مواد غذایى عامل انتقال بیمارى باشند.
این اپیدمیولوژیســت راه ورود عامل بیمارى زا به بدن 
میزبان جدید را از دیگــر ملزومات ایجاد اپیدمى معرفى 
کرد و گفت: راه ورود عامل بیمــارى زا در کووید- 19 
از طریق تماس مســتقیم و همچنین عــدم محافظت 

بهداشتى کافى است. 

روزانه افراد زیادى آدامس مى جوند. در واقع آدامس 
اولین چیزى است که براى از بین بردن بوى بد دهان 
از آن استفاده مى کنیم. جویدن آدامس مزایاى زیادى 
دارد که مى توان به کاهش اســترس و کاهش وزن 
اشاره کرد. اما آدامس معایبى نیز دارد در ادامه برایتان 
شرح خواهیم داد که اگر روزانه به جویدن 
آدامــس بپردازید چــه اتفاقى براى 

بدنتان خواهد افتاد.
بهبود عملکرد حافظه

محققان معتقدند که جویدن 
آدامس با پمپاژ خون رابطه 
دارد در نتیجه جویدن آدامس 
باعث افزایش جریان خون در 
مغز مى شود و به یادآورى 
ســریع مطالب کمک 
خواهد کرد. بنابراین 
اگر شما نیاز دارید تا 
مغز خــود را تقویت 
کنید و ذهــن خود 
را بــراى یــادآورى 
مطالب آمــاده کنید، 

بهتر است آدامس بجوید.
بروز سردرد

اگرچه آدامس مى تواند براى 

مغز فرد مفید باشد، اما اگر هر روز آدامس بجوید ممکن 
است دچار سردرد شوید. پزشــکان متوجه شدند که 
بســیارى از بیمارانى که روزانه حداقل یک ساعت از 
سردرد رنج مى برند، در واقع هر روز آدامس مى جوند.

بروز مشکالت فک
آدامس جویدن باعث فشار به فک مى شود. افرادى که 
روزانه ساعت ها آدامس بجوند دچار مشکالت جدى 
فک مى شوند. در برخى موارد نیز این مشکالت با درد 

شدید فک همراه خواهد بود. 
ترك عادت هاى بد

همه مى دانیم که ترك عادت هاى بد مانند ســیگار 
کشیدن یا عادت بد جویدن ناخن بسیار دشوار است. 
اما جویدن آدامس به ترك این عادت هاى بد کمک 
خواهد کرد. زمانى که مشغول جویدن آدامس باشید 
بســیارى از این عادت هاى بد را فراموش مى کنید و 

ذهن شما مشغول جویدن آدامس خواهد شد. 
 رفع سوزش معده

طبق مطالعات انجام شده، جویدن آدامس بعد از غذا 
از سوزش معده جلوگیرى خواهد کرد و باعث هضم 
غذا خواهد شــد. تنها کافى است تا 30 دقیقه آدامس 
بجوید و ببینید که از سوزش خبرى نخواهد بود. در واقع 
آدامس باعث افزایش بزاق دهان مى شود و بزاق دهان 
مى تواند احساس سوزش معده را از بین ببرد و غذا را 

راحت تر هضم کند.

کرونا تا چه دمایى زنده مى ماند؟

اگر در طول روز آدامس بجویم چه اتفاقى براى 
بدنمان مى افتد؟

اشاره کرد. اما آدامس معایبى نیز د
شرح خواهیم داد که اگ
آدامــس بپردازید
بدنتان خواهد افت
بهبود عم
م محققان
آدامس با
دارد در نتی
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مغز مى
ســ
خو
اگ
مغ
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مطا
بهتر است
بروز
اگرچه آدام

ویروس شناس و استاد دانشگاه علوم پزشکى ایران 
اظهار کرد: مطالعاتى که تاکنــون در مورد ویروس 
کرونا انجام شــده، جهش بزرگ یا تغییر ماهیتى را 
در آن نشــان نداده و به عبارتى به ویروس جدیدى 
تبدیل نشده است. دکتر حسین کیوانى افزود: اغلب 
ویروس ها مى توانند جهش هایى داشــته باشــند، 
برخى مواقع این جهش ها خیلى شدید است و ماهیت 
ویروس را تغییر مى دهد، اما این موضوع تاکنون در 

مورد ویروس کرونا محقق نشده است.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى ایران گفت: 
این موضوع در مورد ویروس آنفلوآنزا مى تواند اتفاق 
بیافتد؛ به این دلیل که ژنوم ویروس آنفلوآنزا از قطعات 

مختلفى تشکیل شده و جهش در آن رخ مى دهد. 
کیوانى بیان کــرد: قطعات ژنى ویروس 

آنفلوآنزاى حیوانات مختلف در بدن یک 
حیوان (معموًال خوك) با هم معاوضه 
مى شود و ویروس هاى جدیدى را به 

وجود مى آورد.
وى با اشاره به اینکه ویروس کرونا 
تغییرات دارد، اما بسیار جزیى است، 

اظهار کرد : این تغییرات حتى مى تواند 
به ســمت خوب شدن باشــد، به این معنى 

که ویروس به سمت کم شــدن بیمارى زایى 
حرکت کند.

ویروس کرونا تغییر 
ماهیت داده است؟



چه خیرى اســت در ســرایى که چون بنایى شکســته فــرو مى ریــزد یا چه 
فایــده در عمــرى کــه چــون توشــه اى پایــان یافتنــى بــه ســر مــى رســد 
چه ســودى در روزگارى، که ســرانجام چــون راهى که پیموده مى شــود، 
پایان مى یابــد. در پــى چیــزى َروید کــه خداوند بر شــما فریضه ســاخته 
و از او بخواهیــد تــا شــما را در اداى آنچه از شــما خواســته توفیــق دهد. 
دعوت مــرگ را بــه گــوش هــاى خــود برســانید، پیــش از آنکه شــما را 

موال على (ع)دعوت کنند.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز هجدهم ماه مبارك رمضان:
اللهّم نَبّْهنى فیِه لَِبَرکاِت أْسحاِرهِ ونّوْر فیِه قلبى بِِضیاِء أْنواِرهِ وُخْذ بُِکّل أْعضائى 

الى اتّباِع آثاِرهِ بِنوِرَك یا ُمَنّوَر ُقلوِب العارفین.
خدایا آگاهم نما در آن براى برکات سحرهایش و روشــن کن در آن دلم را به 
پرتو انوارش و بکار گمار همه اعضایم  را به پیروى آثارش به نور خودت اى 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىروشنى بخش دلهاى حق شناسان.

کارکنان بلندهمت واحد راه آهن دوشــادوش ســایر 
واحدهاى شرکت توانســتند با همکارى پیمانکاران 
ذى ربط در لبیک به پیــام مقام معظــم رهبرى، در 
فروردین ماه سالى که از ســوى ایشان سال «جهش 
تولید» نام گذارى شــده، رکورد حمل ریلى مواد اولیه 
از مبادى به فوالد مبارکه و فوالد سبا را به میزان 803 
میلیون تن کیلومتر معادل 955 هزار تن مواد اولیه به 

ثبت برسانند.
در پى کسب این موفقیت، برخى مدیران، کارشناسان 
و کارکنان این حــوزه در ایــن باره بــه اظهار نظر 

پرداخته اند که ماحصل آن را در ادامه مى خوانید:

■ محمدعـلى زارعى مدیـر
حمــل ونقــل و پشتیبانى

دستیابى به این رکورد ارزشــمند، ضمن پشتیبانى از 
هدف افزایش تولید آهن اسفنجى و گندله در هلدینگ 
فوالد مبارکه، مهر تأییدى است بر توانمندى و همت 
نیروهاى متخصص داخلى و مدیریت هوشــمندانۀ 
حوزه هاى تولید و پشــتیبانى شــرکت که على رغم 
همۀ محدودیت هاى ناشى از پروتکل هاى بهداشتى، 
توانســتند برگ زرین دیگرى را با استفاده از ظرفیت 
خالى راه آهن جمهورى اســالمى ایــران، در تاریخ 
فعالیت هاى شرکت به ثبت برسانند. کسب این رکورد 
را به تمامى مســئوالن و کارکنان به عنوان صاحبان 
اصلى فرایند تبریک مى گویــم و از خداى منان براى 
همۀ کارکنان فوالد مبارکــه، پیمانکاران حمل ریلى 
مواد اولیه و همچنین راه آهن جمهورى اسالمى ایران 

سالمتى و سربلندى آرزو مى کنم.

■ میررسول میراسدى
 سرپرست واحد راه آهن

در اولین ماه از سال جهش تولید، به منظور جامۀ عمل 
پوشاندن به رهنمودهاى مقام معظم رهبرى، على رغم 
مشکالت ناشــى از شــیوع ویروس کرونا و تعطیلى 
برخى معادن در ایام نوروز، واحد راه آهن فوالد مبارکه 

موفق به حمل ریلى 803 میلیون تن کیلومتر (معادل 
955 هزار تن) کنستانتره و گندله از مبادى چادرملو، 
بافق، گهرزمین، ســنگان، اوپال و گل گهر به فوالد 
مبارکه و فوالد سبا شد. دست یابى به این میزان حمل 
در حالى حاصل شد که با تعطیلى بیشتر معادن در یک 
تا دو هفتۀ ایام نوروز، بارگیــرى واگن در برخى نقاط 
کامال متوقف بوده و چه بسا در غیر این صورت، حمل 

ریلى تا مرز 1,2 میلیون تن در ماه افزایش مى یافت.
حمل حداکثرى از طریق راه آهن به دالیل گوناگون 
از جمله پاسخ گویى مناســب به حجم موردنیاز تولید، 
ایمنى جاده ها و حفظ محیط زیست همواره در اولویت 
سازمان است؛ با این حال، در شــرایط اپیدمى و لزوم 
فاصله گذارى اجتماعى، انتقــال بار از جاده به ریل در 
جلوگیرى از ورود روزانه چند صد کامیون به کارخانه 

کمک شایانى کرد.
با استفاده از ظرفیت خالى راه آهن جمهورى اسالمى 

ایران در ایام نــوروز و هماهنگــى مضاعف با برخى 
معادن مانند ســنگان و چادرملو و خصوصا مدیریت 
پیمانکاران ریلى توانستیم براى افزایش سرعت سیر و 
تأمین به موقع واگن هاى خالى گام هاى مؤثرى برداریم 
و نهایتا با همکارى تیم کاردامپر و افزایش ســرعت 

تخلیه، نتیجۀ مطلوب حاصل شد.
برخــى دیگــر از عوامــل تأثیرگذار در کســب این 
موفقیت ارزشمند عبارت اند از: تفکر و تالش بى وقفۀ 
کارکنان، خصوصا شــیفت فورمن ها، رؤساى قطار، 
لکوموتیوران ها و تعمیرکاران واحد و نیز کارشناسان، 
تکنسین هاى راهبرى و تعمیرات واحد راه آهن و گروه 
فنى حمل ونقل؛ ایجاد محیط همکارى صمیمانه میان 
کارکنان واحد راه آهن و واحد انباشــت و برداشــت و 
همچنین ارتباط مؤثر با راه آهن جمهورى اســالمى 
ایران و ایســتگاه حســن آباد؛ حمایت هاى بى دریغ 
مدیرعامل، معاون بهره بردارى، مدیر ارشــد خدمات 

فنى و پشــتیبانى و مدیران حمل ونقل و پشتیبانى و 
آهن سازى از این واحد.

از زحمات بى دریغ کارکنان تالشگر کلیۀ بخش هاى 
راهبرى و تعمیرات واحــد راه آهن، راه آهن جمهورى 
اسالمى ایران و ایستگاه حسن آباد و همچنین مدیریت 
و کارکنــان پیمانــکاران حمل ریلى (شــرکت هاى 
توکاریل، آسیاســیر ارس و بهتاش ســپاهان) تشکر 
مى کنم و امیدوارم در آیندة نه چنــدان دور، توفیقات 
بیشــترى به دســت توانمند این عزیزان در مســیر 
دستیابى به اهداف کالن شرکت بزرگ فوالد مبارکه 

به دست آید.

■ على مهدوى
 رئیس دفتر فنى حمل ونقل و پشتیبا نى

با توجه به فراینــد تأمین مواد اولیۀ شــرکت، واحد 
راه آهن با در اختیار داشتن زیرساخت ها، مکانیسم ها 

و پیمانکاران حمل ونقل ریلى و جاده اى، وظیفۀ حمل 
به موقع مواد اولیه، شامل کنســتانتره، گندله و آهن 
اســفنجى از مبادى (معادن یا کارخانه هاى تولیدى) 
به فوالد مبارکه و ســبا را بر عهــده دارد و بحمدا... 
با تالش مضاعــف کارکنان راه آهن فــوالد مبارکه، 
راه آهن جمهورى اســالمى ایران، پیمانکاران حمل 
ریلى و واحدهاى انباشــت و برداشت فوالد مبارکه و 
ســبا و البته حمایت هاى مدیریت سازمان در سطوح 
مختلــف، این رکــورد در تاریخ فــوالد مبارکه ثبت

 شد.
از دیگر عوامل مؤثر در کســب این روند موفقیت آمیز 
مى توان به این موارد اشــاره کرد: پیگیــرى، انعقاد 
و ابالغ به موقــع قراردادهاى حمــل ریلى و جاده اى 
به منظور جلوگیــرى از وقفه در عملیــات حمل مواد 
اولیه و محصوالت؛ راه اندازى سیستم پرداخت نقدى 
با هدف افزایش رضایت رانندگان، به حداکثر رساندن 

جذب کامیون در مبادى حمل بار و کاهش هزینه هاى 
حمل؛ برنامه ریــزى و توزیع بار بیــن پیمانکاران با 

رویکرد حمل حداکثرى.
امیدوارم با برنامه ریزى و آماده ســازى به موقع دیگر 
قراردادها، همچنین تأمین اعتبار الزم و تعیین و ابالغ 
به موقع نرخ هاى حمل بر اساس شرایط مقتضى بازار 
و جامعه، بتوانیم شاهد کسب رکوردهاى بهتر در این 

واحد باشیم.

■ فرهاد حسینى منجزى 
سرپرست نگهدارى و تعمیرات لکوموتیوها، 

ریل و ابنیه و عالئم و ارتباطات
در کسب رکوردها عوامل مختلفى تأثیرگذار است و در 
این حوزه نباید از اهمیت و جایگاه نگهدارى و تعمیرات 
بهینه، به منظور پشتیبانى همه جانبه از بخش راهبرى 
مکانیسم ها غافل شــد. در این زمینه از مدت ها قبل 
به اتفاق گروه فنى و با برنامه ریزى و ابالغ مدیریت، 
برنامه ریزى هایى صورت گرفته بود که به لطف خداى 
مهربان و با همت مضاعــف کلیۀ همکاران تعمیرات 

واحد به بار نشست و نتایج درخشانى به دنبال داشت.
در این خصوص و در کنار عواملى که ســایر عزیزان 
به آن ها اشــاره کردنــد، برنامه ریزى هــا و اقدامات 
هدفمندى انجام شــد که برخى از آن هــا عبارت اند 
از: آماده بــه کارى بیش از 93 درصــدى لکوموتیوها 
با رعایت کلیۀ اســتانداردهاى تدوین شدة گروه فنى 
حمل ونقــل؛ آماده بــه کارى 100 درصدى خطوط و 
ابنیه ریلــى؛ نگهدارى و تعمیــرات چابک در بخش 
عالئم و ارتباطات به واسطۀ تمهیدات اندیشیده شده 

در بخش نت.
کسب این رکورد ارزشمند را به دست اندرکاران تبریک 
مى گویم و از تالش و همت مضاعف همکاران واحد 
تعمیرات لکوموتیو، ریل و ابنیــه و عالئم و ارتباطات 

تقدیر و تشکر مى کنم.

تشریح یک رکوردشکنى در مجتمع بزرگ صنعتى اصفهان

دستیابى به رکورد حمل مواد اولیه در واحد راه آهن فوالد مبارکه
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