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اعداد سالمت را  به خاطر بسپاریدتنها یک شهرستان استان اصفهان قرمز استستاره هاى سینما در «مرده خور»ایران، رتبه سوم فوتى هاى ناشى از کرونا پرواز پرسپولیس با بال هاى سپاهان سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

در روزهاى کرونایى 
مراقب سیستم ایمنى 

بدنتان باشید

سپاهان شهر 2 قلو مى شود
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 استراتژى مقابله با کرونا 
تغییر کرده است

سوله آسیب دیده نطنز 
محل انجام چه کارى بود؟

سهام عدالت جدید 
به چه کسانى مى رسد؟
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استیضاح یا سئوال؛ 
مسئله این است

متخصص تغذیه به بررسى موضوع تغذیه 
مناسب در دوران کرونا پرداخت. منصور 

رضایى با اشاره به اینکه کرونا بیمارى 
ناشناخته اى است که از آن به عنوان 

بیمارى التهابى، عفونى ...

زمزمه هاى طرح ســئوال از رئیس جمهــور و حتى 
استیضاح او جدى شده اســت. این اتفاق مهم هم از 
کرسى نمایندگان اصفهان در مجلس یازدهم برخاسته 

است.
این رئیس، آن رئیس نیست

 تقریبًا همه خبرها و تحلیل ها نشان مى دهد که این 
مجلس شمشیرها علیه دولت دوازدهم را از رو بسته و 
درصدد اقدامات جدى علیه دولت است. در یک ماهى 
که از آمدن این مجلس گذشــته، وزیر کشــور، وزیر 
اقتصاد، وزیر نیرو، وزیر ارتباطات، وزیر کشاورزى، وزیر 
خارجه، سرپرست وزارت صمت، وزیر آموزش و پرورش، 

وزیر ارشاد، وزیر نفت...

4

دلیل گرانى و نایابى ماسک در اصفهاندلیل گرانى و نایابى ماسک در اصفهان
پاى دو کارخانه در یزد و مالیر در میان استپاى دو کارخانه در یزد و مالیر در میان است

3

شهردار اصفهان: احداث فاز دوم سپاهان شهر در حوزه شهرى نیاز به تعامل استاندارى، شهردارى، سپاه و ارتش دارد

خاطرات فرهاد جم 
از بازى در سریال خاطره انگیز «همسران»
 که این روزها دوباره در حال پخش است

بعد از
 26 سال گاهى

 خودم را «على» 
صدا مى زنم

حمله نمازى
 به مدیر کارخانه ذوب آهن

سرمربى پیشین تیم فوتبال ذوب آهن اســتورى جالبى را در فضاى 
مجازى منتشر کرده است.  باشــگاه ذوب آهن اصفهان قبل از شیوع 
ویروس کرونا در کشــور، میودراگ رادولوویچ را به عنوان سرمربى 
جدید خود انتخاب و جانشین علیرضا منصوریان کرد. با این حال، پس 

از تعطیلى مسابقات به خاطر کرونا...
3
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

2 نماینده اصفهان با 2 رویکرد مختلف
 در صدد کشاندن رئیس جمهور به 

مجلس هستند 

تأیید ابتالى
 3 معاون استاندار 
اصفهان به کرونا

اصفهان، پیشتاز در بازسازى عتبات عالیات
3

شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان

      آگهى تجدید مناقصه عمومى یک مرحله اى       آگهى تجدید مناقصه عمومى یک مرحله اى 
شرکت خدمات حمایتی کشاورزي  استان اصفهانشرکت خدمات حمایتی کشاورزي  استان اصفهان

شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى در نظر دارد انجام امور  نگهبانى و حفاظت فیزیکى   خود را  از طریق برگزاري 
مناقصه عمومی یک مرحله اى و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .کلیه مراحل برگزارى مناقصه از 
«دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد « از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى(توکن) را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند، 

1-شماره  فراخوان و تاریخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه: 2099001553000003روزدوشنبه مورخ 99/4/16
2- نام و نشانى مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان  به آدرس اصفهان شهرك امیریه روبروى خیابان پنجم

3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ 500/000ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت انجام مى گیرد.
4-مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز دوشنبه مورخ  99/4/16 لغایت ساعت 18 روزشنبه مورخ 99/4/21

5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهادى-بارگزارى در سامانه بصورت pdf : تا ساعت 18 روز سه شنبه مورخ 99/4/31 
*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 45 روزاز تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.

6-تاریخ گشایش پیشنهاد ها : روز چهارشنبه مورخ 99/5/1 ساعت 9 صبح
7-میزان و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار مبلغ:  560,500,000(پانصدوشصت میلیون و پانصدهزار ریال) که به  دو صورت ضمانتنامه بانکى و یا پرداخت نقدى 
(فیش واریزى) به شماره حساب شــباى IR250100004001039704005791 نزدبانک مرکزى از طریق دستور پرداخت ســاتنا با شناسه واریز 30کاراکترى   

301039761263500650000000000006 قابل ارائه مى باشد.
8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع (الف)عالوه بر بارگزارى در سامانه، مى بایستى بصورت 
فیزیکى و در پاکت دربسته و ممهور ، حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 99/4/31 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر 

تحویل و رسید دریافت شود.
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشــتر می توانید ضمن تماس با  شماره تلفن 37811070-031 به  آدرس اینترنتى شــرکت www.assc.ir وآدرس  پایگاه ملى 

اطالع رسانى مناقصات  http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.
- شماره تماس پشتیبانى سامانه41934-021 ( تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهان بشماره09132074427

وزارت جهاد کشاورزى

نوبت دوم
تاریخ: 1399/4/14شماره : 55/33/99/542/3

نماینده هیئت مؤسس

آگهى عضوگیرى انجمن صنفى آگهى عضوگیرى انجمن صنفى 
کارفرمایى نمایندگان بیمه دى استان اصفهان(درشرف تأسیس)کارفرمایى نمایندگان بیمه دى استان اصفهان(درشرف تأسیس)

کلیه متقاضیان عضویت در انجمن فوق الذکر در شــرف تأســیس ظرف مدت 15 روز 
از تاریخ  درج این آگهى مى توانند درخواست عضویت را به همراه مدارك از جمله پروانه 
فعالیت،لیست بیمه کارکنان ، قرارداد کار و ســایر مدارك شناسایى به نماینده هیأت 
مؤسس آقاى حسینعلى داورى به شماره 09138111124 و فاکس362000108 داخلى 13 

ارسال نمایند.

نوبت اولنوبت اول

مهدى قربانى-رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه                  

آگهى مزایده نوبت اول به شماره آگهى مزایده نوبت اول به شماره 307841307841//9999  
مورخمورخ1616//0404//13991399

واگذارى به اجاره باغات پسته از موقوفه شیخ محمد تقى نجفى داراى 5900 اصله درخت 
پسته به مساحت تقریبى 225000مترمربع واقع در شاهین شــهر امیر آباد بلوار هسا به 
مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى اجاره ســالیانه101/250/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان 
وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ1399/05/01 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

45247060تماس حاصل فرمایند.
م الف:905348  

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

مهندس حسین على محمدى رزوه- شهردار گوگد

 آگهى مزایده- نوبت اول، مرحله اول آگهى مزایده- نوبت اول، مرحله اول
شهردارى گوگد به استناد بند 2 از صورتجلسه شماره 74 مورخ 1398/05/23 شوراى محترم اسالمى شهر و نظریه کارشناس شماره 1399/37 مورخ 99/03/12 در نظر دارد قطعه 

زمین با مشخصات و شرایط ذیل را واگذار نماید متقاضیان محترم مى توانند پیشنهادات خود را تا تاریخ 1399/05/01 به دبیرخانه شهردارى ارائه و رسید دریافت نمایند.

آدرسوضعیت سندجمع کل (ریال)مبلغ پایه هر مترمربع (ریال)کاربرىمساحت مترمربعردیف
بلوار شفا روبروى بیمارستان آیت اله گلپایگانى (ره)6 دانگ5/850/0001/009/125/000مسکونى1172/5

1- واریز مبلغ 5 درصد کل مزایده به حساب سیباى شماره 0107391071003 نزد بانک ملى شعبه گوگد بابت سپرده شرکت در مزایده الزامى مى باشد.
2- باالترین مبلغ پیشنهادى برنده مزایده اعالم و شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

3- کلیه هزینه هاى مربوط به چاپ آگهى و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.
4- پیشنهاداتى که مخدوش یا ناخوانا و بعد از تاریخ مقرر رسیده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- منع مداخله کارکنان دولت در پیشنهادات الزامى است.
6- محل و مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکت: متقاضیان مى توانند حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشــنبه مورخ 1399/5/1 نسبت به دریافت اسناد مزایده و تحویل آن به دبیرخانه شهردارى 

اقدام نمایند.
7- کمیسیون عالى معامالت براى امر فوق (بازگشایى پاکت ها) رأس ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ 1399/05/02 در محل شهردارى برگزار و برنده مزایده اعالم مى گردد.

* متقاضیان محترم مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با واحد شهرسازى شهردارى یا با تماس با تلفن هاى 57330020 الى 22 اطالعات بیشتر کسب نمایند.

م الف:905347

چاپ اولچاپ اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 آگهى مناقصه عمومى  آگهى مناقصه عمومى 
شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید  را مطابق جدول زیر از 

فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبِیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 15:00روزشنبه به تاریخ 99/5/4
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 99/5/5

WWW. abfaesfahan.ir    محل دریافت اسناد:سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 (  داخلی 388  )
نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1399/04/17

نوع موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین (ریال)بودجه

خرید لوله پلى اتیلن دو جداره فاضالبى کاروگیت کوپلر سرخود 99-2-47
284,000,000جارىدر اقطار 200، 250 و 315میلیمتر  جهت منطقه نجف آباد

نوبت اولنوبت اول

بب
سالگگلالگ سال گ 262626
«عخودم را «ع را رخودم م او دم خ
مىصدا مى ماصدا ىصدا

5

 
333



0202جهان نماجهان نما 3798سه شنبه  17 تیر  ماه   1399 سال هفدهم

رئیس کمیسیون امنیت ملى مجلس با اشاره به بررسى 
ابعاد مختلف حادثه سایت هســته اى نطنز، گفت: سوله 
آسیب دیده مرکز مونتاژ بعضى از ماشین هاى غنى سازى 

ما طبق برجام بوده است.
مجتبى ذوالنورى گفت: در برجام تحقیق و توسعه براى 
جمهورى اسالمى مجاز دیده شــده و کارى که در سوله 
نطنز انجام مى شده کامًال در راستاى برجام بوده لذا هیچ 

تخلف و تخطى از برجام نشده است.
نماینده مردم قم در مجلس شوراى اسالمى تصریح کرد: 
گمانه هاى مختلفى در خصــوص علل این حادثه وجود 
دارد که در دست بررسى اســت البته گمانه هاى قوى تر 

و علت اصلى حادثه تقریباً روشن شده اما به لحاظ امنیتى 
نمى توانیم اعالم کنیم تا در زمان خودش تصمیم گیرى 
شود. وى افزود: شوراى عالى امنیت ملى هم اعالم کرده 
است که علل رخداد در سایت هســته اى نطنز را متوجه 
شــدند اما در شــرایط فعلى نمى توانند به لحاظ امنیتى 

بیان کنند.
رئیس کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
شوراى اسالمى با اشاره به تصمیم کمیسیون براى بازدید 
از محل حادثه نطنز و ســایر مراکز هسته اى، گفت: این 
بازدیدها طبق روال کارى گذشته کمیسیون انجام مى شود 

تا نمایندگان در جریان کارهاى انجام شده قرار بگیرند.

ســخنگوى کمیســیون اقتصادى مجلس درباره طرح 
ساماندهى سهام عدالت که در مجلس مصوب شد، گفت: 
چند گروهى که اجماًال در طرح آمده اند، افراد تحت پوشش 
کمیته امداد و سازمان بهزیستى هســتند که هنوز سهام 

عدالتى دریافت نکرده اند.
مهدى طغیانى ادامه داد: بخشــى از این مشمولین جدید 
کسانى هستند که در این مدت ده سال، تحت پوشش کمیته 
امداد قرار گرفته اند. یک بخش هم افرادى هستند که در 
دهک هاى مشمول طرح بوده اند اما در فهرستى که سهام 
عدالت بر اساس آن توزیع شد به هر دلیلى قرار نگرفته بودند.
سخنگوى کمیســیون اقتصادى مجلس در پاسخ به این 

سئوال که آیا در این طرح براى 1/8 میلیون نفرى که برگه 
سهام عدالت دارند اما مشمول نیســتند و کارگرهاى غیر 
فصلى که سهام عدالت ندارند نیز فکرى شده است یا خیر، 
گفت: بله، یک گروه از جاماندگان این عزیزانى هستند که 
دعوتنامه دارند اما سهام عدالت به آنها تخصیص داده نشده 
است، گروه دیگر افراد تحت پوشش سازمان هاى حمایتى 
هســتند که برآورد ما از مجموع کمیته امداد و بهزیستى، 

تعدادى بیش از یک میلیون نفر است.
طغیانى ادامه داد: بقیه افراد نیز کســانى هســتند که در 
دهک هاى مورد نظر قانون به حســاب مى آمده اند ولى در 

تخصیص سهام عدالت در نظر گرفته نشده اند.

سوله آسیب دیده نطنز 
محل انجام چه کارى بود؟

سهام عدالت جدید 
به چه کسانى مى رسد؟

به شرط ها و شروط ها
   خانه ملت | وزیر آموزش و پرورش درباره 
زمان بازگشایى مدارس با توجه به شیوع موج دوم 
کرونا در جامعه توضیحاتى را ارائه کرد. محســن 
حاجى میرزایى اظهار کرد: تصمیم ستاد ملى کرونا 
مبنى بر بازگشایى مدارس از تاریخ 15 شهریور ماه 
است و ما تابع تصمیمات ستاد ملى هستیم. وزیر 
آموزش و پرورش تصریح کرد: چنانچه موج دوم 
شــیوع کرونا که در آن قرار داریم، تشدید شود و 
تصمیم ستاد ملى مقابله با کرونا تغییر کند؛ امکان 
تغییر زمان بازگشــایى مدارس از 15 شهریور ماه 

نیز وجود دارد.

نابود شدن 
جوانى ضیاء

   کافــه ســینما | على ضیــاء، مجرى و 
برنامه ســاز پرکار صداوســیما از «نابود شــدن 
جوانى»اش در دوران ریاست جمهورى احمدى نژاد 
و روحانى نوشته است: «20 سالمون بود احمدى 
نژاد شد رئیس جمهور. 28 سالمون بود روحانى شد 
رئیس جمهور. کل جوانى ما نابود شد سر دعواهاى 

سیاسى این جناح و اون جناح.»

ابتالى 250 پرستار 
به کرونا 

   ایرنــا | بیــش از 250 پرســتار شــاغل در 
بیمارســتان ها و مراکز درمانى شهرستان مشهد 
تاکنون به بیمارى کرونا مبتال شده اند. رئیس هیئت 
مدیره نظام پرستارى مشــهد و شهرستان هاى 
تابعه گفت: تمام پرســتارانى که حین خدمت در 
بیمارستان هاى این شــهر به بیمارى کرونا مبتال 
شده بودند بهبود یافته اند و یا در حال درمان هستند. 
محسن گچپزان افزود: برخى از پرستاران مبتال به 
کرونا در بخش مراقبت هاى ویژه بسترى شده و 
شرایط سختى را ســپرى کرده اند اما خوشبختانه 
تاکنون هیچ مورد فوتى از پرستاران شاغل در مراکز 

درمانى ویژه کرونا در مشهد نداشته ایم.

هشدار کرونایى 
مشاور روحانى

   ایســنا | مشــاور رئیس جمهورى با اشاره 
به مرگ و میر ناشــى از ابتال به ویــروس کرونا 
در ایران نســبت به رعایت دســتورالعمل هایى 
بهداشتى هشدار داد. حســام الدین آشنا، مشاور 
رئیس جمهورى در حساب کاربرى خود در توییتر 
نوشت: « در هر ده دقیقه یک ایرانى از کووید- 19 

جان  باخته است. هیچ چیز عادى نشده است.»

ابتالى 600 راننده
 به کرونا

   ایسنا | معاون عمرانى وزیر کشور از ابتالى 
600 نفر از ناوبران حوزه تاکسیرانى و اتوبوسرانى 
به بیمارى کووید- 19 در کشــور خبر داد. مهدى 
جمالى نژاد گفت: تا کنون 150 نفــر از رانندگان 
بخش اتوبوسرانى به این بیمارى مبتال شدند که 
متأســفانه 9 نفر از آنها فوت کــرده اند. در بخش 
تاکسیرانى نیز 450 نفر از تاکسیرانان به این بیمارى 
مبتال شده اند که 35 نفر از آنها فوت شده اند لذا الزم 
است که ناوبران حوزه حمل و نقل عمومى استفاده 
از ماسک را به صورت جدى مورد توجه قرار دهند.

جوان شجاع
آتش نشان مى شود

   بهــار | از «عنایــت آزغ»، جــوان شــجاع 
رامهرمزى که در شــب حادثه کلینیک در شمال 
تهران به دل آتــش زد و جان عــده اى را نجات 
داد، تقدیر شد. وى پس از شــرکت در آزمون در 
آتش نشانى استخدام خواهد شد. او در حال حاضر 

دستفروشى مى کند. 

باید مؤاخذه شوند
   ایلنــا | حجت االسالم والمسلمین ابراهیم رییسى 
در واکنش به گزارش هاى مطرح شده در جلسه شوراى 
عالى قوه قضاییه در خصوص کوتاهى برخى مسئوالن 
در انجام وظایف قانونى خود در حادثه مرکزپزشکى سینا و 
حادثه نطنز گفت: سیاست قطعى دستگاه قضایى پیگیرى 
و مؤاخذه مسئولى است که به وظایف خود عمل نکرده 
است. وى افزود: به ســازمان قضایى نیرو هاى مسلح، 
سازمان بازرسى و دادستانى گفته ام که طبق قانون باید 
مدیرانى که به مسئولیت خود عمل نکرده اند را مؤاخذه 
کنند. رئیس قوه قضاییه گفت: گاهــى ترك فعل ها از 

انجام برخى اقدامات پرضررتر است.

واریز اولین حقوق 
   ایســنا | اولین حقوق نمایندگان مجلس یازدهم 
واریز شد. حسین جاللى، نماینده مردم رفسنجان و انار 
گفت: اولین حقوق نمایندگى به مبلغ 11 میلیون تومان 
واریز شده به عالوه 200 میلیون تومان بابت مسکن و 
20 میلیون تومان هم براى سایر هزینه ها که به حساب 

ما واریز شده است.

بازداشت مذاکره کننده سابق
   آفتــاب نیــوز | یــک منبــع آگاه قضایى، خبر 
دستگیرى محمد سعیدى، عضو تیم سابق مذاکره کننده 
هسته اى را به اتهام فساد مالى تأیید کرد. دستگیرى وى 
هیچ ارتباطى به موضوع هســته اى ندارد و نام وى از 
مدت ها پیش در شبکه فساد در شرکت کشتیرانى مطرح 
بوده است. پرونده کشتیرانى جزو پرونده هاى مشهور 
دستگاه قضایى است. محمد ســعیدى که از سال 94 و 
در دولت حسن روحانى به ریاســت شرکت کشتیرانى 
منصوب شده بود، در مرداد 98 اســتعفا کرد و آبان ماه 
همان ســال به اتهام اخذ رشوه و ســایر تخلفات مالى 
دوران مدیریتش، توسط ســازمان بازرسى کل کشور 
تحت تعقیب قرار گرفت و در نهایت بازداشت شد. وى 
مدتى با قرار وثیقه آزاد بود اما حال دوباره بازداشت شده 
است. محمد سعیدى از ابتداى شروع پرونده هسته اى، 
به مدت پنج سال عضو ثابت تیم مذاکره کننده هسته اى 
ایران بوده  است. وى در دولت محمود احمدى نژاد معاون 

سازمان انرژى اتمى ایران هم شد.

خواستار نجات از سلطه 
غرب هستند

   انتخــاب |سردار سرتیپ محمدرضا نقدى، معاون 
هماهنگ کننده سپاه گفت: امروز تفکر انقالب اسالمى 
در میان مردم دنیا ترویج یافته و بســیارى از مردم دنیا 
خواستار آزادى، نجات از سلطه غرب و نژادپرستى هستند 

و از انقالب اسالمى نیز حمایت مى کنند.

وضع معیشتى طالب 
نگران کننده است 

   انتخاب | آیت ا... نورى همدانى، وضعیت اقتصادى 
و معیشت مردم و خصوصاً طالب را نگران کننده توصیف 
کرد و گفت: ما در حد توان کمک مــى کنیم، ولى باید 
مشکل اساســى حل شــود. این مرجع تقلید در دیدار 
آیت ا... اعرافى مدیر حوزه هاى علمیه گفت: مردم عده 
اى از روحانیون را مى بینند که مشغول کار حکومتى و 
ادارى هستند و وضع تقریباً مناسبى دارند، اینگونه تلقى 
مى شــود، اوضاع اقتصادى همه طلبه ها آنگونه است 

در حالى که اکثر طالب وضع اقتصادى مناسب ندارند.

دقیقاً چرا؟
   ایرنــا | شــیوه میزبانى نمایندگان مجلس از وزیر 
امور خارجه گرچه قابل پیش بینى بود اما طرح سئواالت 
عجیب مانند اینکه چرا وزارت خارجه اجازه سفر خارجى 
به نمایندگان نداده یا چرا مرز کشور با همسایه شمالى 
پنج ماه بسته بوده است، کار پاسخگویى را براى ظریف 
دشوار، شائبه سیاسى و جناحى بودن دغدغه ها را پررنگ 
و این پرســش را مطرح کرد که ظریف دقیقًا براى چه 

بازخواست مى شود؟

خبرخوان

روزنامه «جام جم» در شــماره روز گذشته خود دست به 
یک افشــاگرى زده اســت. اگر اهل ورزش باشید، البد 
مى دانید که دستکم 13 نفر از بازیکنان و کادر فنى تیم 
استقالل به کرونا مبتال شده اند و کار به جایى رسیده که 

بازى هاى این تیم فعًال لغو شده است.
دیروز روزنامه «جام جم» در گزارشــى که منتشر کرد 
به ســندى پرداخت که به دســت این روزنامه رسیده و 
مى تــوان آن را علــت اصلى شــیوع کرونــا در بین 
استقاللى ها دانست. خبرى که به دست خبرنگار روزنامه 

صداوسیما رسیده این است:

«مهمانــى 50 نفرى در خانه مهدى قایدى. روز شــنبه 
یک منبع آگاه دو عکس براى خبرنگار جام جم ارســال 
کرد و مدعى این شد که چهارشــنبه شب استقاللى ها 
در خانه مهدى قایدى جشنى را برگزار کرده اند. جشنى 
که اگر برگزارى آن واقعیت داشــته باشــد، بدون شک 
کمک بزرگى به شیوع کرونا کرده است. جدا از بازیکنان، 
خانواده هاى آنها هم در معرض درگیر  شدن با این ویروس 
هستند و رفتارهاى خطرناکى که گاهى انجام مى دهند 
ممکن است آسیب هاى زیادى بزند. در عکس هایى که 
به دست جام جم رسیده خود مهدى قایدى و على کریمى 

دیده مى شوند.»

زمزمه هاى طرح سئوال از رئیس جمهور و حتى استیضاح 
او جدى شده است. این اتفاق مهم هم از کرسى نمایندگان 

اصفهان در مجلس یازدهم برخاسته است.
این رئیس، آن رئیس نیست

 تقریبًا همه خبرها و تحلیل ها نشــان مى دهد که این 
مجلس شمشــیرها علیه دولت دوازدهم را از رو بسته و 
درصدد اقدامات جدى علیه دولت اســت. در یک ماهى 
که از آمدن این مجلس گذشته، وزیر کشور، وزیر اقتصاد، 
وزیر نیرو، وزیر ارتباطات، وزیر کشاورزى، وزیر خارجه، 
سرپرســت وزارت صمت، وزیر آموزش و پرورش، وزیر 
ارشاد، وزیر نفت، وزیر اطالعات و  وزیر دفاع به مجلس 
احضار شــده اند و درباره وزیر خارجه، کار حتى به تنش و 
قطع مکرر سخنان ظریف در صحن علنى هم کشیده شد. 
سایر وزرا نیز اغلب روزهاى سختى را در مجلس گذراندند 
و درباره بعضى از آنها گزینه استیضاح روى میز نمایندگان 

تازه به پارلمان آمده، حاضر و آماده است.
فراموش نکنید در دوره یازدهم مجلس، على الریجانى به 
عنوان اصلى ترین حامى دولت هم حضور ندارد که وارد 
ماجرا شود و کار سئوال و استیضاح و بحث و جدل را ختم 
به خیر کند؛ برعکس، این بار محمدباقر قالیباف در جایگاه 
رئیس مجلس نشسته که خودش از جدى ترى منتقدان 
سیاســت هاى دولت دوازدهم و رقیب انتخاباتى حسن 

روحانى بوده است.  
همین فضا باعث شده نمایندگان درباره استیضاح وزرا و 
حتى شخص رئیس جمهور، نه در لفافه که آشکارا سخن 
بگویند. آنها اگر بتوانند دو وزیر دیگر را استیضاح و برکنار 
کنند، دولت به دلیل آنکه از حد نصاب الزم مى افتد باید 
مجدداً از این مجلس رأى اعتماد بگیرد که واضح است 
پارلمانى که یکسره مخالف سیاست هاى دولت است، چه 

سرنوشتى را براى شاکله آن رقم خواهد زد.
اما از طرف دیگر عده اى از نمایندگان هم هســتند که 
تصمیم ندارند تا آن روز منتظر بمانند بلکه با انتخاب یک 
راه میانبر درصدد کنار گذاشتن رئیس دولت از صدر کابینه 
و سوق دادن دولت به سقوط زودهنگام هستند. سر لیست 
این نمایندگان، نام حجت االسالم محمدتقى نقدعلى، 

نماینده خمینى شهر به چشم مى خورد.
فقط استیضاح

اگر فقط اخطار قانون اساســى نماینده خمینى شهر در 
جلسه روز یک شــنبه مجلس را مالك بگیریم، متوجه 
خواهیم شد که حجت االسالم محمدتقى نقدعلى تا چه 
اندازه در استیضاح حجت االسالم روحانى ُمصر است. او 
در آن جلسه، ضمن به کار بردن الفاظى تند علیه روحانى، 
از قالیباف درخواســت کرد مســتقیمًا وارد ماجرا شده و 
استیضاح رئیس جمهور را کلید بزند. البته نقدعلى خودش 
هم یکى از امضاکنندگان طرح سئوال است اما تأکید او 
فقط بر یک چیز است: اســتیضاح. نماینده خمینى شهر 
دیروز در گفتگو با پایگاه اطالع رسانى «عصر ایران» عین 

همین درخواست را یک بار دیگر تکرار کرد: 
«اکیــداً و شــدیداً بر بحث اســتیضاح رئیــس جمهور 
ُمصر هســتم چراکه مى دانم ســئوال، تذکــر دادن و 
پیگیرى  هاى پایین تر از اســتیضاح و عدم کفایت جواب 
نمى دهد. ما دیدیم در مجلس گذشته از پنج سئوالى که 
از رئیس جمهور مطرح شد نمایندگان از  چهار سئوال  آن 
هم در مجلسى که فضاى عمومى آن وکیل الدوله اى بود 
قانع نشدند و در نهایت به دلیل مماشات و مسامحه، این 
سئواالت به سیستم قضایى ارسال نشد. با توجه به اینکه 
آقاى روحانى اینگونه احساس کرده است که مجلس در 
یکسال آینده با وى مماشات مى کند و مجبور است با او 
بســازد ما مى خواهیم به وى ثابت کنیم که خیر مجلس 
مجبور نیســت با وى مماشــات کند و حتى اگر یک روز 
هم باقى مانده باشد ما بحث استیضاح را مطرح مى کنیم. 
از لحظه اى که در جلسه علنى یک شنبه مجلس اخطار 
قانون اساسى در مورد اســتیضاح رئیس جمهور را مطرح 
کردم تعداد کثیرى از نمایندگان نیز بر بحث اســتیضاح 
تأکید کردند. ما هنوز به مرحله جمع آورى امضا نرسیده ایم 
چراکه برخى از اعضاى هیئت رئیسه بحث سئوال را  مطرح 
کرده اند و باید ببینیم که سئوال به کجا مى رسد، ولى بنده 
معتقدم که سئوال ثمره و سودى نخواهد داشت. نظر بنده 

این است که تنها چاره کار استیضاح است.»
به صالح نیست

یکى از نمایندگان عضو هیئت رئیســه که نقدعلى او را 

طرفدار سئوال از رئیس جمهور مى خواند، حجت االسالم 
موســوى الرگانى، نماینده فالورجان در مجلس است. 
الرگانى که طراح اصلى طرح ســئوال از رئیس جمهور 
است، برعکس نماینده خمینى شهر سابقه چند دوره حضور 
در پارلمان را دارد و بر اساس همین تجربه هم معتقد است 
که در شــرایط فعلى، ســئوال از روحانى باید جایگزین 
استیضاح رئیس جمهور شود. نماینده فالورجان هم روز 
گذشته با پایگاه اطالع رسانى «عصر ایران» گفتگویى 

انجام داد که محور آن، طرح همین بحث بود:
«حقیقتًا بحث استیضاح را به دلیل اینکه جو کشور متشنج  
مى شود  به صالح نمى دانم  چراکه فرصتى هم از دولت باقى 
نمانده است که ما بخواهیم استیضاح را طرح کنیم. در بحث 
سئوال، از رئیس مجلس درخواست داریم که اتفاقى که دوره 
قبل افتاد تکرار نشود. در مجلس دهم باید طبق آیین نامه 
وقتى نمایندگان رأى منفى به پاسخ هاى رئیس جمهور دادند 
به قوه قضاییه ارجاع مى شد اما متأسفانه همینجا کار را تمام 
کردند و به قوه قضاییه ارجاع نشد و االن ما مى خواهیم که 
این سئواالت در صورت رأى مجلس به قوه قضاییه ارجاع 
شود. یکى از محورهاى سئواالت بحث ارز 4200  تومانى 
است که باید روشن شــود این ارز را به کدام نورچشمى ها 
داده اند. این پول بیت المال است و در اختیار عده اى خاص 

قرار گرفته است و رئیس جمهور باید پاسخگو باشد.»
تکرار تاریخ اما به شکلى دیگر

همزمان با بروز مشــکالت شــدید اقتصادى در تیرماه 

سال 1397، طرح ســئوال از رئیس جمهور توسط برخى 
نمایندگان اصولگراى مجلس دهم کلید خورد. این ماجرا 
به تدریج ابعاد گسترده ترى به خود گرفت و زمزمه طرح 
عدم کفایت روحانى هم از راهروهاى مجلس بلند شد. در 
آن روزها گفته شد پنج نماینده به دنبال استیضاح روحانى 
هستند که سه تا از آنها (حسینعلى حاجى دلیگانى، حجت 
االسالم احمد سالک و محســن کوهکن) اصفهانى اند. 
در نهایت اما به جاى اســتیضاح، طرح سئوال از رئیس 
جمهور محقق شد و روحانى به مجلس رفت اما تیِر سئوال 

کنندگان آنقدر تیز نبود که به برکنارى او منجر شود.   
از آن سه نماینده اصفهانى، سالک و کوهکن در مجلس 
یازدهم حضور ندارند و حاجى دلیگانى هم فعًال با تبعات 
ابتال به کرونا دست و پنجه نرم مى کند. مى ماند موسوى 
الرگانى که دوره قبل رئیس مجمع نمایندگان اســتان 
اصفهان بود و امروز عضو هیئت رئیســه مجلس است. 
فعًال او سمت ریش ســفیدى را بر عهده گرفته و تالش 
مى کند راه میانه اى براى این ماجرا پیدا کند. الرگانى البته 
خودش در طرف منتقدان جدى دولت است اما آیا او و چند 
نماینده با تجربه دیگر مى توانند ضمن اینکه بر اصول خود 
در انتقاد از دولت تأکید مى کننــد، از طرف دیگر در برابر 
تصمیمات خیل نمایندگان تازه نشسته بر کرسى هاى سبز 
پارلمان که سوداهاى دیگرى در سر دارند بایستند و دولت 
را در چند ماه باقیمانده به پایان کارش، از این گردنه دشوار 

به سالمت عبور دهند؟ 

2 نماینده اصفهان با 2 رویکرد مختلف در صدد کشاندن رئیس جمهور به مجلس هستند 

استیضاح یا سئوال؛ مسئله این است

مدیرعامل بانک توسعه تعاون میزان تسهیالت پرداختى 
این بانک به بخش صنعت و معدن طى سه سال اخیر را 149 
هزار میلیارد ریال اعالم کرد که این میزان حدود 40 درصد 

از پرتفوى تسهیالتى بانک را شامل مى شود.
حجت ا... مهدیان اظهار کرد: عمده پیشرفت هاى اقتصادى 
کشــورها طى دهه هاى اخیر مبتنى بــر تحوالت مثبت 
بخش صنعت بوده است. وى با اشاره به اینکه محصوالت 

تولیدى بخش صنعت تأثیر مهمى بر رونق دیگر بخش هاى 
اقتصادى دارد در همین رابطه افزود: دستگاه هاى صنعتى 
امکان تولید انبوه در بخش هاى کشاورزى، مسکن و خدمات 
را موجب شده اند و افزایش سطح تولید این بخش ها بدون 

تجهیزات صنعتى امکانپذیر نبوده است.
مهدیان بابیان اینکه بخش صنعت و معدن و زیر بخش هاى 
آن به دلیل تأثیرات گســترده بر تولید ملى و بخش تعاون، 

سهم بسزایى در سبد تسهیالت داشته است در این رابطه 
گفت: طى سال هاى 96 تا 98 مجموعًا 149 هزار میلیارد 
ریال تسهیالت به این بخش و زیر بخش هاى آن پرداخت 

شده است.
وى صدور ضمانتنامه براى فعالین بخش صنعت و معدن 
را از مهمترین خدمات بانک توســعه تعاون به این بخش 
اعالم کرد و گفت: بر اساس آمار، به ارزش 21 هزار میلیارد 

ریال ضمانتنامه بانک توســعه تعاون در این بخش صادر 
شده است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در ادامه به حضور این بانک 
در اعطاى تسهیالت موضوع بند الف تبصره 18 قانون بودجه 
سنواتى اخیر اشــاره کرد و گفت: بر اساس سهمیه ابالغى 
15800 میلیارد ریال تسهیالت به معرفى شدگان از سوى 

وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت مى شود.

افشاى علت کرونایى شدن 13 بازیکن استقالل

پرداخت 149 هزار میلیارد ریال تسهیالت توسط بانک توسعه تعاون به بخش صنعت و معدن

طبق اعالم آمار هاى جهانى از وضعیت شیوع کرونا در دنیا، ایران براساس آخرین اطالعات اعالم شده با 163 فوتى در نیمه 
تیرماه، رتبه سوم فوتى هاى ناشى از این بیمارى را به خود اختصاص داده است. براساس مقایسه جهانى اطالعات مکزیک 
با 523 و هندوستان با 420 در رتبه هاى اول و دوم قرار گرفتند. از حیث میزان ابتال به این بیمارى هم آمریکا با دو میلیون و 

964 هزار ابتال در رتبه اول قرار دارد و ایران هم آمار 240 هزار و 438 نفر را در نیمه 
تیرماه ثبت کرده است.

براساس اطالعات موجود میزان فوتى هاى ناشــى از کروناویروس در کشور 
رکورد زد و این در حالى اســت که طبق اعالم سیماسادات الرى، سخنگوى 
وزارت بهداشت، استان هاى خوزستان، آذربایجان هاى غربى و شرقى، کردستان، 

کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر، خراســان رضوى و ایالم در وضعیت قرمز بیمارى و 
استان هاى تهران، فارس، اصفهان، مازندران، همدان، زنجان، سیستان و بلوچستان، البرز 

و لرستان در وضعیت هشدار قرار دارند.

ایران، رتبه سوم فوتى هاى ناشى از کرونا

مهران موسوى خوانسارى

آرمان کیانى

نیمه

،
ى و

تان، البرز 
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حریق، جنب باغ پرندگان 
سـخنگوى سـازمان آتش نشـانى و خدمـات ایمنـى 
شـهردارى اصفهان از اطفاى حریق مزرعه گندم جنب 
بـاغ پرنـدگان در منطقه نـاژوان خبـر داد. فرهـاد کاوه 
آهنگران با اشاره به حادثه آتش سـوزى یک شنبه شب 
اظهار کرد: این حادثه ساعت 21 و 45 دقیقه به مرکز ستاد 
فرماندهى آتش نشانى اصفهان اعالم شد. وى گفت: این 
حریق در مزرعه گندم جنب باغ پرندگان گزارش شـده 
بود که با حضور نیروهاى آتش نشانى از ایستگاه شماره 8 

حریق این مزرعه کمتر از 30 دقیقه اطفا شد. 

آسفالت محوطه تصفیه خانه 
عملیـات آسـفالت محوطـه تصفیـه خانـه فاضالب 
روستاى هاشم آباد شهر ورزنه، انجام شد. الزم به ذکر 
است، اجراى عملیات آسفالت به طول 4000 مترمربع 
و با هزینـه اى بالغ بر چهـار میلیارد ریال انجام شـد. 
هدف از اجراى عملیات مذکور تکمیل پروژه ساخت 
تصفیه خانه فاضالب و همچنین بهره بردارى هرچه 

بهتر از تصفیه خانه است.

آبیارى با پساب تصفیه شده
بیـش از نیمـى از مسـاحت فضاى سـبز فوالدشـهر با 
تصفیه پساب فاضالب شهرى آبیارى مى شود. شهردار 
فوالدشهر گفت: سرانه فضاى سبز در این شهر بیش از 
50 مترمربع است و این شهر به عنوان شهر سبز شناخته 
مى شود. بابک محمدى با اشاره به بودجه 840 میلیاردى 
شهر فوالدشهر در سال جارى افزود: از این میزان بودجه 
بیـش از 40 درصد آن صـرف اجرا و تکمیـل طرح هاى 
عمرانى مى شود. شـهردار فوالدشهر با بیان اینکه بیش 
از 40 ساختمان بلندمرتبه در شهر فوالدشهر وجود دارد 
گفت: بیشتر این بلندمرتبه ها از استاندارد ها و ایمنى الزم 

برخوردار نیست.

80 درصد اصفهان 
خشکسالى است

مدیرکل مدیریت بحران اسـتاندارى اصفهان گفت: 
بیش از 80 درصد از مسـاحت اسـتان اصفهان تحت 
تأثیر اثرات خشکسـالى و کم بارشـى اسـت. منصور 
شیشه فروش با بیان اینکه در اسـتان اصفهان شاهد 
آب و هواى بیابانى هستیم که مناطق خور و بیابانک، 
انارك و شـمال اردسـتان را تحت تأثیر قرار مى دهد، 
اظهار کـرد: در قسـمت هایى از اسـتان اصفهان آب 
و هواى نیمـه بیابانى داریم که شهرسـتان اصفهان، 
مناطـق مرکـزى را تحت پوشـش قرار مى دهـد و از 

ویژگى هاى آن خشکى هوا و کمى باران است.

7 استخر بازگشایى شدند
رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو اصفهان از بازگشایى 
هفت استخر از مجموع 73 استخر این استان با رعایت 
پروتکل هاى بهداشـتى و موازین پیشـگیرانه از شیوع 
بیمـارى کرونـا خبـر داد. پیمـان گرامـى اظهـار کرد: 
اسـتخرهاى فجر و شـهید بختیار سـپاه در کالنشـهر 
اصفهان، استخر شهرسـتان فریدن و استخرهاى صبا 
و آفتاب واقع در شـاهین شـهر که همگى سرپوشـیده 
هسـتند بـا 50 درصـد ظرفیـت خـود پذیـرش دارند. 
استخرهاى روباز 29 فروردین و آرامان واقع در اصفهان 
نیز اکنون به کار مشغولند و پنج استخر دیگر هم براى 

بازگشایى در حال سپرى کردن مراحل قانونى هستند.

همکارى 255 مرکز نیکوکارى 
با کمیته امداد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان، 
گفت: 255 مرکـز نیکوکارى در سراسـر اسـتان و با 
نظارت این نهاد در حـال ارائه خدمت به مددجویان و 
نیازمندان هستند. کریم زارع توضیح داد: در سه ماهه 
نخست امسال، این مراکز موفق به جذب 46 میلیارد 
و 319 میلیون تومان کمک مردمى شـدند که شش 
میلیـارد و 344 میلیون تومـان آن نقـد، 39 میلیارد و 
188 میلیون تومان کاال و 785 میلیون تومان آن نیز 

خدمات و تخفیفات مراکز درمانى و خدماتى است.

خبر

سرُکنســول روســیه در اصفهان گفت: مباحث درمانى و 
پزشــکى به ویژه با محوریت بیمارى کووید-19 مقوله اى 

مناسب براى افزایش مراودات روسیه و اصفهان است.
«بوریس بورمیســتروف» در دیدار با رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکى اصفهان در این دانشــگاه افزود: بدون شــک 
پژوهش ها، تجــارب، راهکارهاى درمانى و تصمیماتى که 
در مســیر مقابله با کرونا وجود دارد مى تواند بین اصفهان و 
مراکز علمى روسیه تبادل شــود. وى اضافه کرد: در عین 
حال آمادگى داریم مراودات خــود در حوزه هاى دیگر را با 
اصفهان توسعه بخشــیم که به بهبود روابط ایران و روسیه 
منتج مى شود. در این دیدار مدیر روابط بین الملل دانشگاه 

علوم پزشکى اصفهان گفت: بسترهاى مناسبى وجود دارد 
که مى توان با تکیه بر آن شاهد گسترش ارتباطات بین دو 
کشور باشیم و این دانشگاه آماده است در زمینه هاى علمى 

تحقیقاتى با روسیه بیش از گذشته همکارى کند.
حمید میرمحمدصادقى با تأکید بر اینکه اصفهان و ســن 
پترزبورگ روسیه تفاهمنامه خواهرخواندگى با یکدیگر دارند 
پس نیاز است که مراودات خود را نیز ارتقا دهند، تصریح کرد: 
این موضوع مى تواند به دیگر مجموعه هاى علمى و دیگر 
حوزه ها هم تسرى پیدا کند. وى ادامه داد: امیدواریم در این 
ارتباط به جمع بندى مناسبى برسیم که در نهایت به افزایش 

مبادالت علمى و پزشکى منجر شود.

جشن هم پیوندى شهرهاى بنت و اصفهان با محوریت 
رشد این شــهر در زمینه توســعه پایدار، 18 تیرماه در 

اصفهان برگزار مى شود.
معاون فرهنگى شــهردار اصفهان با اشــاره به جشن 
هــم پیونــدى بنــت و اصفهــان، در مــورد تفاوت 
خواهرخواندگى و هم پیوندى گفت: در خواهرخواندگى 
دو هویت مســتقل فرهنگى در نظر گرفته شده و رابطه 
بین فرهنگى بیــن این دو ایجاد مى شــود، اما در طرح 
هم پیوندى یک شــهر عضو مناطق شهر دیگر در نظر 
گرفته مى شود و آن شــهر ملزم اســت به شهر دیگر 

خدمات بدهد.

محمد عیدى اظهار کرد: هم پیوندى بیانگر آن است که 
شهر اصفهان در مسیر توســعه پایدار دست دیگران را 
بگیرد و آنها را در این مسیر به لحاظ اجتماعى، فضاهاى 
کالبدى و تاب آور شــدن، همگام کنــد. وى بیان کرد: 
پیشــنهاد طرح هم پیوندى شــهر اصفهان با شهر بنت 
به علت اثراتى که ســیل بر مردم بلوچستان وارد کرد و 
همچنین محرومیت بعضى از شهرهاى این استان، پس 
از بازدیدى که به اتفاق شــهردار اصفهان از این مناطق 
داشتیم مطرح شد و بنا بر این شد که عالوه بر محرومیت 
زدایى از این شهر سیل زده، جهانشهر اصفهان در زمینه 

توسعه پایدار زمینه رشد این شهر را فراهم کند.

دست اصفهان
 در دست بنت

کرونا، مقوله اى براى افزایش 
مراودات روسیه و اصفهان 

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار اصفهان و سخنگوى ستاد مبارزه با کروناى استان 
درباره اخبار منتشر شــده پیرامون ابتالى وى و دو تن دیگر از معاونان استاندار اصفهان 
اظهار کرد: بله این موضوع صحت دارد و بنده و آقایان قاضى عسگر و قاسمى به بیمارى 

کرونا مبتال شده ایم.
حجت ا... غالمى درباره اخبار منتشر شده پیرامون ابتالى وى و دو تن دیگر از معاونان 
استاندار اصفهان گفت: بله این موضوع صحت دارد، بنده و آقایان قاضى عسگر و قاسمى 

به ویروس کرونا مبتال شده ایم.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار اصفهان ادامه داد: البته مشکل خاصى تا کنون 
براى هیچیک از ما حادث نشده و عالیم اولیه مانند گلودرد و بدن درد در ما وجود دارد؛ هم 

اکنون در قرنطینه خانگى به سر مى بریم و روند درمان را سپرى مى کنیم.
به گزارش «فارس»، صبح دیروز خبرى در فضاى مجــازى مبنى بر ابتالى حجت ا... 
غالمى معاون هماهنگى امور عمرانى، حیدرقاســمى معاون سیاســى امنیتى استاندار 
اصفهان و سیدحسن قاضى عسگر معاونت هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان 

به بیمارى کرونا منتشر شده بود.
پیش از این، حجت االســالم احمد ســالک و حیدرعلى عابدى نمایندگان سابق مردم 

اصفهان در مجلس، ابوالفضل ابوترابى نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس، 
حسینعلى حاجى دلیگانى عضو هیئت رئیسه مجلس و نماینده مردم شاهین شهر، برخوار 
و میمه، حجت االسالم حسناتى امام جمعه نجف آباد، حیدرى معاون بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان و یارمحمدیان فرماندار گلپایگان نیز به ویروس کرونا به صورت 

قطعى مبتال شده بودند که خبر آن رسماً در رسانه ها منتشر شده بود.

تأیید ابتالى 3 معاون استاندار اصفهان به کرونا

بر اساس اعالم سامانه «ماســک» در حال حاضر 
اســتان اصفهان در بحران شــیوع کرونا داراى ده 
شهرستان با وضعیت سفید و ده شهرستان با وضعیت 
زرد و چهار شهرســتان با وضعیــت نارنجى و یک 
شهرستان با وضعیت قرمز است. بر اساس شاخص 
نمادهاى این ســامانه، رنگ سبز نشــانه وضعیت 
بى خطر، رنگ ســفید نشــانه کم خطر، رنگ زرد 
وضعیت متوســط، رنگ نارنجى وضعیت پرخطر و 

رنگ قرمز نشانه وضعیت خیلى پرخطر است.

بر این اســاس شــهرهاى خور و بیابانک، دهاقان، 
ســمیرم، تیران و کرون، چادگان، بویین میاندشت، 
فریدونشــهر، شــاهین شــهر و میمــه، مبارکه و 
اردســتان در وضعیت سفید، شــهرهاى اصفهان، 
فالورجان، شــهرضا، فریــدن، گلپایــگان، نطنز، 
لنجان، نجف آبــاد، برخوار و چــادگان در وضعیت 
زرد، شــهرهاى نایین، آران و بیدگل، خمینى شهر 
و خوانسار در وضعیت نارنجى و کاشان در وضعیت

 قرمز هستند.

تنها یک شهرستان استان اصفهان قرمز است

سرپرست اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
از تداوم گرد و خاك در مناطق شمال، شرق و مرکز 
این استان خبر داد و گفت: احتمال بارش هاى پراکنده 

در نیمه غربى استان اصفهان دور از انتظار نیست.
فاطمه زهرا سیدان اظهار کرد: نقشه هاى هواشناسى 
بیانگر فعالیت جوى به نســبت ناپایدار در اســتان 
اصفهان اســت از این رو وزش باد شدید در بسیارى 
از مناطق به ویژه در ساعات بعد از ظهر و شب پیش 
بینى مى شــود. وى به تداوم پدیده گــرد و خاك در 

مناطق شمال، شرق و مرکز استان اشاره کرد.
همچنین اداره کل هواشناســى استان اصفهان روز 
دوشنبه با صدور هشدار در سطح زرد از ناپایدارى هاى 
جوى، وزش باد شــدید و بارش پراکنــده باران در 
مناطق غرب و شــمال غرب خبر داد. براساس این 
اطالعیه ناپایدارى ها تا پایان روز ســه شنبه 17 تیر 
ادامه دارد و احتمال آســیب به ســازه هاى موقت و 
محصوالت کشاورزى و شکستن درختان فرسوده 

بر اثر وزش باد و باران تابستانى دور از انتظار نیست.

احتمال شکستن درختان براثر باد و باران تابستانى 

کارشناس مسئول بازاریابى مخابرات منطقه اصفهان 
از مدیریت غیر حضورى مشــترکین از پنل کاربرى 

2020 خبر داد.
احمد تمیزى بیان کــرد: مشــترکین و متقاضیان 
ســرویس ADSL مخابرات منطقــه اصفهان 
مى توانند بــا مراجعه به ســایت  adsl.tci.ir به 
صورت غیر حضورى پنل سرویس خود را مدیریت 
کنند. وى در خصوص عمده دالیل تماس مشترکین 
با سامانه 2021 با موضوع زمان تأخیر شارژ سرویس 
اینترنت بیان کرد: با توجه به اســتفاده روزافزون از 
سامانه هاى غیر حضورى، مخابرات منطقه اصفهان 

نیز اقدام به راه اندازى سامانه adsl.tci.ir نموده 
که مشترکین و متقاضیان عزیز مى توانند با داشتن 
نام کاربرى و پسورد  به این سامانه دسترسى داشته و 

پنل خود را مدیریت کنند.
کارشناس مســئول بازاریابى بیان کرد: نام کاربرى 
به صورت شماره تلفن مشــترکین با کد شهرستان 

بدون صفر است.
تمیزى افزود: پســورد ورود به ســایت کاربرى نیز 
براى مشترکین به صورت پیامک ارسال شده که اگر 
مشترکى آن را فراموش کرده باشد با کلیک بر روى 
قسمت فراموشى رمز، سیستم پیامک مجددى براى 
ایشان ارسال مى کند که حاوى رمز عبور خواهد بود 
و بدین صورت مشترك مى تواند وارد پنل پشتیبانى 

خود شده و مشکل را سریعاً حل کند.
کارشناس مسئول بازاریابى مخابرات منطقه اصفهان 
در پایان تأکید کرد: تصور این مطلب که شارژ در پایان 
هر ماه انجام مى شود اشتباه است وتاریخ شارژ همان 
تاریخ ثبت نام ســرویس خواهد بود لذا مشترکین از 
پنل پشتیبانى خود تاریخ وضعیت اینترنت که همان 

تاریخ شارژ مجدد است را باید مد نظر قرار دهند.

مدیریت غیرحضورى مشترکین
 از پنل کاربرى 2020

اصفهان به عنوان یکى از چهار استان معین کمک به 
توسعه حرم امامین عسکریین (ع) انتخاب شده است.

رئیس ستاد بازسازى عتبات عالیات استان اصفهان در 
نشست مسئوالن مناطق 15 گانه ستاد عتبات عالیات 
شهرستان اصفهان گفت: اصفهان، زنجان، تبریز و 
گیالن به عنوان اســتان هاى معین کمک به توسعه 
حرم مطهر حضرت امام هــادى (ع) و حضرت امام 

حسن عسکرى (ع) انتخاب شده اند.
مصطفى نوریان افزود: اشــخاص حقیقى، حقوقى، 
گروهى و خانوادگى مى توانند به نام خودشــان براى 

توسعه اماکن متبرکه سامرا کمک کنند.
وى در ادامه از آمادگى موکب هاى ستاد عتبات عالیات 
استان اصفهان براى خدمات رســانى در ایام اربعین 
حسینى در صورت مهار کرونا و 50 موکب هم براى 
کمک رسانى درصورت وقوع موج دوم کرونا خبر داد.

نوریان گفت: از زمان شیوع کرونا تا یک ماه پیش،110 
موکب ستاد در زمینه تهیه اقالم بهداشتى ویژه کرونا، 
ضد عفونى کردن مکان هاى عمومى و تأمین نیاز هاى 
اساسى آســیب دیدگان از کرونا و کمک رسانى به 

مبتالیان به کووید- 19 فعالیت داشتند.

اصفهان، پیشتاز در بازسازى عتبات عالیات

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان گفت: 
به دلیل تأمین نشدن مواد اولیه تولید ماسک سه الیه و 
امتناع دو کارخانه کشور از تحویل آن به اصفهان، برخى 
کارخانجات تولید ماسک استان ناچار به تعطیلى شده اند.

حسن قاضى عسگر در گفتگو با «ایسنا»، درباره دالیل 
کمبود و افزایش قیمت ماســک در اصفهان، اظهار کرد: 
با اجبارى شدن و الزام استفاده از ماسک و به دنبال آن با 
افزایش مصرف، قیمت ماسک سه الیه در بازار باالتر رفته 
و اکنون دچار کمبود هستیم، البته در تولید و تأمین ماسک 
پارچه اى در اصفهان هیچ کمبود و مشکلى نداریم. وى با 
بیان اینکه در حال حاضر تنها دو کارخانه در یزد و مالیر 
تولیدکننده الیه میانى ماسک هاى سه الیه هستند، گفت: 
متأسفانه اخیراً این دو کارخانه اعالم کرده اند که اولویت 

توزیع در استان خود را دارند و به استان هاى دیگر این الیه 
را نمى دهند که این موجــب تعطیلى برخى کارخانجات 

تولید ماسک در استان شده است.
قاضى عسگر با بیان اینکه اصفهان ظرفیت تولید روزانه 
یک میلیون ماســک را دارد، تأکید کرد: براى رفع این 
مشکل قرار اســت کارخانه تولید این الیه از ماسک در 
اصفهان ایجاد شود، اما به دلیل تحریم ها هنوز دستگاه 
آن وارد نشده اســت؛ با وجود این، در آخرین اقدام قرار 
اســت با وارد کردن این دستگاه از ســوى برخى تجار، 
مشکل تأمین و کمبود ماسک در اصفهان را حل کنیم. 
وى تأکید کرد: میزان تولید ماســک در ایران به قدرى 
افزایش یافته که برخى ســهمیه ها در تأمین مواد اولیه 
حذف شــده و این موجب تعطیلــى کارخانه هاى تولید 

ماسک شده است.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان با 
تأکید بر اینکه استفاده از ماسک یکى از الزامات زندگى 
افراد اســت، گفت: خط تولید ماســک در کشور پیچیده 
نیست و دستگاه هاى آن طراحى شــده و در اشل هاى 
کوچک تولید مى کننــد و امیدواریــم در آینده نزدیک 
مشکالت توزیع ماسک حل شود. وى همچنین با بیان 
اینکه بخشى از دلیل افزایش قیمت ماسک به دانشگاه 
علوم پزشکى و معاونت غذا و دارو برمى گردد، توضیح داد: 
امروز در اصفهان بســیارى قادر به تولید ماسک هستند، 
اما هنوز از ســوى این دو نهاد تأییدهاى الزم را دریافت

نکرده اند، ولى با پیگیرى هاى الزم به دنبال تســریع در 
تولید ماسک هستیم.

پاى دو کارخانه در یزد و مالیر در میان است

دلیل گرانى و نایابى ماسک
 در اصفهان 

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان 
اینکه در حال حاضر، دســتمان در برخورد با کسانى که 
پروتکل هاى بهداشــتى را رعایت نمى کنند، باز است، 

گفت: اکنون نظارت ها ارشادى تنبیهى است.
کمال حیدرى دیروز (دوشــنبه-16 تیرماه) در نشست 
خبرى اطالع رســانى موج دوم کرونا در مرکز بهداشت 
اســتان اصفهان، بر ضرورت تغییر استراتژى موجود در 
استان در مواجهه با کرونا تأکید و اظهار کرد: باید بر اساس 
وضعیت موجود اســتراتژى را عوض کنیم. تصور اولیه 
در مورد این ویروس این بود که با افزایش گرما، شدت 
بیمارى کمتر شــود، اما دیدیم که وضعیت شــهرهاى 
گرمسیر قرمز شد و معادالت را به هم زد. وى افزود: در 
پاییز وضعیت بدترى را تجربه مــى کنیم و باید با تدبیر 

بیشترى آماده باشیم.

به گفته رئیس مرکز بهداشت استان فعًال ماسک یکى از 
بهترین راه هاى جلوگیرى از ابتال به این ویروس است. 
ماسک جلوى ذرات ویروس را مى گیرد و حتى اگر یک 
پارچه ساده هم باشد، براى پیشگیرى مناسب است. وى 
افزود: هرچه سرعت اپیدمى بیشتر باشد، باید استراتژى را 
مدام تغییر داد. وى اضافه کرد: براى موفقیت باید سناریو 
از پیش تعیین شده داشته باشــیم و براى محرم نیز در 
حال تدوین سناریو هستیم. براى برخى موارد به تصمیم 
کشورى نیاز است نه مى توانیم بگوییم، مى شود مراسم را 
برگزار کرد و نه مى توانیم بگوییم نمى شود، اکنون منتظر 

تصمیم کشورى هستیم.
وى افزود: در مورد وضعیــت فعالیت تاالر، مترو و طرح 
زوج و فرد تصمیم کشــورى بود. ما نامه نوشتیم حتى 
براى تأخیر برخى بازگشایى ها درخواست داده ایم، اما 
منوط به تصمیم کشورى اســت. تصمیمات باید به روز 
باشــد اما همچنان بســیارى از تصمیمات در اختیار ما 
نیست، دستمان براى برخورد با کسانى که پروتکل هاى 
بهداشتى را رعایت نمى کنند، باز است و اجازه داریم، اما 

مباحث اجتماعى هم باید درنظر داشت. نظارت ها قبًال 
ارشادى و اکنون ارشادى و تنبیهى است.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تصریح 
کرد: یکسرى تصمیمات مانند لغو طرح زوج و فرد را از 

ستاد استانى و ملى مقابله با کرونا درخواست مى کنیم.
حیدرى خاطرنشــان کرد: هرچه عدد مبتال باالتر باشد 
خوشحالى ما بیشتر است، زیرا در این صورت بحران را 
پشت سر گذاشته و به وضعیت ثابت ترى مى رسیم. مانند 
برخى استان ها که بعداز وضعیت قرمز اکنون در شرایط 

بهتر قرار دارند.
حیدرى تأکید کرد: 210 نفر از حوزه علوم پزشکى و 10 
اکیپ نیروى انتظامى در اماکنى که دغدغه بیشترى دارد، 

مانند دفاتر پیشخوان و رستوران ها ورود کرده اند.
وى با بیان اینکه تمام بیمارســتان هاى استان را درگیر 
کرونا نکردیم، اظهار کرد: باید پاســخگوى نیاز درمانى 
مردم هم باشــیم. نمى گوییم مطب بســته باشد، اما 
بایــد پروتکل هاى بهداشــتى به طــور کامل رعایت

 شود.

 استراتژى مقابله با 
کرونا تغییر کرده است

با باز شــدن به موقع زاینده رود در پاییز بیش از 130 
هزار هکتار مزارع غالت کشت شد.

معاون بهبــود و تولیــدات گیاهى ســازمان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان گفت: در سال زراعى 98-

99 با بازشدن به موقع زاینده رود در پاییز کشت بسیار 
خوبى انجام شــد و بیش از 130 هزار هکتار مزارع 

غالت شامل گندم و جو کشت شده است.
اصغر رســتمى با بیان اینکه عملکرد گندم و جوى 
اســتان حدود 4/5 تا 5 تن برآورد شــد گفت: پیش 
بینى مى شــود 230 هزار تن گندم برداشــت شود. 
وى با اشاره به اینکه اســتان هاى خوزستان، فارس 

و خراسان رضوى از جمله اســتان هایى هستند که 
سطح زیر کشت بیشترى نســبت به استان ما دارد 
گفت: اما با توجه به میزان آبى که در اختیار کشاورزان 
اصفهانى قرار گرفت، عملکرد بسیار خوبى در تولید 

غالت دارند.
معاون بهبــود و تولیــدات گیاهى ســازمان جهاد 
کشاورزى اســتان اصفهان با بیان اینکه کشاورزان 
به موقع زمین هاى کشاورزى را آبیارى و کودرسانى 
کردند گفت: این موضوع موجب افزایش تولید بوده 
است اما یکى از مشکالت کشاورزان، سهمیه بندى و 

گران شدن کود شیمیایى بوده است.

کاشت 130 هزار هکتار گندم و جو در اصفهان
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مسعود فراستى به فعالیت نوید محمدزاده در حوزه تبلیغات واکنش نشان داد.
فراستى درباره بیلبوردهاى یک بازیگر که منظورش نوید محمدزاده بود که با تبلیغ 
سن ایچ و عطر خودش، این روزها در سطح شهرها دیده مى شود، گفت: یک بازیگر 
این روزها در حال اضافه کردن سبد کاالست و چقدر پوستر و جاى دوربین و حالت 

بازیگر براى این تبلیغ بد است.
وى در ادامه افزود: متأسفم براى بازیگرى که 
از او تعریف کرده بودم و ممکن است با این 

کارها، تعریفم را پس بگیرم.
مسعود فراستى در جشنواره دو سال 
گذشــته از بازى نوید محمدزاده 
در فیلم هاى «سرخپوســت» و 
«مترى شــیش و نیم»، دو فیلم 
محصول صادق رنج کشان 

تعریف کرده بود.

فیلم سینمایى «مرده خور» به کارگردانى صادق صادق دقیقى و تهیه 
کنندگى پروانه مرزبان با حضور بازیگران سرشناس دنیاى هنر مقابل 
دوربین رفت. احمد مهرانفر، «ارسطو»ى معروف سریال «پایتخت» 
هم با گریمى متفاوت در فیلم سینمایى «مرده خور» به ایفاى نقش 

پرداخت و نقشى جدید را در این فیلم سینمایى خلق کرد.
«مرده خور» فیلمى کمدى اســت که بازیگران سرشناسى در آن به 
ایفاى نقش پرداختند و این فیلم با پایان مراحل فنى به زودى آماده 

نمایش مى شود.
سام درخشانى، احمد مهرانفر، الدن مستوفى، لیندا کیانى، سیمون 

سیمونیان، فرهانه سبحانى، ارسالن قاســمى، پرهام دلدار، ونوس 
کانلى، جواد فوالدى و جمشید هاشــم پور در فیلم سینمایى «مرده 

خور» به ایفاى نقش مى پردازند.
پروانه مرزبان، تهیه کننده فیلم سینمایى «مرده خور» با اشاره به اینکه 
این پروژه به زودى آماده نمایش مى شود، گفت: بخش اعظم مراحل 
فنى این فیلم به کارگردانى صادق صادق دقیقى مدتى است به پایان 

رسیده است و به زودى آن را آماده نمایش مى کنیم.
وى بیان کرد: این فیلم سینمایى قرار است براى اکران عمومى آماده 
شود، البته این را هم باید بگویم که اگر شرایط اکران مناسب فراهم نشود، 

ممکن است نمایش «مرده خور» در سینماها را به تعویق بیاندازیم. در 
واقع نمایش فیلم در شرایط فعلى یک ریسک به شمار مى رود.

مرزبان تأکید کرد: براى «مرده خور» زحمت بسیارى کشیده شده است 
و بازیگران آن تمام تالش خود را کرده اند تا بهترین بازى هاى خود 
را داشته باشند، به همین دلیل مى خواهم این فیلم در بهترین شرایط 

اکران و دیده شود.
این تهیه کننــده ســینما توضیــح داد: البته در تالش هســتیم تا 
«مرده خور» را براى نمایش در جشــنواره هاى بین المللى نیز آماده 

کنیم.

ستاره هاى سینما در «مرده خور»

حســین رفیعى، بازیگر ســینما و تلویزیون با چهره اى متفاوت در مجموعه 
عروسکى «یکى بود یکى نبود» به تلویزیون مى آید.

این بازیگر و مجرى کشورمان را همه اهالى تلویزیون با نقش «َف َف» در برنامه 
«نیمرخ» مى شناسند. رفیعى حضور در دنیاى هنر را از سال 1372 آغاز کرد و 
در مجموعه «ساعت خوش» مهران مدیرى به ایفاى نقش پرداخت و حاال بعد 
از مدتى دورى از بازى در تلویزیون با مجموعه عروسکى «یکى بود یکى نبود» 

به آنتن بازمى گردد.
حسین رفیعى با انتشار پستى در اینستاگرام از بازى در این مجموعه خبر داد و 
تصاویرى از گریمش در این مجموعه را به اشتراك گذاشت. این بازیگر و مجرى 
کشورمان درباره مجموعه عروسکى «یکى بود یکى نبود» نوشت: «مجموعه 
عروســکى "یکى بود یکى نبود" قصه دو بچه است که پدربزرگشان نویسنده 
کتاب کودك است و به طور ناخواســته بچه ها را وارد فضاى قصه ها مى کند. 
طراح گریم بابک شــعاعى، تهیه کننده این مجموعه پرویز امیرى و کارگردان 
مرضیه منصورى است. این مجموعه به زودى از شــبکه قرآن و معارف سیما 

پخش خواهد شد.»
حسین رفیعى در کنار مریم سعادت، رامین ناصر نصیر، بهشاد مختارى، فهیمه 
باروتچى، عســل شــاکرى و پرهام موحدیان بازیگران مجموعه «یکى بود 
یکى نبود» را تشکیل مى دهند. در این مجموعه عروسکى،  بازیگران در کنار 

عروسک ها ایفاى نقش مى کنند.

این روزها کمتر او را در قامت بازیگر در سریال تلویزیونى یا فیلم سینمایى 
مى بینیم؛ بازیگرى که فعالیتش را با تئاتر در سال 1370 و در سینما با «راه 

افتخار» داریوش فرهنگ سال 1373 آغاز کرد. 
درست است که فرهاد جم کارش را با فیلم هاى «پرى» و «راه افتخار» 
آغاز کرد اما با سریال «همسران» شناخته شد و به محبوبیت رسید. حضور 
در این سریال و نقش آفرینى در قالب کاراکتر «على» براى جم به مثابه 
پیمودن ره صدساله در یک شب بود. بماند که بعدها بسیارى از بازى هاى 
دیگر او زیر سایه نقشش در سریال «همسران» قرار گرفت و آنچنان که 
باید و شاید دیده نشد.  فرهاد جم البته اذعان دارد که کاراکتر «على» در 

سریال «همسران» چندان از خودش دور نبوده و بیژن بیرنگ به 
عنوان نویسنده این مجموعه، بسیارى از ویژگى هاى رفتارى 

و شخصیتى او را به نقش اضافه کرده است. 
این روزها ســریال «همســران» از 
تلویزیون پخش مى شود. شما با این 

مجموعه تلویزیونى یک شــروع 
فوق العاده و طوفانى در تلویزیون 

داشتید، به طورى که پس از گذشت 
26 ســال مخاطبان همچنان شما را 

با کاراکتر «على» به یاد دارند. خودتان 
چه نگاهى به نقشــتان در «همسران» 
دارید؟ این نقش یک فرصت در کارنامه 

بازیگرى تان بود یا یــک چالش که باعث 
شد بسیارى از نقش آفرینى هاى بعدى تان در 

سایه این نقش قرار بگیرد؟
اگر دروغ نگویم هنوز هم گاهى خودم را «على» صدا مى کنم (مى خندد). 

به هر حال، من قبل از «همسران» در دو فیلم «پرى» و «راه افتخار» 
بازى کرده بودم که البته اکرانشان به بعد از «همسران» موکول 

شــد. بازى در سریال «همســران» با وجودى که نزدیک 
به یکســال مرا درگیر خودش کرد، بر زندگى شخصى 
و حرفه اى ام بســیار تأثیر گذاشــت. تجربه هاى بسیار 
خوبى با این سریال به دست آوردم که هم خودم از آنها 
اســتفاده کردم و هم به هنگام پیشنهادات بعدى که 
براى بازیگرى به دستم مى رسید لحاظ مى کردم. به 
هر حال، خیلى از پیشنهاداتى که بعد از «همسران» 
مى شد شــبیه «على» بود. چون این نقش دیده و 
موردپسند واقع شــده بود مى خواستند حاال مثًال 

با یک تغییر اسم، در سریال دیگرى تکرار شود.
چقدر تــالش کردیــد تا از 
زیر ســایه نقش «على» در 
«همســران» خارج شوید و 
ابعــاد دیگــر از توانایى تان 
در بازیگرى را بــه نمایش 

بگذارید؟
به هر حال کاراکتر «على» خیلى خاص و ویژه 
نبود که حتى بخواهیــم درباره اش تحقیقاتى 

خاص کــرده و دورخوانى هاى متعدد داشــته باشــیم. «على» خیلى 
خیلى نزدیک به فرهاد جم بود، هم به لحاظ ســن و سال و هم از منظر 
ویژگى هاى اخالقى. بیژن بیرنــگ از ویژگى هاى چهار بازیگر اصلى 
سریال وام مى گرفت و در طراحى شخصیت «على» و سایر کاراکترها 
استفاده مى کرد. ما از صبح تا شــب با هم بودیم و بیرنگ نوع ادبیات و 
عکس العمل هایمان را مى دید و به کاراکترها منتقل مى کرد. مى خواهم 
بگویم سایه «على» بر سر من نبود، بلکه این کاراکتر یک ترکیب ممزوج 
شده از تصورات بیژن بیرنگ و فرهاد جمى بود که تازه درسش تمام و وارد 

حیطه بازیگرى شده بود.
چگونه شد که به عنوان یکى از 
نقش هاى اصلى ســریال 
«همســران» انتخــاب 

شدید؟
داستانش خیلى طوالنى است. 
ابتدا قرار بــود بیژن بیرنگ و 
مسعود رسام تهیه کننده باشند 
و غالمحســین لطفى سریال 
«همســران» را کارگردانــى 
کند و خودش هم بازیگر نقش 
«کمال لطفى» باشد. مسعود 
شــاه محمدى مرا به 
بیرنگ و رســام 
معرفى 

کرد. به دفترشان رفتم و صحبت کردم. بیرنگ و رسام مرا پسندیدند اما 
لطفى کمى مردد بود. من جوانى بیست و شش بیست و هفت ساله تازه 
فارغ التحصیل بودم که هیچ رزومه اى هم نداشتم و فیلم هایم هم اکران 
نشده بود. ما یک روز ســر صحنه رفتیم اما بعد از فیلمبردارى، کار یک 
هفته متوقف شــد. بعد هم تغییراتى صورت گرفت و قرار شد بیرنگ و 
رسام خودشان کارگردانى «همسران» را برعهده بگیرند. به جاى خود 
آقاى لطفى هم فردوس کاویانِى نازنین آمد و نقش «کمال» را بازى کرد.

 خاطره جالبى از بازى در سریال «همسران» به یاد 
دارید که قبالً بازگو نکرده باشید؟

خاطره که زیاد دارم. ما به نوعى به شــکل زنده کار مى کردیم. شنبه تا 
سه شنبه تصویربردارى داشتیم و سریال چهارشنبه روى آنتن مى رفت، 
خیلى خیلى جالب بود که عکس العمل مردم را به روز مى توانستیم ببینیم 
و البته این نظرات را در کارمان اعمال مى کردیم. ما در مدت یکسالى که 
درگیر «همسران» بودیم، به مسائل روز جامعه مى پرداختیم. این روزها 
که دوباره این سریال پخش مى شود و تماشا مى کنم متأسفانه مى بینم 
که یکى دو نفر از بازیگران هر قسمت مرحوم شده اند و دیگر در میان ما 
نیستند. یا آقاى فردوس کاویانى به دلیل بیمارى مدت هاست در جلوى 

دوربین قرار نگرفته اند و برایشان آرزوى سالمتى دارم.
 پس از «همســران» در دهه 70 به نوعى بازیگر 
پُرکارى بودید اما در دهه 80 و 90 کم کار شدید، 

علت چه بود؟ خودتان سختگیرى مى کردید؟
خب بازیگر بزرگ مى شود و تغییر مى کند. نقطه نظرات و سالیق عوض 
مى شود و دیگر کمتر به هر چیزى تن مى دهى. نقش باید خیلى به دلم بنشیند 
تا قبولش کنم. ترجیح مى دهم در آرامش زندگى کنم و این روزها در دوران 
کرونا روى کتاب سومم کار مى کنم. شاید دیگر زیاد درگیر کار بازیگرى 

نباشم، هر چند اگر پیشنهاد خوبى برسد حتماً خواهم پذیرفت.
و مدتى هم به کار اجرا روى آوردید. مجریگرى 

چقدر برایتان جدى بود؟
مسابقه «راز سیب» را خیلى دوست داشتم، چالش غریبى 
بود براى من. البته کار اجرا هم براى یک مقطعى بود. 
بعضى ها مى گفتند اجراى این مسابقه کار اشتباهى 
بود و روى بازیگرى ات تأثیر گذاشت اما خودم کار را 
دوست داشتم و فکر هم نمى کنم با خرج و مخارج 
امروز دیگر امکان ساخت چنین برنامه اى باشد. 
این اواخر نیز اجراى برنامــه زنده «خانه تو» در 

شبکه 4 را برعهده داشتم.
در حــال حاضر اولویــت کارى تان 
بازیگرى اســت یا نویســندگى و 

مجریگرى؟
اولویت اصلى ام کارگردانى اســت و تالش 
دارم تا بتوانم اولین فیلم سینمایى ام را بسازم. 
اما در میان این رشته هایى که شما نام بردید 
به ترتیب نویســندگى، بازیگــرى و اجرا را 

ترجیح مى دهم.

حسین رفیعى با گریمى متفاوت در 
مجموعه عروسکى

دولت بریتانیا برخى از هنرپیشــه هاى برجســته 
آمریکایى مانند «تام کروز» و خدمه را از قرنطینه سفر 
14 روزه خود معاف مى سازد تا به پروژه هاى شاخص 

هالیوودى اجازه دهد که تولید خود را از سر بگیرند.
این اقدام پس از گفتگو میــان «الیور داودن»، وزیر 
فرهنگ بریتانیا و تام کروز در مورد شــروع مجدد 
فیلمبردارى جدیدترین فیلم «مأموریت غیرممکن» 
صورت مى گیرد. این معافیت اجازه مى دهد تا مجدداً 
فیلمبردارى پروژه سینمایى «مأموریت غیرممکن7» 
با بازى و تهیه کنندگى تام کروز در اســتودیوهاى 

«برادران وارنر» در نزدیکى لندن آغاز شود.
روند تولید فیلم «مأموریت غیرممکن7» که توسط 
«اسکاى دنس مدیا» براى کمپانى پارامونت ساخته 
مى شــود در اواخر ماه فوریه به دلیل شیوع گسترده 
ویروس کرونا متوقف شده بود. هفتمین و هشتمین 
قســمت از «مأموریت غیرممکن» را «کریستوفر 
مک کورى» نویســندگى و کارگردانــى مى کند. 
فیلمبردارى این دو قســمت بالفاصله پشــت سر 
هم انجام خواهد شــد. وزیر فرهنگ بریتانیا گفت: 
«بزرگ ترین فیلم هاى موفق جهان و نمایش هاى 
تلویزیونى ســطح باال در انگلیس ساخته مى شوند. 
خالقیت، تخصص و سیاست فوق العاده موفق معافیت 
مالیاتى ما براى صنعت فیلم به این معنى است که ما 
یک مکان مورد تقاضا هستیم که به نوبه خود بازدهى 

خوبى براى اقتصاد ما به ارمغان مى آورد.»
دولت بریتانیا اعالم کرد که این معافیت استثنا تنها در 
مورد هنرپیشه ها و عوامل فیلم هایى اعمال مى شود 
که به انگلستان مى آیند و دیگر بخش هاى بریتانیا 
قوانین خاص خود را دارند. آنهایى که از این معافیت 
بهره مند شــده اند باید در این دو هفته در محیطى 

حبابى و محافظت شده کار و زندگى کنند.

«تام کروز» از قرنطینه معاف شد

«مأموریت غیرممکن» 
ممکن مى شود

خاطرات فرهاد جم از بازى در سریال خاطره انگیز «همسران» که این روزها دوباره در حال پخش است

بعد از 26 سال گاهى خودم را 
«على» صدا مى زنم

عان دارد که کاراکتر «على» در 
ر نبوده و بیژن بیرنگ به 

 ویژگى هاى رفتارى 
ت. 

همســران» از 
ود. شما با این 

ک شــروع 
ر تلویزیون 

ساز گذشت 
همچنان شما را

د دارند. خودتان 
در «همسران» ن

فرصت در کارنامه 
ک چالش که باعث 

رینى هاى بعدى تان در 
یرد؟

«على» صدا مى کنم (مى خندد). 
افتخار» و فیلم «پرى» و «راه

د از «همسران» موکول 
 وجودى که نزدیک 

 زندگى شخصى 
جربه هاى بسیار 
هم خودم از آنها 
دات بعدى که 
 مى کردم. به 

«همسران»
قش دیده و
 حاال مثًال 

ر شود.
ـد تا از 
ى» در 
شوید و 
یى تان 
مایش 

ص و ویژه 
قیقاتى 

حیطه بازیگرى شده بود.
چگونه شد که به عنوان یکى از 
نقش هاى اصلى ســریال 
«همســران» انتخــاب 

شدید؟
داستانشخیلى طوالنى است. 
ابتدا قرار بــود بیژن بیرنگ و 
مسعود رسام تهیه کننده باشند 
و غالمحســین لطفى سریال 
کارگردانــى «همســران» را
نقش کند و خودش هم بازیگر

«کمال لطفى» باشد. مسعود 
شــاه محمدى مرا به 
بیرنگ و رســام 
معرفى

دارید که قبال
خاطره که زیاد دارم. ما به ن
سه شنبه تصویربردارى داش
خیلى خیلىجالب بود که عک
و البته این نظرات را در کارم
درگیر «همسران» بودیم،

که دوباره این سریال پخش
از بازیگران که یکى دو نفر
نیستند. یا آقاى فردوس کا
دوربین قرار نگرفته اند و برا
 پس از «همس
پُرکارى بودید
علت چه بود؟
و خب بازیگر بزرگ مى شود
مى شود و دیگر کمتر به هر چی
تا قبولش کنم. ترجیح مى ده
کرونا روى کتاب سومم ک
نباشم، هر چند اگر پیش
و مدتى هم به
چقدر برایتا
مسابقه «راز
بود براى
بعضى ه
بود و ر
دوست
امرو
این
شب
در
ب
م

ت
فیلم سینمایى «آنجا همان ساعت» ساخته سیروس الوند با بازى پرویز پرستویى 

و ماهور الوند تا چند روز دیگر اکران خود را در سینماهاى کشور آغاز مى کند.
«آنجا همان ساعت» به کارگردانى و تهیه کنندگى سیروس الوند سال 97 ساخته 
شد و با حضور بازیگران سرشــناس دنیاى هنر مقابل دوربین رفت. این فیلم 
سینمایى از روز چهارشنبه 25 تیرماه اکران خود را در گروه ایران در سینماهاى 
کشور آغاز مى کند و عالقه مندان به تماشاى فیلم هاى سیروس الوند مى توانند 

این فیلم را در سینما به تماشا بنشینند.
این فیلم به عنوان فیلم رزرو در ســى و هفتمین جشــنواره فیلم فجر حضور 
داشت و ســیروس الوند عالوه بر کارگردانى، نویسندگى این فیلم سینمایى را 

هم برعهده دارد.
داستان «آنجا همان ساعت» ماجراى زندگى «رعنا» و «امیر» است که به تازگى 
زندگى شان را آغاز کرده اند و زندگى ساده اى در یک محله قدیمى در حاشیه 

شهر دارند اما یک شیطنت جنون آمیز زندگى شان را تحت تأثیر قرار مى دهد.
پرویز پرستویى، ماهور الوند، شــاهرخ فروتنیان، شهرام حقیقت دوست، سعید 
پیردوست، یوسف فروتن، امیرحسین فتحى و... در فیلم «آنجا همان ساعت» 

ایفاى نقش کردند.

پرستویى از 25 تیر 
روى پرده نقره اى

سریال «شرم» یکى از تازه ترین محصوالت «سیما 
فیلم» اســت که در ســکوت خبرى جلوى دوربین 
رفته و با درگذشت مرحوم سیروس گرجستانى که 
در ماه هاى اخیر مشغول ایفاى نقش در این سریال 
بود، در روز هاى اخیر خبرساز شــده است. تا کنون 
بازیگرانى، چون ابوالفضل پورعرب، فاطمه گودرزى، 
فریبا متخصص، نسیم ادبى، سید مهرداد ضیایى و 
مرحوم سیروس گرجســتانى جلوى دوربین سریال 
«شرم» رفته اند و چند بازیگر دیگر نیز به این پروژه 

اضافه خواهند شد.
مرحوم سیروس گرجستانى یکى از بازیگران اصلى 
این سریال بود که در اواسط کار و در حالى که بخش 
زیادى از نقش آفرینى اش در سریال باقى مانده بود،  
بر اثر حملــه قلبى دار فانــى را وداع گفت تا آخرین 
نقش آفرینى این هنرمند محبوب در دنیاى ســینما 
و تلویزیون ناتمام باقى بماند. هنوز مشخص نیست 
سرنوشت نقش مرحوم گرجستانى در سریال و ادامه 

این نقش به چه شکل خواهد بود.
امیرمهدى پوروزیرى، تهیه کننده تلویزیون در این 
باره گفت: مرحوم سیروس گرجستانى در قالب یکى از 
شخصیت هاى اصلى سریال «شرم» به ایفاى نقش 
مى پرداخت که متأسفانه ما با درگذشت این هنرمند 

پیشکسوت مواجه شدیم.
این تهیه کننده پیرامون اینکــه آیا جایگزینى براى 
مرحوم سیروس گرجســتانى در سریال «شرم» در 
نظر گرفته شــده یا خیر بیان کــرد: آنقدر براى خبر 
شوکه کننده درگذشــت مرحوم گرجستانى ناراحت 
هستیم که فعًال نمى توانیم حتى به جایگزین نقش 
وى فکر کنیم چه برسد به اینکه بخواهیم براى آن 
تصمیم بگیریم در واقع باید بگویم برایم سخن گفتن 

در مورد چنین موضوعى هوز خیلى زود است.
وى دربــاره ادامه روند ضبط مجموعــه تلویزیونى 
«شرم» بدون حضور مرحوم گرجستانى خاطرنشان 
کرد: ضبط مجموعه تلویزیونى «شــرم» به دلیل 
محدودیت زمانى که داریم متوقف نشــده و ساخت 
مجموعه ادامه دارد اما سکانس هاى مربوط به مرحوم 
سیروس گرجستانى متوقف شده که با گذشت زمان 
و پس از اینکه گروه این شوك بزرگ را کمى بتواند 
درك کند با یک بازیگر جدید که هنوز هیچ فکرى 
درباره آن نکرده ایم تصویربردارى ســکانس هاى 
مربوط به نقش مرحوم ســیروس گرجستانى انجام 
خواهد شد. سریال «شــرم» یک ملودرام اجتماعى 

است که براى پخش در فصل پاییز آماده مى شود.

تکلیف نقش سیروس 
گرجستانى در سریال 
«شرم» چه مى شود؟ 

انتقاد فراستى از فعالیت تبلیغاتى 
نوید محمدزاده

یغب ب ین ربرى زی ب
وى در ادامه افزود: متأسفم براى با
از او تعریف کرده بودم و ممکن
کارها، تعریفم را پس بگیرم.
مسعود فراستى در جشنو
گذشــته از بازى نوید
در فیلم هاى «سرخپو
«مترى شــیش و نیم
محصول صادق
تعریف کرد
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ذوب آهن با شــروع دوباره لیگ برتر نمایش ضعیفى داشته؛ سبزپوشان اصفهانى 
اگرچه بازیکنان سرشــناش زیادى در اختیار دارند که تیم هاى مدعى به دنبال به 
خدمت گرفتن آنها هستند، دیدار برابر شهر خودرو را با نتیجه 2 بر 1 واگذار کردند و 
مقابل تیم رده انتهایى جدول رده بندى با 4 گل در خانه شکست خوردند؛ دو شکستى 
که بخشى از آن، گذشته از انتقاداتى که نسبت به عملکرد مدیریت تیم وجود دارد، 

متوجه گلر لبنانى تیم شده است.
مهدى خلیل، دروازه بــان تیم ذوب آهن که در نیم فصل به این تیم ملحق شــد، 
هجمه هایى که علیه خودش وجود دارد را منطقى نمى داند و شرایط ذوب آهن را در 

انتقادات علیه خودش سهیم مى داند.
شرایط ذوب آهن را چطور ارزیابى مى کنید؟ 

ذوب آهن تیمى است که قبًال طبق صحبت هایى که مدیربرنامه هایم به من گفته، 
خودش را باال مى کشید ولى االن شرایط مقدارى فرق کرده است. یکى اینکه ذوب 
آهن تا حاال سه مربى عوض کرده اســت و اینها خودش در روند کارى تیم اثرگذار 
است. در مورد اشتباهات من، االن چهار ماه است که لیگ تعطیل شده است. نه تنها 
ایران که در تمام نقاط دنیا. وقتى شما در اوج تمرینات و آمادگى جسمانى بوده اید و 

طى چهار ماه اخبار زیادى در مورد آینده لیگ شنیده اید و در نهایت به شما 
مى گویند که دو هفته تمرین کنید و به مسابقات بازگردید، نه من که 
اکثر گلرهاى دنیا و بازیکنان دنیا دچار اشتباه خواهند شد. به هر حال 

اشتباه جزئى از فوتبال است.
خیلى ها معتقدند شــاید اگر باشگاه ذوب 

آهن پیش از شروع بازى ها با مهدى 
خلیل قراردادش را تمدید نمى کرد، 
عملکرد دروازه بان لبنانى تیم بهتر از 
اینها بود. شما خودتان این موضوع را 

قبول دارید؟
اصًال من قراردادى تمدید نکردم و قراردادم یکســال و 

نیم بود. متمم قرارداد من باید انجام مى شد. کارها را با دکتر 
محمدى پیش مى بردیم. پس قراردادى تمدید نشــده و من از 

اول یک و نیم ســاله قرارداد امضا کردم. فقط باید 
تغییراتى ایجاد مى شد. کارهایش هم 

انجام شد. ضمن اینکه من دو پیشنهاد دیگر از تیم هاى دیگر داشتم که اسمشان را 
نمى توانم بگویم. جدا از این دو تیم، باشگاه خودم که به صورت قرضى من را به ذوب 
آهن داده هم مرا مى خواست. من مهدى خلیل هستم. من قبل از اینکه به ذوب آهن 
بیایم، بهترین دروازه بان اى اف سى کاپ  و قهرمان این مسابقات شدم؛ پس مطمئن 

باشید اگر اشتباهاتى در این دو بازى بوده، به خاطر همین وقفه اى است که گفتم.
شما در دوران قرنطینه متأسفانه پدر خود را از دست دادید و 
نتوانستید به کشورتان براى مراسم خاکسپارى بازگردید. 
در این مورد و حس و حال خودتــان در دوره قرنطینه هم 

صحبت کنید.
در مورد فوت پدرم من واقعاً از همدردى شما تشکر مى کنم. پدرم الگوى من و مشوق 
من در فوتبال بود. اگر پدرم نبود من به تیم ملى نمى رسیدم. اگر پدرم نبود، بهترین 
بازیکن اى اف سى کاپ نمى شدم. درد از دست دادن پدر خیلى سخت است. کسانى 
که در این پنج شــش روز به من هجمه وارد کردند را به خدا مى سپارم. من کارى 
نکرده ام که این همه هجمه در سایت ها و روزنامه ها علیه بازى من انجام شده است. 
این اشتباهات جزئى از بازى فوتبال است. اشتباهات جزئى 
از بازى یک گلر است و نباید این همه به من هجوم 
آورده مى شــد. من 6 ماه اســت که خانواده ام را 
ندیده ام. خودشــان را جاى مــن بگذارند. من 
نتوانستم در کنار مادر و خواهرانم باشم و در ایران 
و در غربت ماندم. با این وجود من احساساتم را 
وارد کارم نمى کنم و حتى وقتى پدرم را از دست 
دادم، تمریناتــم را به صورت انفــرادى دنبال 
مى کردم  و مى خواســتم روى فرم باشــم 
که دچار اشتباه نشــوم. با این حال خودتان 
مى دانید که حفظ انسجام تیمى بعد از چند ماه 
سخت است. تیم ذوب آهن فقط مهدى خلیل 
نیست. تیم ذوب آهن 30 بازیکن دارد؛ کادر دارد. 
نباید اشتباهات و باخت را گردن من بیاندازند. اشتباه 
وجود دارد و باز هم فکر مى کنم که این اشتباهات به دلیل 

توقف چندماهه مسابقات است.

پدرم فوت شده و ماه هاست خانواده ام را ندیده ام

گلر لبنانى ذوب آهن:
 مرا درك کنید

مدافع سپاهان که در بازى با نساجى رباطش پاره شد اینروزها 
به طور جدى تمرینات اختصاصــى و گروهى خود را دنبال 

مى کند تا بار دیگر به ترکیب سپاهان برگردد.
 این مدافع با اخالق و بدون حاشیه درست در بهترین شرایط با 
این آسیب دیدگى تلخ مواجه شد اما اینروزها خیلى به اتفاقات 
دیدار با نســاجى فکر نمى کند و با تمرینــات اختصاصى و 
گروهى که انجام مى دهد آماده مى شود تا بار دیگر به ترکیب 

تیم سپاهان برگردد.
عزت پورقاز یک بار هم در جریان بازى با پرسپولیس به شدت 
از ناحیه کمر آسیب دید و چد صباحى دور از ترکیب سپاهان 
بود اما در بازگشت باز هم بازى هاى خوب خود را براى تیم 
تکرار کرد و به نظر مى رسد اینبار هم با تمریناتى که در حال 
پشت سر گذاشتن است در بازگشت دوباره یکى از مهره هاى 
اثر گذار سپاهان در خط دفاعى باشــد.قرارداد این مدافع با 
سپاهان دو ساله اســت در فصل آتى هم شاهد حضور او در 

ترکیب سپاهان خواهیم بود.

خیز عزت

با تســاوى ســپاهان مقابل تیم پایین جدولى سایپا، 
حاشیه امنى که پرسپولیس براى خود در باالى جدول 

ایجاد کرده بود، امن تر شد.
در ســالى که پرســپولیس به ویژه در ابتداى فصل 
لغزش هاى زیادى داشــت و امتیازات مهمى از دست 
مى داد و به نظر مى رســید این فرصت براى چند تیم 
دیگر از جمله سپاهان، استقالل و تراکتور پیش آمده 
باشد، آبى هاى تهران و ســرخ هاى تبریز هم امتیاز 
سوزى هاى زیادى کردند تا رقابت براى قهرمانى بیشتر 

بین دو تیم پرسپولیس و سپاهان جریان داشته باشد.
عدم حضور سپاهان در دیدار خانگى مقابل پرسپولیس 
بهترین فرصت را به سرخ پوشان داد تا آنها بدون بازى 
3 امتیاز 6 امتیازى و مهم این دیــدار را با راى کمیته 
انضباطى به حساب خود واریز کرده و فرار قهرمانى از 

کورس صدر جدول را از همان جا آغاز کنند.
با این اتفاق سرخ پوشان توانستند حاشیه امنیت خوبى 

در صدر جدول ایجاد کرده و با اعتماد به نفس بیشترى 
بازیهاى پیش روى خود را ادامه دهند و این مقارن شد 
با امتیاز سوزى هاى بیشتر از ســوى دیگر تیم ها به 

خصوص سپاهان.
فاصله 10 امتیازى سرخ پوشان به اندازه کافى این تیم 
را از قهرمانى در فصــل نوزدهم مطمئن کرده بود که 
امتیاز سوزى سپاهان در دیدارى به ظاهر ساده مقابل 
تیم پایین جدولى سایپا منجر به افزایش این فاصله این 

تیم با صدر به اندازه 12 امتیاز شد. 
حالى کــه تنها 7 بازى تــا پایان فصل باقى اســت، 
پرسپولیس با 12 امتیاز اختالف نسبت به نزدیک ترین 
تعقیب کننده هایش که سپاهان و شهرخودرو باشند 
با حاشــیه امنیتى باال به ادامه مسابقات فکر مى کند. 
اگر امروز سرخ پوشان بیشــتر از همیشه به قهرمانى 
نزدیک هستند، شاید نقش سپاهان در رقم خوردن این 

سرنوشت کمرنگ نباشد.

پرواز پرسپولیس با بال هاى سپاهان

گلر باتجربه نارنجى پوشان پایتخت شب خوبى را برابر 
سپاهان داشت و نگذاشت موقعیت هاى متعدد گلزنى 

آن ها راهى به دروازه سایپا پیدا کند.
 هر چند امسال سایپا با ســرمربى جوان خود، تیمى با 
شاکله جوانان کم نام و نشان را دارد اما در دل ترکیب 
ابراهیم صادقى چند مهره کلیدى و باتجربه هستند که 
وقتى کار براى خودروسازان گره مى خورد، در قامت 
ناجى به کمک تیم شان مى آیند؛ ســایپایى ها که در 
جدول اوضاع چندان خوبى ندارند و سه امتیاز تا منطقه 
قرمز و مسافران لیگ دسته اول فاصله دارند، با فرمول 
جمع آورى تک امتیاز دیدارهاى بزرگ مى خواهند به 

حضورشان در لیگ ادامه دهند.
هفته گذشــته گل به خودى استقاللى ها باعث شد تا 
آن ها یک امتیاز حســاس برابر آبى پوشان بگیرند و 
این هفته، درخشــش حامد فالح زاده در درون دروازه 
خودى؛ فالح زاده آنقدر خوب درخشید که هیچ کدام 
از مهاجمان نازك نارنجى و موقعیت ســوز سپاهان، 

نتوانستند پاى خود را به گلزنى باز کنند و دسِت خالى 
از ورزشگاه شهید دســتگردى خارج شدند. سنگربان 
باتجربه سایپا در نیمه نخست با واکنشى دیدنى توپ 
شــهباززاده را از روى خط بیرون کشید و در نیمه دوم 
هم، ضربه محبى را به شکل تماشایى از نزدیکى هاى 

دروازه دفع کرد تا بازى بدون گل باقى بماند.
براساس نمرات سایت یازده، حامد فالح زاده توانست 
با آمارى درخشان و ثبت 5 مهار و 4 خروج موفق، نمره 
7,8 را کسب کند و بهترین بازیکن میدان دیدار سایپا و 
سپاهان نام گیرد؛ سنگربانى که ادامه درخشش در دیدار 
هفته بعدى برابر دیگر تیم مدعى لیگ نوزدهم یعنى 
شهر خودرو، مى تواند هم سایپا را به بقا امیدوار کند و 
هم پرسپولیس را یک پله دیگر به قهرمانى زودهنگام 

نزدیک کند.
فالح زاده با درخشــش خود و جلوگیــرى از گلزنى 
سپاهانى ها باعث شد تا فاصله در صدر جدول میان تیم 
اول و دوم، به 12 امتیاز برسد و شاگردان یحیى فاصله 

چندانى تا پوکر قهرمانى نداشته باشند.

گلر نارنجى و مهاجمان نازك نارنجى

محمدباقر صادقى یکى از بازیکنانى بود که در جریان رقابت هاى لیگ برتر 
در آبان سال گذشته با نظر علیرضا منصوریان از تیم ذوب آهن کنار گذاشته 
شــد. صادقى هم بعد از آنکه از دریافت نامه اخراجــش از ذوب آهن ناامید 
شد، به کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال شکایت کرد. هفته پیش باشگاه 
ذوب آهن اعــالم کرد ادعــاى یــک میلیــارد و 600 میلیــون تومانى 
صادقــى بــراى گرفتــن غرامــت رد شــده اســت. صادقى امــا تأکید 
مى کنــد کــه بــا رأى کمیتــه انضباطــى دو ســه هفته اى اســت در 
تمرینــات ذوب آهــن شــرکت مــى کنــد و بایــد طبق یــک جدول 

زمانبنــدى پولــش را بگیــرد امــا ذوب آهن هنــوز هم هیــچ پرداختى
 به وى نداشته است.

هفته گذشته باشگاه ذوب آهن اعالم کرد در پرونده 
شکایت شــما به فدراســیون فوتبال پیروز شده و 
ادعاى درخواست غرامت شما رد شده است. در این 

خصوص توضیح مى دهید؟
من در جریان مسابقات لیگ از سوى باشگاه و علیرضا منصوریان سرمربى 
وقت تیم اخراج شدم ولى باشگاه نامه اخراج به من نداد. بعد از گذشت 10 روز 
باتوجه به قوانین فدراسیون، اقدام کردم و نامه اى به باشگاه زدم. مسئوالن 
باشــگاه پاســخى ندادند و گفتند فکس را نگرفته ایم. بعد از آن بود که به 

فدراسیون شکایت کردم چون فقط 10 درصد از قراردادم را گرفته بودم. 
 چرا شکایت یک میلیارد و 600 میلیون تومانى شما 

رد شد؟
 وکالى باشگاه ذوب آهن در جلسه کمیته انضباطى گفتند صادقى را اخراج 
نکرده ایم و خواهان بازگشت او به تمرین هستیم. به همین دلیل قرار شد براى 
اینکه مشکلى پیش نیاید و طبق یک جدول زمانبندى پولم را بگیرم، به تمرین 
بروم که دیگر نگویند سر تمرین تیم حاضر نشــده ام. االن دو سه هفته اى 

است که به تمرین تیم مى روم ولى تا االن نه پولى داده اند و نه من را در تیم 
پذیرفته اند. اگر شرایط همینطور باشد دوباره مجبورم از ذوب آهن شکایت 
کنم چون تا االن 70 درصد پرداختى به بازیکنان دیگر داشته اند ولى براى 

من 10 درصد است. 
 آیا همراه بازیکنان دیگر تمرین مى کنید؟

خیر؛ فقط به تمرین مى روم و براى خودم مى دوم. 
 بعد از اخراج شما، مشکل ذوب آهن درون دروازه حل 
نشد. حتى مهدى خلیل، دروازه بان لبنانى این هفته در 
گل هایى که مقابل پیکان خورد، مقصر بود. نظر شما 

در این مورد چیست؟
نمى شود مشکالت باشگاه ذوب آهن را االن گفت. مشکل طورى نیست که 
مثًال بگوییم از طرف دروازه بان یا مدافعان است. مشکالت تیم بیشتر از این 
حرف هاست. شاید یکى از دالیلش این باشد که انسجام، دوستى و صمیمیت 
در تیم وجود ندارد. االن زمان اعالم دلیل این مسائل نیست. هر موقع فصل 
تمام شد، صحبت مى کنم. مشکل ذوب آهن صادقى یا مهدى خلیل نبوده و 
نیست و ریشه اى تر از این حرف هاست. فقط دعا مى کنم اتفاق بدى رخ ندهد 

و تیم به دسته اول سقوط نکند چون احتمالش هست.

محمد باقر صادقى: 

مشکل ذوب آهن فراتر از این حرف هاست

باشگاه ذوب آهن اصفهان خواســتار تغییر محل برگزارى 
مسابقات در استان هاى پرخطر و همینطور برگزارى بازى ها 

به صورت همزمان شد.
 با توجه به شیوع مجدد بیمارى کرونا و پیشرفت آن در برخى 
از استان ها و با توجه به اینکه گاهى برخى از این استان ها 
میزبان برگزارى مســابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه هاى 
کشور هســتند، باشــگاه ذوب آهن اصفهان طى نامه اى 

خطاب به ســازمان لیگ فوتبال پیشــنهاد داد مسابقات 
هفته هاى جارى لیگ برتر در اســتان هاى پرخطر به 
شهرهاى همجوار و مناطق کم خطر تر که وضعیت 

مطلوبى از نظر کرونا دارند انجام شود.
همچنین این باشگاه از ســازمان لیگ درخواست 
کرده با توجه به شــرایط جدول مســابقات کلیه 
بازى ها طبق برنامه هاى اعالم شده و به صورت 

همزمان پیگیرى گردد.
ذوب آهن با کسب 22 امتیاز از 23 بازى رتبه یازدهم 

جدول رده بندى را در اختیار دارد ولى دو باخت پیاپى که 
آخرى مقابل پیکان رقم خورد، سبب شده تا اختالف این تیم 

با رتبه انتهایى جدول رده بندى به 5 امتیاز برسد.

بیایید برویم
 شهرهاى کم خطر

سرمربى پیشین تیم فوتبال ذوب آهن استورى جالبى 
را در فضاى مجازى منتشر کرده است.

 باشگاه ذوب آهن اصفهان قبل از شیوع ویروس کرونا 
در کشــور، میودراگ رادولوویچ را به عنوان سرمربى 
جدید خود انتخاب و جانشین علیرضا منصوریان کرد. 
با این حال، پس از تعطیلى مسابقات به خاطر کرونا، 

رادولوویچ که به کشورش سفر کرده بود، 
اعالم کرد دیگر تمایلى براى بازگشت 

به ایران ندارد.
همین مسئله باعث شد تا مدیران 
ذوب آهن به فکــر انتخاب یک 
سرمربى جدید باشند و با اینکه 
اسامى زیادى مطرح شد اما در 
نهایت لوکا بوناچیچ را به عنوان 

سرمربى معرفى کردند. این انتخاب 

البته انتقادات زیادى را به همراه داشــت. بوناچیچ در 
اولین بازى که روى نیمکت گاندو ها نشست، متحمل 
شکست ســنگین چهار بر یک خانگى مقابل پیکان 
شد؛ تیمى که در قعر جدول قرار داشت. این شکست، 

حواشى تیم را چندبرابر کرد. 
در همین راســتا، بامداد دیروز (دوشنبه)، امید نمازى، 
ســرمربى دو فصل پیش ذوب آهن که به دلیل 
کســب نتایج ضعیف از سمت خود برکنار 
شــده بود، اســتورى جالبى در فضاى 
مجازى منتشــر کرد. نمازى با انتشار 
عکس منصــور یــزدى زاده، رییس 
کارخانه ذوب آهن اصفهان متنى ُتند 
را خطاب به او نوشــت و معتقد است 
یزدى زاده فوتبــال ذوب آهن را نابود 

کرده است.

حمله نمازى به مدیر کارخانه ذوب آهن

سعید نظرى

محمد مؤمنى
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آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود قسمتى از امالك بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل به علت عدم حضور 
مالک، تاکنون به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى 
مالکین ذیل، تحدید حدود اختصاصى امالك مرقوم در تاریخ هاى تعیین شده در ساعت 8 
صبح شروع و انجام خواهد شــد و در صورت مصادف با روز تعطیل عملیات تحدیدى به روز 

بعد موکول خواهد شد.
امالك و ابنیه بخش 3 آران و بیدگل

شــماره هاى فرعى از پــالك 3 اصلى واقــع در معین  آباد بخش ســه 
آران و بیدگل

3233 فرعى: آقاى ســمیع اله آکنده فرزند نعمت اله، ششدانگ یکبابخانه بمساحت 105,4 
مترمربع

3236 فرعى: خانم توران مجیدى بیدگلى فرزند آقاعلى، ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 
151 مترمربع

3237 فرعى: موقوفه مســجد صادقیه به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه به شناســه ملى 
14003505268 با نمایندگى آقاى احمد رهنما آرانى، ششــدانگ یکباب مسجد بمساحت 

710 مترمربع مفروز و مجزى از 1 فرعى
3238 فرعى: آقاى علیرضا رمضانى بیدگلى فرزند مصطفى، ششــدانگ قسمتى از یکباب 

خانه بمساحت 37,5 مترمربع
شــماره هاى فرعى از پــالك 549 اصلــى واقع در اماکن بخش ســه

 آران و بیدگل
20 فرعى: آقاى حسین مســاح منفرد بیدگلى فرزند محمد، ششدانگ قسمتى از یکبابخانه 

بمساحت 55,25 مترمربع مفروز و مجزى شده از 1 فرعى
شماره هاى فرعى از پالك 1142 اصلى واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل

7 فرعى: آقــاى محمد اصغرى فرزند محمدحســین و خانم صدیقه گل پیرا فرزند حســن 
(بالمناصفه) ، ششدانگ یکبابخانه و مغازه متصل به آن بمساحت 242 مترمربع

99/05/12
شــماره هاى فرعى از پالك 1290 اصلــى واقع در اماکن بخش ســه 

آران و بیدگل
14 فرعى: آقاى حسین جعفرآقازاده آرانى فرزند عبدالکریم و خانم جمیله بشیرى فرزند ناصر 
(بالمناصفه)، ششدانگ یکباب ساختمان مخروبه بمساحت 107,50 مترمربع مفروز و مجزى 

شده از 8و9 فرعى و قسمتى از مشاعات از پالك 1290 اصلى
شماره هاى فرعى از پالك 1432 اصلى واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل

21 فرعى: خانم فاطمه باتمانى فرزند شاپور، ششدانگ قسمتى از یکباب خانه بمساحت 16 
مترمربع

شــماره هاى فرعى از پالك 1675 اصلــى واقع در اماکن بخش ســه
 آران و بیدگل

15 فرعى: آقاى امید دهنوى آرانى فرزند ابوالفضل ، ششــدانگ یکباب خانه بمساحت 38 
مترمربع مفروز و مجزى شده از 6 فرعى و مشاعات تابعه از پالك 1675 اصلى
شماره هاى فرعى از پالك 2182 اصلى واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل

12 فرعى: آقاى محمد صفاجو فرزند احمد، ششــدانگ قسمتى از یکبابخانه بمساحت 380 
مترمربع مفروز و مجزى از 1 إلى 11 فرعى و مشاعات پالك 2182 اصلى

شــماره هاى فرعى از پالك 2257 اصلــى واقع در اماکن بخش ســه
 آران و بیدگل

114 فرعى: آقاى سیف اله غالمرضازاده آرانى فرزند على و خانم صدیقه سرکارآرانى فرزند 
محمدتقى (بالمناصفه)، ششدانگ یکباب خانه بمساحت 246 مترمربع مفروز و مجزى شده 

از 4 فرعى
شماره هاى فرعى از پالك 2637 اصلى واقع در مسعودآباد بخش سه آران 

و بیدگل
1011 فرعى: آقاى رمضانعلى مرادزاده مقدم آرانى فرزند محمدرضا نسبت به چهار دانگ و 
خانم مطهره پهلوانى زاده آرانى فرزند حبیب اله نســبت به دودانگ مشاع از ششدانگ قطعه 

زمین نه قفیزى
10000 فرعى: آقاى منصور خاکى آرانى فرزند سیف اله، ششدانگ یکباب انبارى بمساحت 

199,50 مترمربع مفروز و مجزى شده از 66  فرعى
99/05/13

شماره هاى فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش سه آران 
و بیدگل

3434 فرعى: آقاى رجب على فتاح پور آرانى فرزند ماشاءاله ، ششدانگ یکباب خانه بمساحت 
175 مترمربع

3436 فرعى: آقاى مجید صفاجو فرزند محمد و خانم ام البنین شــبان قمصرى آرانى فرزند 
نصراله (بالمناصفه) ، ششدانگ یکباب خانه بمساحت 180 مترمربع

3437 فرعى: آقاى محمد کدیشــى آرانى فرزند نوراله ، ششــدانگ یکباب خانه بمساحت 
136,75 مترمربع مجزى از 26 فرعى 

3438 فرعى: آقاى مجتبى میرزائى فرزند حسین ، ششدانگ یکباب انبارى مشتمل بر دوباب 
اتاق بمساحت 325,50 مترمربع 

3439 فرعى: خانم طیبه معظمى بیدگلى فرزند على محمد، ششدانگ یکباب خانه بمساحت 
190,80 مترمربع

99/05/14
شماره هاى فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت بخش سه آران 

و بیدگل
204 فرعى: آقاى مهدى عاملى آرانى بدعوى تولیت بر وقف، ششدانگ قطعه زمین بیست 

قفیزى
2026 فرعى: آقاى مهدى منصورى آرانى فرزند کریــم و خانم زهره دالوریان آرانى فرزند 
على (بالمناصفه) ، ششدانگ یکباب خانه بمساحت 127,15 مترمربع مفروز و مجزى شده 

از 235 فرعى
2027 فرعى: خانم فهیمه شکارى آرانى فرزند ماشااله ، ششدانگ یکباب خانه بمساحت 160 

مترمربع مفروز و مجزى شده از 139 فرعى 
2028 فرعى: آقاى رمضانعلى مهرآبادى آرانى فرزند آقا ، ششدانگ یکباب خانه بمساحت 375 

مترمربع مفروز و مجزى شده از 348 فرعى
2029 فرعى: آقاى محمد قنائى آرانى فرزند جواد ، ششــدانگ یکباب ساختمان بمساحت 

16,90 مترمربع مفروز و مجزى شده از 287 فرعى
2036 فرعى: آقاى امیر احسن زاده آرانى فرزند رمضانعلى نسبت به چهار دانگ و خانم محدثه 
سادات ساجدین آرانى فرزند سیداصغر نسبت به دو دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 

بمساحت 58,85 مترمربع مفروز و مجزى شده از 235 فرعى
2037 فرعى: آقاى سجاد مشرقى آرانى فرزند على محمد و خانم محبوبه ناظرحضرتى آرانى 
فرزند مرتضى (بالمناصفه) ششدانگ یکباب خانه بمساحت 76 مترمربع مفروز و مجزى شده 

از 235 فرعى
2038 فرعى: خانم نرگس آبادیان فرزند ابوالقاســم ، ششدانگ یکباب خانه بمساحت 277 

مترمربع مفروز و مجزى شده از 235 فرعى
2039 فرعى: آقاى یاسر قدیرزاده آرانى فرزند عباس ، ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 

84 مترمربع مفروز و مجزى شده از 278 فرعى
99/05/15

شــماره هاى فرعى از پــالك 2645 اصلى واقع در وشــاد بخش ســه 
آران و بیدگل

412 فرعى: آقاى ماشااله منصورى آرانى فرزند حسین و خانم فرزانه منصورى آرانى فرزند 
حسین (بالمناصفه) ششدانگ یکباب کارگاه موزائیک سازى بمساحت 369,50 مترمربع

شــماره هاى فرعى از پالك 2704 اصلى واقع در دستجرد و غیاثیه بخش 
سه آران و بیدگل

28 فرعى: آقاى عباس صابرى فرزند محمدحسن، ششدانگ قطعه زمین چهار قفیزى

81 فرعى: آقاى سیدعباس هجرى بیدگلى احد از ورثه سیدماشااله هجرى بیدگلى و آقاى 
حسین سورناچى بیدگلى فرزند حسن (بالمناصفه)، ششدانگ قطعه زمین یازده قفیزى

99/05/16
به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورت مجلس تحدیدى تا 30 (سى) روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار: 99/04/17 

م الف:896631 رییس اداره ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل- عباس عباس زادگان/4/132
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)

شــماره آگهى: 139903902134000004 تاریخ آگهى: 1399/04/09 شــماره پرونده:  
139704002003004838 براساس پرونده اجرایى کالسه 9700243 سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ پالك ثبتى 626 فرعى از 182 اصلى واقع در بخش دوازده ثبت اصفهان ملکى 
آقاى عباس امین تیرونى فرزند محمدباقر که قبال در قبال طلب خانم نسترن نیکخواه و پنج 
درصد اجرایى بازداشت گردیده و به موجب نامه هاى وارده به شماره 0088 مورخ 99/2/7 و 
491 مورخ 99/4/9 اداره ثبت اســناد و امالك تیران و کرون در صفحه 464 دفتر جلد 113 
امالك ذیل شماره 18250 به نام نامبرده سابقه ثبت و سند مالکیت دارد و ششدانگ آن محدود 
است به: شماال به طول ده متر خط مفروض اســت به خیابان، شرقا به طول بیست و دو متر 
خط مفروض اســت به پالك 627 فرعى، جنوبا به طول ده متر خط مفروض است به پالك 
637 فرعى، غربا به طول بیست و دو مترخط مفروض است به پالك 625 فرعى پالك فوق 
الذکر از ساعت 9 صبح تا 12 روز چهارشــنبه مورخ 99/5/1 در محل واحد اجراى اداره ثبت 
اسناد و امالك شهرستان تیران و کرون واقع در خیابان شهید امینى از طریق مزایده حضورى 
به فروش مى رسد و مورد مزایده از مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال قیمت ارزیابى شده 
توسط کارشناس رسمى شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته 
مى شود و کلیه هزینه ها و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به آب، برق و 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیرقطعى به عهده برنده مزایده مى باشد و نیز 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. طبق گزارش کارشناس مربوط مورد مزایده واقع 
در تیران شــهرك صادقیه خیابان جهاد به کدپستى 853174854667، یک باب ساختمان 
مسکونى در دو طبقه همکف و اول به مساحت عرصه 220 متر مربع و اعیان در دو طبقه که 
طبقه همکف مسکونى و به صورت کامل شامل اســکلت بتن، دیوارها کاغذ دیوارى، کف 
سرامیک، کابینت mdf، ســقف ها گچ برى، حیاط کف موزاییک،  بدنه سنگ،  نماى شمالى 
و جنوبى با نماى ســنگ، درب هاى داخلى چوبى و بیرونى آلومینیوم، داراى سرویس کامل 
بهداشتى و آشپزخانه، دستشویى جداگانه در حیاط و طبقه اول به صورت اسکلت بتن و سفت 
کارى با نماى شمالى و جنوبى کامل و نصب درب و پنجره هاى آلومینیوم بیرون و غیرقابل 
سکونت که طبقه همکف به صورت کامل داراى مساحت 155 مترمربع و طبقه اول به صورت 
سفت کارى داراى مساحت 155/80 مترمربع و طبقه دوم انبارى 42 مترمربع جمعا با مساحت 
کل زیربنا 353/60 مترمربع که ســاختمان داراى گواهى پایان کار شــماره 10692 مورخ 
93/8/27 مى باشد. کسانى که مایل به خرید و شرکت در مزایده مى باشند مى توانند از مورد 
مزایده در آدرس اعالمى فوق دیدن نمایند. این آگهى در یک نوبت در تاریخ 99/4/17 در این 
روزنامه درج و منتشر مى گردد. در ضمن چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد روز 
بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود. الزم به ذکر است طبق اعالم وکیل بستانکار 
مورد مزایده در حال حاضر تحت پوشش هیچگونه بیمه اى قرار ندارد. م الف:  902564 سید 

محمدحسن مصطفوى- مدیر واحد اجراى اسناد رسمى تیران و کرون/4/146
آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى
برابر آراء صادره هیئتهــاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است .لذامشــخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به شرح زیربه 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را دراداره ثبت اســناد وامالك محل تسلیم وپس از اخذ رسید، 
رف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مرجع قضایى تقدیم نمایند.

1- رأى شــماره 10090 مورخه 1398/10/14 خانم زهرا نورمحمدى نجف آبادى فرزند 
محمدعلى در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 121 مترمربع پالك شــماره 1فرعى 
از777اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
2- رأى شماره 9619 مورخه 1397/10/22 خانم شهین فدائى فرزند عزیزاله در ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 122/43 مترمربع پالك شماره قسمتى از پالك87 اصلى واقع در 

بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
3- رأى شماره 11946 مورخه 1398/11/17 آقاى مسیح غضنفرى فرزند محمد ابراهیم در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 261/60 مترمربع پالك شماره 438 اصلى واقع درقطعه10 

بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
4- رأى شــماره 339 مورخه 1399/01/27 آقاى جواد معین نجف آبادى فرزند مرتضى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 199/60 مترمربع پالك شماره 1فرعى از1048اصلى واقع 

درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
5- رأى شماره 342 مورخه 1399/01/27 آقاى اصغر خسروى نجف آبادى فرزند احمد در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 217/95 مترمربع پالك شماره 298 اصلى واقع درقطعه3 

بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
6- رأى شماره 313 مورخه 1399/01/26 آقاى سعید پاینده فرزند یداله در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 147 مترمربع پالك شماره  1243 اصلى واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه 

ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
7- رأى شماره 310 مورخه 1399/01/26 آقاى محمود پاسبانى فرزند قاسمعلى در ششدانگ 
یک واحد تجارى به مســاحت 29/43 مترمربع پالك شــماره 1فرعى از1163اصلى واقع 

درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
8- رأى شماره 311 مورخه 1399/01/26 آقاى محمود پاسبانى فرزند قاسمعلى در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 106/32 مترمربع پالك شــماره 1فرعى از1163اصلى واقع 

درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
9- رأى شماره 11267 مورخه 1398/11/07 خانم احترام بهجتى نجف ابادى فرزندغالمعلى 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180/81 مترمربع پالك شماره 1فرعى از 444 اصلى 
واقع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
10- رأى شماره 318 مورخه 1399/01/26 آقاى حسن مردانى فرزند مهدى در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 217/44 مترمربع پالك شماره 719 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 

حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
11- رأى شــماره 7329 مورخه 1398/08/14 آقاى داریوش فلکى نافچى فرزند اسمعیل 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 249/95 مترمربع پالك شماره فرعى از87 اصلى واقع 

دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
12-رأى شــماره 11486 مورخه 1398/11/13 خانم فاطمه بیگم حبیب الهى نجف ابادى 
فرزند غالمحسین در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 253/47 مترمربع پالك شماره 232 
اصلى واقع درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد.
13- رأى شماره 11495 مورخه 1398/11/13 خانم فاطمه بیگم حبیب الهى نجف ابادى 
فرزند غالمحسین در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 23/50 مترمربع پالك شماره 232 
اصلى واقع درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد.
14- رأى شماره 13673 مورخه 1398/12/14 آقاى احمد هادیان نجف آبادى فرزند صادق 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148/96 مترمربع پالك شماره 416 اصلى واقع درقطعه4 

بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

15-رأى شماره 457 مورخه 1399/02/01 خانم زهرا محبى نجف آبادى فرزند محبعلى در 
ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به مساحت 68/86 مترمربع  پالك شماره 742 اصلى واقع 
درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان که باششــدانگ پالك748/9 تواما تشکیل 

یکباب خانه را میدهد – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
16- رأى شماره 312 مورخه 1399/01/26 خانم طاهره خاکى نجف آبادى فرزند محمدعلى 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 273/70 مترمربع پالك شماره 298 و299 اصلى 
واقع درقطعه5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
17- رأى شــماره 13666 مورخه 1398/12/13 خانم میهن نوریان نجــف آبادى فرزند 
سیدجعفر در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 173/50 مترمربع پالك شماره 319 اصلى 
واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

18- رأى شماره 338 مورخه 1399/01/26 آقاى على صفرى جالل آبادى فرزند محمدعلى 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 206/52 مترمربع پالکهاى شماره354 و353  اصلى 
واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
19- رأى شــماره 341 مورخه 1399/01/27 خانم فریبا نادى فرزند مصطفى در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 255 مترمربع پالك شماره 950 اصلى واقع درقطعه7 بخش 11 حوزه 

ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
20- رأى شماره 13202مورخه 1398/12/05 خانم زهرا احمدى فرزند منصور در ششدانگ 
یکباب ساختمان نیمه کاره به مساحت 179/43 مترمربع پالك شماره 21 فرعى از835 اصلى 
واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
21- رأى شماره 13092 مورخه 1398/12/04 خانم شیرین مغزى نجف آبادى فرزند محمود 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145/23 مترمربع پالك شماره 4 فرعى از524 اصلى 
واقع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

22- رأى شــماره 11110 مورخه 1398/11/06 خانم مریم شــریفیانا نجف آبادى فرزند 
مصطفى در ششــدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مســاحت 176/26 مترمربع پالك شماره 
942 اصلى واقع درقطعــه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
23- رأى شماره 11586 مورخه 1398/11/14 آقاى احمد مهدوى نجف آبادى فرزند على 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 22/02مترمربع پالك شماره 5 فرعى از 928 اصلى 
واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان که با ششــدانگ پالك928/21 تواما 

تشکیل یکباب ساختمان را میدهد – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
24- رأى شماره13671و 13670مورخه1398/12/14 و1398/12/14 خانم اعظم کریمى 
قهدریجانى فرزند محمدعلى دردو دانگ مشــاع و آقاى محمد حشمى نجف آبادى فرزند 
غالمرضا درچهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 119/44 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره36 فرعى از 491اصلى واقع درقطعه 8 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت ملک 

اصفهان– متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
25- رأى شماره11588و 11587مورخه1398/11/14 و1398/11/14 آقاى احمد پورملک 
نجف ابادى فرزند مصطفى درســه دانگ مشــاع و خانم زهره فاضل نجــف آبادى فرزند 
محمدکاظم درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و دو مغازه متصله به مساحت 206/31 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 810 اصلى واقع درقطعه 10 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت 

ملک اصفهان– متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
26- رأى شــماره9819و 9820مورخه1398/10/07 و1398/10/07 آقاى ســیدمهدى 
نوریان فرزند سیداحمد درسه دانگ مشاع و خانم فخرى عابدینى نجف آبادى فرزند محمد 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به استثناى ربعیه اعیانى  به مساحت300 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 1001 اصلى واقع درقطعه 10 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت ملک 

اصفهان– متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
27- رأى شــماره 13532 مورخه 1398/12/08 آقاى جعفرقلى عظیمــى فرزند صفر در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150/40 مترمربع پالك شماره 901 اصلى واقع درقطعه4 

بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
28- رأى شــماره10529و 10528مورخــه1397/11/11 و1397/11/11 خانــم فاطمه 
رحیمى فروشانى فرزند قنبرعلى درسه دانگ مشــاع وآقاى محمدرضا لطفى ملک آبادى 
فرزند عباسعلى درسه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت258/47 مترمربع 
قســمتى از پالك شــماره 715 اصلى واقع درقطعه 4 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت ملک 

اصفهان– متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
29- رأى شماره317و 316مورخه1399/01/26 و1399/01/26 خانم اشرف هاشم پور فرزند 
حاجى آقا درسه دانگ مشاع وآقاى ابراهیم سلیمانى فرزند محمدعلى درسه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به استثناى بهاى ثمنیه اعیانى  به مساحت117/99 مترمربع قسمتى 
از پالك شــماره 26 فرعى از 22اصلى واقع درقطعه 4 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت ملک 

اصفهان– متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
30- رأى شماره13468و 13467مورخه1398/12/07 و1398/12/07 خانم فاطمه یعقوبیان 
نجف آبادى فرزند حسین درسه دانگ مشــاع وآقاى مهدى نوریان نجف آبادى فرزند على 
محمد درسه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت107/10 مترمربع قسمتى از 
پالك شماره 1089اصلى واقع درقطعه 10 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان– 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
31- رأى شماره9946و 9941مورخه1398/10/11 و1398/10/11 آقاى منصور محمدى 
نجف آبادى فرزند محمدرضا درسه دانگ مشــاع و خانم اکرم محمدى نجف آبادى فرزند 
محمدعلى درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت109/25 مترمربع قسمتى 
از پالك شــماره 972اصلى واقع درقطعه 7 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان– 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
32- رأى شماره9924و 9923مورخه1398/10/10 و1398/10/10 خانم الهام پورهادى 
نجف آبادى فرزند حسین درسه دانگ مشاع و آقاى محســن خوشاوى نجف آبادى فرزند 
حسنعلى درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت144/48 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 1000اصلى واقع درقطعه 7 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان– 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
33- رأى شماره337و 336مورخه1399/01/26 و1399/01/26 آقاى محمدرضا مختارى 
فرزند غالمعلى درسه دانگ مشــاع و خانم بتول کارشناس نجف آبادى فرزند حسین درسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت187/60 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
386اصلى واقع درقطعه 10 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان– متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
34- رأى شــماره 13834مورخه 1398/12/20 خانم زهرا ســمندرى نجف آبادى فرزند 
مصطفى در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 233/68 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
400 اصلى واقع درقطعــه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
35- رأى شــماره 334مورخه 1399/01/26 آقاى احسان نوراهللا نجف آبادى فرزنداکبر در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 261/01 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6 اصلى واقع در 

بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
36- رأى شماره 333مورخه 1399/01/26 خانم شهین رسولى نجف آبادى فرزند مصطفى 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 147/43 مترمربع  قسمتى ازپالك شماره 6 فرعى از27 
اصلى واقع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد.
37- رأى شــماره 13776مورخه 1398/12/20 آقاى حمید یوســفان نجف آبادى فرزند 
محمدمهدى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130/55 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
156 اصلى واقع درقطعــه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
38- رأى شماره 60مورخه 1399/01/16 خانم نصرت همتیان فرزند عبداهللا در ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 76/4 مترمربع قســمتى ازپالك شماره 2 فرعى از667 اصلى واقع 

درقطعه8 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
39- رأى شماره 57مورخه 1399/01/16 آقاى حبیب اله براتى حسن آبادى فرزند قدرت اله 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 196/01 مترمربع  قسمتى ازپالك شماره 6 اصلى واقع 

بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
40- رأى شــماره 59مورخه 1399/01/16 خانم لیال عابدینى نجف آبادى فرزند عباسعلى 
در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 138/61 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 17 فرعى 
از897 اصلى واقع درقطعه9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
41- رأى شــماره 13777مورخه 1398/12/20 آقاى وحید پیرمرادیان نجف آبادى فرزند 
محسن در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 281/60 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 3 
فرعى از1058 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حــوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
42- رأى شماره 13842مورخه 1398/12/20 آقاى عباســعلى عباسى قلعه شاهى فرزند 
نعمت اله در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 127/50 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
622 اصلى واقع درقطعــه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
43- رأى شماره 13791مورخه 1398/12/20 آقاى عباس عابدى گنهرانى فرزند محمدعلى 
در ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 177/74 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 878 
اصلى واقع درقطعه9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
44- رأى شماره52و 53مورخه1399/01/16 و1399/01/16 آقاى علیرضا شاه پورى فرزند 
احمد درسه دانگ مشاع و خانم منیژه شاهپورى فرزند مسیب درسه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت103/20 مترمربع قسمتى از پالك شماره 569 که به شماره 569/1 
استانداردسازى شده واقع درقطعه 5 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان– متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
45- رأى شماره13778و 13779مورخه1398/12/20 و1398/12/20 خانم ساره ایمانیان 
فرزند قاسمعلى درسه دانگ مشاع و آقاى علیرضا توبیهاى نجف آبادى فرزند محمود درسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت168/05 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
326اصلى واقع درقطعه 3 نجف اباد بخش 11 حــوزه ثبت ملک اصفهان– متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
46- رأى شــماره13839و 13840مورخه1398/12/20 و1398/12/20 خانم زهرا حبیب 
اللهى نجف آبادى فرزند حسینعلى دردودانگ مشاع و آقاى مهدى هادى نجف آبادى فرزند 
قربانعلى در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 308/32 مترمربع قسمتى 
از پالك شــماره 402 اصلى واقع درقطعه 6 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان– 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
47- رأى شــماره 13844 مورخه 1398/12/20 آقاى عباسعلى عباسى قلعه شاهى فرزند 
نعمت اله در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 314/52 مترمربع  قسمتى ازپالك شماره 
686 اصلى واقع درقطعــه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
48- رأى شــماره 451 مورخه 1399/01/31 آقاى سجاد معین نجف آبادى فرزند مرتضى 
در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 199/35 مترمربع  قســمتى ازپالك شماره 1فرعى 
از1048 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
49- رأى شماره 58 مورخه 1399/01/16 خانم سکینه کریمى ملک آبادى فرزند جواد در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 207/01 مترمربع  قسمتى ازپالك شماره 560 اصلى واقع 

درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
50- رأى شماره 13841 مورخه 1398/12/20 آقاى احمد یوسفى فرزند اکبر در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 124/60 مترمربع  قسمتى ازپالك شماره 1فرعى از 139 اصلى واقع 

درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
51- رأى شماره 9665 مورخه 1398/10/01 خانم زهرا صادقى جالل آبادى فرزند احمد در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 119 مترمربع  قسمتى ازپالك شماره 2فرعى از 368 اصلى 
واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

52- راى اصالحى شماره315و314مورخ1399/01/26پیروراى شماره 6073و6072مالکیت 
خانم رضوان بهارلوئى فرزند جالل در سه دانگ مشاع و آقاى امیر بهارلوئى فرزند حسین در سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت273مترمربع برروى پالك شماره 444اصلى 

واقع درقطعه3نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان-متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
53- راى اصالحى شماره7431 مورخ 1398/08/18پیرو راى شماره 7781مالکیت آقاى 
احمد دهقانى جالل آبادى فرزند محمدعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 102/22متر 
مربع بر روى قسمتى از پالك شماره 958 اصلى واقع در قطعه 3بخش 11 نجف آباد بخش 

11ثبت اصفهان-متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
54- راى اصالحى شماره9592 مورخ 1398/09/26پیرو راى شماره 3545مالکیت آقاى 
حمید انتشارى نجف آبادى فرزند غالمحسین در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 143متر 
مربع بر روى قسمتى از پالك شماره 10فرعى از 454 اصلى واقع در قطعه 6بخش 11 نجف 

آباد بخش 11ثبت اصفهان-متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
55- راى اصالحى شماره1519 مورخ 1399/03/08پیرو راى شماره 13078مالکیت آقاى 
روح اله ابراهیم نجف آبادى فرزند محمدرضا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162/82متر 
مربع بر روى قسمتى از پالك شماره 836 اصلى واقع در قطعه 3بخش 11 نجف آباد بخش 

11ثبت اصفهان-متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
56- رأى شــماره50و 46مورخه1399/01/16 و1399/01/16 خانم محبوبه فاضل نجف 
آبادى فرزند محمدباقر درچهار دانگ مشــاع وآقاى فضل اله امیرخانى نجف آبادى فرزند 
غالمحسین دردو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت135/60 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 142/2 اصلى واقع درقطعه 6 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان– 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
57- رأى شماره 54 مورخه 1399/01/16 خانم احترام شــریعتى نجف آبادى فرزندیداله 
در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 80/85 مترمربع  قسمتى ازپالك شماره 356 اصلى 
واقع درقطعه3 بخــش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشــاعى 
مى باشد .تاریخ اول انتشار:04/17/ 1399 تاریخ دوم انتشار:1399/05/01   م الف: 904160-

مهدى صادقى- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/4/156
مزایده مرحله اول

 شماره پرونده : 9809983731700417 شماره بایگانى 981274در پرونده کالسه 981274 
اجرایى و به موجب دادنامه 0603-980 صادره از شــعبه 6 عمومى نجف آباد محکوم علیه 
اجرایى آقاى رضا اسدى استرکى فرزند رحم خدا  محکوم است به پرداخت 366/333/316 
ریال بابت محکوم به  و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له امید عالمى  و مبلغ 
14/000/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى 
شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى 
على صابرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یکدستگاه اکسترودر (تزریق ) به همراه شاسى 
فلزى الکترو موتور – گیربکس – قیف ورود مواد – سیلندر و ماردون – المنت -تابلو برق – و 
ســایر متعلقات دســت دوم به قیمت 160/000/000 ریال 2- مخزن کوره فلزى استوانه 
شکل به قطر حدود 2 متر و عمق 1/5 متر نصب بر روى شاسى به همراه متعلقات به قیمت 
50/000/000 ریال 3- دستگاه برش ذغال استوانه شــکل تولیدى به 50 سانتى به همراه 
الکترو موتور – 9 عدد دیسک برش – نصب بر روى شاسى فلزى به مبلغ 40/000/000 ریال 
4- یکدستگاه جهت روکش پالستیک بر روى کشت سیفیجات از سه تکه تشکیل شده در 
نو 100/000/000 ریال و جمعاً به مبلغ 350/000/000 ریال که باتوجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى 
نجف آباد درتاریخ 1399/4/30ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. 
برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 
10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت 
ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از 
مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 905379/م الف مدیراجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد/4/158 
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مسئوالن و کارشناسان حوزه بهداشت عمومى تأکید دارند که استفاده 
از ماسک هنگام حضور در اماکن عمومى یکى از مؤثرترین روش ها در 
پیشگیرى از ابتال به بیمارى کووید-19 و جلوگیرى از گسترش آن است.
از جمله نکاتى که پیش از قرار دادن ماسک روى صورت و پس از آن باید 

رعایت شود مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
■ دست ها را پیش از تماس با ماسک به درستى بشویید.

■  از سالم و تمیز بودن ماسک اطمینان حاصل کنید.
■ ماسک را به گونه اى روى صورت قرار دهید که بین ماسک و پوست 

فاصله اى نباشد.
■  بینى، دهان و چانه را به طور کامل با ماسک بپوشانید.

■  از تماس دست ها با ماسک خوددارى کنید.
■  پیش از برداشــتن ماسک از روى صورت دســت هاى خود را ضد 

عفونى کنید.
■  هنگام برداشتن ماسک، از قسمت بند آن را از صورت خود جدا کنید.

■  بعد از برداشتن ماسک آن را از صورت خود دور کنید.
■  در صورت تمیز و خشک بودن ماســک مى توان آن را داخل کیسه 

پالستیکى قرار داد و مجدداً استفاده کرد.
■ هنگام بیرون آوردن ماسک از کیسه پالستیکى آن را از قسمت بندها 

گرفته و روى صورت قرار دهید.
■ پس از برداشتن ماسک دست ها را به درستى با آب و صابون بشویید 

یا ضدعفونى کنید.
■  از قرار دادن ماسک پاره یا سوراخ روى صورت خوددارى کنید.

■  از قرار دادن ماسک زیر بینى خوددارى کنید.
■  از برداشتن ماسک در محیط هایى که امکان رعایت حفظ فاصله یک 

مترى وجود ندارد، خوددارى کنید.
■ از قرار دادن ماســکى روى صورت که تنفس با آن ســخت است، 

پرهیز کنید.
■  از قرار دادن ماسک آلوده یا مرطوب روى صورت خوددارى کنید.

■ ماسک خود را با دیگران به اشتراك نگذارید.
■  از ماسک گشاد استفاده نکنید.

■  ماسک  هاى پارچه اى با قابلیت چندبار مصرف را حداقل روزى یک 
بار با ماده ضدعفونى کننده یا صابون و آب گرم بشویید.

استفاده صحیح از ماسک و چند توصیه ضرورى

برخى اعداد نشــان دهنده وضعیت سالمت است، این 
اعداد از کنترل فشارخون تا سالمت قلب را به شما نشان 

مى دهد.
عدد سرایت (شاخص آر)

عدد سرایت، شــاخصى اســت براى اندازه گیرى توان 
شیوع یک عامل بیمارى زا و متوســط تعداد افرادى که 
هر فرد آلوده مى تواند عامل عفونى را به آنها سرایت دهد. 
براى مثال سرخک در جامعه اى بدون مصونیت، یکى از 
باالترین عددهاى سرایت را دارد و هر فرد مى تواند به طور 
متوسط 15 نفر دیگر را آلوده کند. عدد سرایت ویروس 
کرونا تقریباً 3 اســت. اگر عدد سرایت باالى یک باشد، 
موارد ابتال تصاعدى باال مى رود ولــى اگر این عدد کم 
باشد، موارد جدید ابتال براى ادامه شیوع کافى نیست و 

بیمارى به تدریج فروکش مى کند.
 فشار خون 120 بر 80

آیا مى دانید شایع ترین اختالل متابولیک فشار خون است 
و امروزه بســیارى از جوانان هم با رعایت نکردن شیوه 
درســت زندگى خود با این قاتل خاموش دست و پنجه 

نرم مى کنند؟
همه انسان ها از نوزادان تا سالمندان هم ممکن است به 
پر فشارى خون مبتال باشند. طبق پژوهش هاى علمى 
انجام شده فشــارخون طبیعى در نوزادان تا یک سالگى 
باید 90 روى 60 و حداکثر این فشــار خون 110 بر 75 
باشد. در سنین باالتر مانند ســنین 30 تا 34 سال افراد 
باید داراى فشار خون 122 بر 81 باشند. پس بهتر است 
این را هم به خاطر بسپارید که با افزایش میانگین سن در 
افراد، فشار خون هم در آنان افزایش خواهد یافت و در این 
صورت فشار خون طبیعى براى افراد مسن یعنى از 60 تا 

70 سالگى باید 134 بر 87 باشد.
عدد مناسب قند خون

مقدار قند خون در طول روز و شرایط گوناگون متفاوت 
است. عدد قند خون پایین تر از 100 در افراد به معناى نبود 
بیمارى دیابت، بین 100 تا 126پیش دیابت و باال تر از 130 

وجود دیابت در افراد است.
 7 تا 8 ساعت خواب

استراحت کافى براى همه مخصوصاً افراد شاغلى که در 
بیرون از منزل به فعالیت مشغول هستند، ضرورى است. 
خوابیدن شبانه به مدت هشت ساعت باعث تأمین انرژى 

بدنتان خواهد شد.
3 وعده غالت

متخصصان تغذیه و رژیم درمانــى با توصیه به خوردن 
سه وعده غالت انسان ها را از بیمارى هاى قلبى، سکته، 

سرطان، دیابت و احتمال ابتال به چاقى نجات مى دهند.
 7 تا 8 وعده سبزى و میوه

مصرف هفت تا هشــت وعده میوه جات و ســبزى در 
طول روز مانند ســیب، پرتقال، انار و کاهو مخصوصاً در 
زمان آلودگى هوا مى تواند سیســتم ایمنى بدن شما را 

تقویت کند.
 هفته اى 150 دقیقه ورزش

با انجام فعالیت هاى ورزشى و هوازى مانند پیاده روى هاى 
تند و طوالنى مدت به میزان 150 دقیقه در هفته مى توانید 

سالمتى خود را تأمین کنید.
 2 ساعت بدون تلفن همراه قبل از خواب

خاموش کردن تلفن همراه دو ســاعت قبل از خواب، به 
خواب راحت و بدون دردسر شما کمک مى کند. نور آبى 
صفحه تلفن همراه باعث اختالل در ترشــح مالنین و 

ساعت خواب شما مى شود.
 ماهى،3 بار در هفته

مصرف روزانه 2 گرم امگا 3 خالص مى تواند افراد مبتال 
به میگرن و افسردگى را از شــر درد خالص کند. طبق 
پژوهش هاى علمى مصرف امگا 3 نه تنها باعث جلوگیرى 
از ابتالى شما به سرطان و بیمارى هاى قلبى مى شود بلکه 
باعث کاهش اختالالت عصبى و گزگز دست و پا در شما 
خواهد شد. امگا 3 در انواع ماهى و آبزیان، تخم کدو، تخم 
کتان، گردو، فندق، کنجد، برخــى از نان ها، آب میوه ها، 

روغن و تخم مرغ وجود دارد.

اعداد سالمت را
 به خاطر بسپارید

3798 سال هفدهم

متخصص تغذیه به بررسى موضوع تغذیه مناسب در 
دوران کرونا پرداخت.

منصــور رضایى با اشــاره بــه اینکه کرونــا بیمارى 
ناشناخته اى است که از آن به عنوان بیمارى التهابى، 
عفونى یاد مى شود، اظهار کرد: براى این بیمارى دارو و 
واکسن خاصى هنوز شناخته نشده است لذا بیش از 80 
درصد افراد ممکن است کم عالمت یا بى عالمت باشند.

او بــا اشــاره بــه موضــوع تغذیــه، ایمنــى و 
عفونــت بیــان کــرد: راه هــاى افزایــش ارتقاى 
سیســتم ایمنــى بــدن در جامعــه اى کــه در آن 
بیمارى هاى مختلفى از جمله بیمــارى کرونا وجود 
دارد باید بشناسیم، موضوع نظم در خواب را باید جدى 
بگیریم، لذا وقتى فضاى مجازى وارد کشور شد، ساعت 
خواب عده اى بر هم خورد، خیلى از افراد از کودك تا 
سالمند ساعت منظمى در خوابیدن ندارند و این در حالى 
است که نظم خواب در کودکان و سالمندان از اهمیت 

بسیار زیادى برخوردار است.
این متخصص تغذیه با اشــاره به اینکه شرایط فعلى 
دوران رژیم گرفتن نیست و باید به فکر ارتقاى سیستم 

ایمنى بدن باشــیم، تصریح کرد: بایــد وعده غذایى 
صبحانه، ناهار و شام را حتماً داشته باشیم، بدن مثل هر 
سیستم ایمنى دیگر به قند، پروتئین، چربى، ویتامین، 
امالح و مایعات نیازمند اســت، اگر به دنبال افزایش 
ایمنى بدن هستیم باید حواسمان به غالت، لبنیات، 

میوه، سبزیجات و حبوبات باشد.
رضایى با اشاره به اینکه اگر ماده غذایى طبع سرد دارد 
مى توان از مصلح آن استفاده کرد گفت: باید در طول 
روز از شش  گروه غذایى استفاده کنیم؛ پروتئین ماده 
غذایى است که روى ایمنى اثر مى گذارد همچنین باید 

غالت کامل را در کنار حبوبات داشته باشیم.
او ادامه داد: مصرف برنج در کشور باید پایین بیاید، زیرا 
برنج غله کم خاصیت است، الگوى غذایى متنوعى را 
باید براى کودکان داشته باشیم، باید از انواع آش، سوپ 
و خورشت ها استفاده کنیم تا ذائقه کودکان به خوبى 
شکل بگیرد، والدین باید غذاى متنوع و ایرانى با شعله 
مالیم تهیه کنند، پروتئین بهترین منبع غذایى براى 
ارتقاى سیستم ایمنى بدن است همچنین باید سعى 

کنیم مصرف حبوبات را باال ببریم.

در روزهاى کرونایى 
مراقب سیستم ایمنى بدنتان باشید

شدت موج دوم کووید-19 در فصل پاییز بیشتر است
دکتر «ویلیام شافنر»، متخصص بیمارى هاى عفونى 
از دانشــگاه وندربیلت ایاالت متحده آمریکا اظهار 
کرد: مــوج دوم بیمارى کوویــد-19 در فصل پاییز 
نســبت به آنچه در حال حاضر با آن روبه رو هستیم 

شدیدتر است.
این کارشناس بیمارى هاى عفونى گفت: با وضعیت 
نگران کننده اى مواجه هستیم چرا که کروناویروس 
جدید در سراسر ایاالت متحده گسترش یافته و با آغاز 
فصل پاییز و شدت یافتن گسترش بیمارى شاهد آن 
خواهیم بود که بیمارستان ها و مراکز درمانى محلى 

قادر به مراقبت از بیماران مبتال به کووید-19 نیستند 
و از سویى دیگر مراکز درمانى اصلى نیز براى پذیرش 

این بیماران از ظرفیت الزم برخوردار نخواهند بود.
به گفتــه وى، در حــال حاضر انجام تســت هاى 
تشخیصى رو به گسترش اســت و تمرکز بیشتر بر 
آسایشگاه هاى سالمندان، زندان ها و مراکز اقتصادى 
است که این بیمارى شیوع داشته و براى افراد پرخطر 
اســت تا میزان دقیق موارد ابتال در کشور مشخص 
شود. وى تأ کید کرد: بیمارى کووید-19 بیش از آنچه 

آمارها نشان مى دهد رو به گسترش است.

آگهى تغییرات
شــرکت ســتاره چیدمان جاوید ســهامى 
خاص به شماره ثبت 56959 و شناسه ملى 
14006177701 به اســتناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1398/08/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : صــادق نجفى 
دســتنائى کدملى 6339944353 بسمت 
رئیس هیأت مدیره و مهــرداد امینى آزادانى 
کدملــى 1292338865بســمت نایــب 
رئیس هیأت مدیره و جواد حیدرى دستنائى 
کدملى6339944711 بســمت مدیرعامل 
براى مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق 
و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت 
با امضاء مدیرعامل منفرداً با مهر شرکت معتبر 
است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با 
امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (904467)

آگهى تغییرات
شرکت ستاره چیدمان جاوید سهامى خاص به شماره 
ثبت 56959 و شناســه ملى 14006177701 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1398/08/20 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : جواد 
حیدرى دســتنائى به شــماره ملى 6339944711 
و کدپســتى 8176848574 و صــادق نجفــى 
دستنائى به شماره ملى 6339944353 و کدپستى 
8176848574 و مهرداد امینى آزادانى به شــماره 
ملى 1292338865 و کدپســتى 8176848574 
بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. ســتاره برات زاده به شماره ملى 
1270938177 و کد پستى 8176848574 و زهره 
ستارى دستنائى به شماره ملى 4610159491 و کد 
پســتى8176848574 به ترتیب به سمت بازرس 
اصلى و بازرس على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به 
منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (904466)

آگهى تغییرات
شرکت ســتاره چیدمان جاوید ســهامى خاص به شماره 
ثبت 56959 و شناســه ملى 14006177701 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/08/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت در واحد ثبتى 
اصفهان به نشانى اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله رودکى ، کوچه شهید 
احمد نورى [70] ، خیابان رودکى ، پالك- 192 ، طبقه همکف 
کدپســتى 8176848574 تغییر یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه بشــرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (904465)

آگهى تغییرات
شــرکت فنى مهندســى آتور صنعــت داتیس اســپادانا 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 51960 و شناســه ملى 
14004012886 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مــورخ 1398/12/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
- موسسه حسابرسى امین تدبیر بصیر به شماره ثبت 22018 
و شناســه ملى 10103512680 بســمت بازرس اصلى و 
امید بهرامى به شــماره ملى 1160075034 بسمت بازرس 
على البدل براى مدت یکسال مالى انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت نشــر آگهى هاى شرکت 
انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (904530)

تاسیس
شــرکت ســهامى خاص نیک تاب تجارت پارتاك درتاریخ 1399/04/01 به شماره ثبت 64873 به شناســه ملى 14009222331 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیــر جهت اطالع عموم آگهى میگــردد. موضوع فعالیت :خریــد ، فروش ، توزیع ،
 واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى اعم از کاال هاى الکتریکى ، الکترونیکى ، تاسیسات گرمایش و سرمایش و نصب و راه اندازى و 
نگهدارى آنها ، تجهیزات پزشکى ، محصوالت بهداشتى ، آرایشى ، مواد غذایى ، محصوالت کشاورزى و پتروشیمى و لوازم خودرویى و همچنین 
ترخیص کاال از گمرکات داخلى و بین المللى ، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى ، گشایش 
اعتبارات و ال سى ، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى صرفا جهت شرکت ، اخذ نمایندگى 
مجاز از شرکت ها و موسسات داخلى و خارجى و اعطاى نمایندگى به آنها ، مشارکت و شرکت در نمایشگاه هاى تخصصى و غیر تخصصى داخل و 
خارج 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 ، دهستان قهاب جنوبى ، روستا شهرك صنعتى جى، محله شهرك صنعتى جى ، خیابان 2 ، خیابان فرعى 1 ، 
پالك 10 ، طبقه همکف کدپستى 8159483751 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 
10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 50 مورخ 1399/03/21 نزد بانک 
بانک ملى شعبه شهرك صنعتى جى با کد 3040 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى سید فرزاد 
نیسان به شماره ملى 1284711021 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سید فرزین نیسان به شماره ملى 1284753573 
و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم نجمه السادات نیسان به شماره ملى 1292129921 و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرســان خانم زهرا شمشیرى به شماره ملى 1285847482 به سمت بازرس اصلى به 
مدت یک سال مالى خانم زهرا کاویان به شماره ملى 1753943655 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 (904468)

کمبود ویتامین و مواد مهم دیگر در بدن شما، مى تواند 
شروعى بر بیمارى ها در بلندمدت باشد. بدن شما براى 
اینکه عملکرد بهترى داشــته باشــد نیاز به گروه هاى 
ویتامین دارد. شــما باید براى تشخیص این کمبودها و 
تجویز آزمایش هاى دوره اى خون، نزد پزشک بروید، با 
این حال برخى عالیم را نیز مى توانید از وضعیت چهره 

خود تشخیص دهید.

کمبود ید 
کمبود این مــاده معدنى منجر به چشــم هاى پف آلود 
مى شود و کم کارى تیروئید را نیز به همراه دارد. افرادى 
که داراى کمبود ید هستند، ناخن هاى شکننده را تجربه 
مى کنند و ممکن است به راحتى دچار اضافه وزن شوند. 
شــما مى توانید در صورت ابتال به این عالیم، مصرف 
هرچه بیشتر زغال اخته، لوبیاى سیاه، میگو، توت فرنگى 

و ماست را در نظر داشته باشید.

کمبود امگا 3 
خشکى پوست به خصوص در فصل زمستان رایج است. 
اما اگر پوست شما خشــک تر از حد معمول باشد، به آن 
معنى است که اسیدهاى چرب امگا 3 را به میزان کافى 
دریافت نمى کنید. مصرف کم این اسیدهاى چرب چین 
و چروك صورت شــما را نیز افزایــش مى دهد. منابع 

این اســیدهاى چرب عبارتند از ماهى، دانه هاى کتان، 
دانه هاى چیا و گردو.

کمبود آهن 
پوسیدگى لب ها یکى از نشــانه هاى کمبود آهن است. 
نشانه هاى دیگر عبارتند از خستگى، سرماخوردگى هاى 
مکرر و درد زبان. کمبود ریبوفالوین نیز مى تواند خشکى 
لب ها را به همراه داشته باشد. شما مى توانید ریبوفالوین 
را از راه مصرف ماهى قــزل آال، بروکلى، پنیر و بادام به 
دســت بیاورید. آهن نیز در حبوبات، آجیل، اســفناج و 

مکمل هاى آهن وجود دارد.

 C کمبود ویتامین
ویتامین C نقش حیاتى در بدن دارد؛ سیستم ایمنى بدن 
را تقویت مى کند و باعث بهبودى سریع زخم ها و حفظ 
سالمت استخوان ها مى شود. به گفته محققان کلینیک 
مایو، کمبود این ویتامین باعث خونریزى لثه ها مى شود. 
بهبود آرام زخم ها، خشــک شدن موها و ایجاد لکه هاى 
قرمز روى پوست از دیگر عالیم فقر این ویتامین است. 
اگر هر کدام از عالیم فقر ویتامیــن C را دارید، میوه ها، 
ســیب زمینى، انواع توت ها، فلفل، بروکلى، اســفناج و 
مکمل هاى ویتامین C را به رژیم تان بیافزایید. مصرف 
روزانه 75 میلى گرم ویتامین C به زنان و 90 میلى گرم به 

مردان توصیه مى شود.

B7 کمبود ویتامین
موهاى خشک و نازك مى تواند به شما هشدار دهند که 
دچار کمبود ویتامین B7 هستید. جدا از ریزش مو، نشانه 
مشخص دیگر کمبود بیوتین صورت پف کرده با توزیع 
چربى غیر طبیعى و راش هاى قرمز است. مطالعه اى که 
توسط دانشگاه هاروارد انجام شــده بیوتین را به عنوان 
یکى از مواد مغذى ضرورى براى حفظ استحکام، بافت و 
ظاهر مو عنوان کرده است. منابع غذایى سرشار از بیوتین 
شامل بادام زمینى، جگر، برخى سبزیجات، برگ چغندر 

سوئیسى، تخم مرغ پخته و زرده تخم مرغ خام است.

B12 کمبود ویتامین
کمبود ایــن ویتامین در میان گیاهخواران بســیار رایج 
اســت. کمبود ویتامین B12 اغلب باعــث تغییر رنگ 
پوست و رنگ پریدگى مى شــود. سایر نشانه ها عبارتند 
از خستگى، از دســت دادن اشتها، تنگى نفس و اسهال. 
اگر مى خواهید فقر ویتامین B12 را درمان کنید، به دنبال 
مصرف بیشتر ماهى، گوشت بدون چربى، پنیر، ماست و 
غالت غنى شده باشید. اگر رژیم هاى غذایى گیاهى را 
دنبال مى کنید، مکمل هاى ویتامین B12  را با مشورت 

پزشک مصرف کنید.

کمبود ویتامین بدنتان راکمبود ویتامین بدنتان را
 از چهره تان بپرسید! از چهره تان بپرسید!



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

بشتابید به سوى آباد کردن خانه هایى که شــما را به آبادانى آن 
فرمان دادند و تشــویقتان کرده به ســوى آن دعوت کرده اند و با 
صبر و اســتقامت، نعمت هاى خــدا را بر خود تمــام گردانید و از 
عصیان و نافرمانى کناره گیرید که فردا به امروز نزدیک است. 
وه! چگونه ســاعت ها در روز و روزها در ماه و ماه ها در سال و 

سال ها در عمر آدمى شتابان مى گذرد؟!
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با حضور شهردار اصفهان، مدیران شهرى، رئیس و اعضاى 
شوراى شهر اصفهان در منطقه 5 طرح هاى عمرانى این 

منطقه افتتاح و کلنگ زنى شد.
در این برنامه از سلســله برنامه هاى "هر یکشــنبه، یک 
افتتاح" طرح هاى احداث منبع انعقاد و لخته ســازى و ته 
نشینى تصفیه خانه تکمیلى ســپاهان شهر، باند دوم بلوار 
نظام سپاهان شــهر طى توافق با ســپاه صاحب الزمان 
اســتان اصفهان و بازار روز کوثر شــماره 2 سپاهان شهر 

کلنگ زنى شد.
ســاماندهى گذرهاى فرعى و اصلى سپاهان شهر و دفع

 آب هاى ســطحى، ســاماندهى پیاده روها و المان هاى 
ورودى و سکوهاى نشیمن ســپاهان شهر، ایمن سازى 
مســیرهاى کوهنوردى صفه، احداث معابر کلکســیون 
گیاهان دارویى صفه، ســاماندهى محوطه دایناسورها و 
پارك وحش در پارك صفه، احداث خط انتقال آب و مخازن 
و ایستگاه پمپاژ پاچنار کوه صفه، بهسازى و تعمیر مسیر و 
معابر اصلى و قدیمى پارك صفه و احداث سکوهاى نشیمن 
و سرویس بهداشتى صفه از دیگر پروژه هاى منطقه 5 بود. 
براى کلنگ زنى و احداث این طرح هــا در مجموع 300 

میلیارد ریال هزینه شده است.
در این برنامه قدرت اله نوروزى، شهردار اصفهان با اشاره 
به اینکه امروز در منطقه 5 شاهد افتتاح و کلنگ زنى چندین 
پروژه هستیم، اظهار کرد: طى سه سال اخیر کار و تعامل 
با همه اجزاى جامعه، نهادها و سازمان هاى دولتى صورت 
گرفته و امروز شاهد برداشــت یکى از همین تصمیمات 

شهرى و مصوبات شوراى شهر بر محور تعامل هستیم.
شهردار اصفهان با بیان اینکه منطقه 5 استعدادهاى فراوان 
و ظرفیت تعامل با ارتش و سپاه را دارد، گفت: منطقه 5 بسیار 
وسیع و مستعد شکوفایى و تحول است. وى افزود: سپاهان 

شهر در آینده بیش از آنچه اکنون است، خواهد درخشید. 
نــوروزى گفت: قــرار شــد براى متــروى بهارســتان 
بودجــه اى تخصیــص یابــد کــه در ایــن صــورت 
زیرســاخت هاى متروى اصفهان و قطارها را براى ایجاد 
شــبکه ریلى در راســتاى ارائه خدمــت در اختیار متروى 

بهارستان قرار  مى دهیم.
وى با اشاره به اینکه مردم سپاهان شهر اکنون با سرفاصله 
11 دقیقه و در آینده با کاهش آن به 3 دقیقه از حمل و نقل 
پاك بهره مند خواهند شد، تصریح کرد: با زیرساخت هایى 
که در ســپاهان شــهر وجود دارد، فاز دوم سپاهانشهر با 
گذراندن مصوبات اجرا مى شود و ســپاهان شهر دو قلو 

خواهد شد.
شهردار اصفهان اظهار کرد: سپاهان شهر دیگر فقط مترو و 
ریل قطار ندارد و با احداث رینگ حفاظتى و ایجاد دسترسى، 

این بخش به بیرون شهر متصل مى شود.
وى با بیان اینکه سپاهان شهر وسط نقطه اى قرار گرفته که 
دسترسى به زیرساخت هاى اصلى یعنى راه و ترابرى دارد، 
افزود: مردم این بخش مطمئن باشــند از امکانات سرشار 
برخوردار خواهند شــد و این موضوع بــا تعامل مدیریت 

شهرى، سپاه و ارتش تحقق مى یابد.
نوروزى ادامه داد: احداث فاز دوم ســپاهان شهر در حوزه 
شهرى نیاز به تعامل استاندارى، شهردارى، سپاه و ارتش 

دارد.
وى به برگزارى جلسات متعدد براى احداث تراموا در شهر 
اصفهان خبر داد و گفت: موانع سنگین و سختى در راه است 
اما باید عبور کرده تا تراموا از دروازه تهران تا دروازه شیراز 

احداث شود.
شــهردار اصفهان بیان کرد: بزرگتریــن میدان جهان در 
منطقه 5 احداث خواهد شد و هم اکنون هم بزرگترین میدان 

ایران به نام میدان نقش جهان در اصفهان واقع شده است.
نوروزى ادامــه داد: خط دوم متروى اصفهان با ســاخت 
همزمان 11 ایستگاه با درصد پیشرفت تا 90 درصد در برخى 
ایستگاه ها، طى دو سال پیش رفته و دستگاه تى بى ام پنج 

و نیم کیلومتر حرکت کرده است. 
وى تاکید کرد: اگر حلقه حفاظتى در شهر اصفهان ساخته 

شود دیگر ساخت بقیه پروژه ها سهل است.
وى همچنین در انتقاد به یکى از ساکنان مجاور فروشگاه 
کوثر سپاهان شهر که از احداث این فروشگاه در کنار یک 
خیابان کم عرض و با مشکل ترافیک خودروها ابراز نگرانى 
کرد، توضیح داد: سالن جدید فروشــگاه کوثر داراى یک 
پارکینگ 2 هزار مترى خواهد بود و ساکنان نگرانى بابت 

تردد خودروها نداشته باشند.

در ادامه، شــهردار اصفهان کلنگ احداث فروشگاه کوثر 
را به این شــهروند داد تا عملیات اجرایى طرح به دســت 

شهروندان آغاز شود.
■■■

در ادامه این برنامه، کوروش محمدى، عضو شوراى شهر 
اصفهان با اشــاره به اینکه همه تالش هایى که مدیریت 
شــهرى در دوره پنجم شوراى شــهر رقم زده تبدیل به 
خدمات شده است، اظهار کرد: سیاست گزارى و تصمیمات 
در شوراى شهر با اندیشمندى مبتنى بر نیازهاى واقعى مردم 
و دقت فراوان گرفته مى شود و امروز شاهد به ثمر نشستن 

بخشى از این تالش ها در منطقه 5 هستیم.
وى ادامه داد: هدف شوراى پنجم و شهردارى یک حرکت 
رو به جلو و خدمت گزارى صادقانه به مردم بود. البته اگر به 

گذشته اصفهان نگاه کنیم همواره شاهد خدماتى بوده ایم و 
معتقدیم در همه دوره ها خدماتى ارائه شده است.

وى تصریــح کرد: در منطقه 5 شــاهد افتتاح و ســاخت 
طرح هایى هستیم که براى اصفهان افتخارآفرین است. 
اگر اصفهان به نام بزرگان و شهدا شناخته شده است، امروز 
بزرگان آن در عرصه عمران، خدمات شهرى، مدیریت و 

رفاه هم شناخته شده هستند.
■■■

در ادامه احمد رضایى، مدیر منطقه 5 شهردارى اصفهان هم 
اظهار کرد: پروژه کلنگ زنى باند دوم بلوار نظام که با تعامل 
شهردارى و سپاه اجرایى مى شود، داراى یک هزار و 400 

متر طول و 17 هزار مترمربع آزادسازى است.
وى ادامه داد: در انتهاى این خیابــان تصفیه خانه ثانویه 
ســپاهان شــهر با احداث منبع انعقاد و لخته سازى و ته 
نشینى، به یکى از بهترین هاى کشــور و حتى خاورمیانه 

تبدیل مى شود.
مدیر منطقه 5 شهردارى اصفهان بیان کرد: در تصفیه منابع 
آب فرآیند لخته ســازى داریم اما در تصفیه پساب منابع 
لخته سازى کمتر وجود دارد. با توجه به تصفیه میکرودرام و 
هوادهى آبى که در این تصفیه خانه تولید مى شود این آب 

براى فضاى سبز بسیار مناسب است. 
وى تصریح کرد: ســالن کوثر فعلى سپاهان شهر تا پایان 
امسال به سالن ورزش بانوان تبدیل مى شود و به ازاى آن 
یک فروشگاه کوثر با متراژ دو هزار و 300 متر با پارکینگ 

براى آن ساخته مى شود.
رضایى با اشاره به اینکه احداث سالن مطالعه دغدغه مردم 
بود که با تصمیم مدیریت شهرى در سپاهان شهر ساخته 
مى شود، گفت: یک هزار و 400 متر زمین براى این طرح 
اختصاص یافته اســت و عملیات عمرانى آن از امروز آغاز 

مى شود.  
وى بیان کرد: در پهنه صفه مشکالتى را براى آبیارى داریم 
که با توافق شهردارى و سپاه خط انتقال از اراضى سپاه عبور 
کرده تا مشکالت براى توسعه فضاى سبز صفه و نیز مسیر 

آبیارى کوتاه تر شود.   
مدیر منطقه 5 شهردارى اصفهان به بهره بردارى از مخازن 
انتقال آب و شبکه هاى انتقال آب در معابر کوه صفه اشاره و 
اظهار کرد: همچنین در سپاهان شهر معابر به لحاظ حضور 
جانبازان ساماندهى شده اســت. وى بیان کرد: همچنین 
در مجاور صفه کلکســیون گیاهان دارویى بهره بردارى 

شده است. 
■■■

مدیرعامل ســازمان ســاماندهى مشــاغل شــهرى و 
فرآورده هاى کشــاورزى شــهردارى اصفهان نیز گفت: 
بازار کوثر شماره 2 سپاهان شهر در سال 89 و در متراژى 
بالغ بر یک هزار متر مربع احداث شد که نسبت به جمعیت 
و نیاز آن زمان ســپاهان شــهر جوابگو بود، اما اکنون با 
گسترش جمعیت و نیاز روز افزون مردم آن منطقه اکنون 
پاسخگوى نیاز شهروندان نیست. به همین دلیل شهروندان 
مطالباتى در خصــوص ایجاد بازار جدیــد در این منطقه 

داشتند. 
محمد مجیرى افزود: در پى این مطالبه، زمینى در مجاورت 
این فروشگاه فعلى با همکارى شهردارى منطقه پنج تملک 
شــد که عملیات اجرایى آن امروز و در ادامه برنامه «هر 
یکشنبه، یک افتتاح» آغاز شد و بر اساس برنامه ریزى تا 

پایان سال، بهره بردارى مى شود.
وى اعالم کرد: متراژ بازار جدیــد، دو هزار و 300 متر مربع 
همکف و دو هزار و900 مترمربع زیرزمین و پارکینگ است 

که با اعتبارى بالغ بر 150 میلیارد ریال احداث مى شود.

سپاهان شهر 2 قلو مى شود
شهردار اصفهان: احداث فاز دوم سپاهان شهر در حوزه شهرى نیاز به تعامل استاندارى، شهردارى، سپاه و ارتش دارد
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