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شرکت عمران ومسکن اصفهان در نظر دارد مطابق مصوبه کمیسیون معامالت شماره 20- 9909 مورخ 
99/09/09 تأمین مصالح، اجرا نازك کارى و نماى بلوك هاى A و B پروژه مجتمع تجارى و مسکونى بلوك 
20 نقش جهان واقع در شهر اصفهان خیابان کاوه، خیابان فالطورى نبش تقاطع خیابان اشراق و فالطورى 
با زیربناى تقریبى 20/000 مترمربع را از طریق مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکار واجد شرایط 
واگذار نماید. متقاضیان واجد شــرایط مى توانند از روز دوشنبه مورخ 99/09/24 لغایت روز یکشنبه 
مورخ 99/10/07 با معرفى نامه کتبى به آدرس اصفهان، میدان فیض، ابتداى خیابان آپادانا اول، روبروى 
اداره پست، بن بست قدر، دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان (طبقه همکف) مراجعه و نسبت به 
خرید لوح فشرده اسناد مناقصه اقدام و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى (ساعت 14) روز 
چهارشنبه مورخ 99/10/17 به نشانى، اصفهان، میدان فیض، ابتداى خیابان آپادانا اول، روبروى اداره 
پست، بن بست قدر، دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان طبقه همکف واحد دبیرخانه کدپستى 
8165875841 تحویل و یا از طریق پست سفارشى ارسال نمایند. تلفن 36622001- 031 (داخلى 115)

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى (مرحله اول)

شرکت عمران و مسکن اصفهان 

( به دلیل محدودیت هاى کرونایى و تعطیلى ناشى از آلودگى هوا، مدت مناقصه تمدید شد)

     

چرا خوردن میوه با معده خالى توصیه مى شود؟فراریان، مالیاتشان را پرداخت کنندگیر سریال«قورباغه» کجاست؟چرا «فرمول یک» در شب یلدا پخش نشد بزرگوار فعًال روى ریل مهربانى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

آیا چاى و قهوه 
واقعاً باعث رفع 

خستگى مى شوند؟

«شیدا» چگونه به دست پدرش کشته شد
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قیمت شانه تخم مرغ 
معادل یارانه یک ماه!

کروناى انگلیسى؛ 
دردسر جدید جهان

فقط 8 مورد
 اهداى عضو 

در اصفهان انجام شد
5

تالش براى کشف 
پیشینه رمزآلود 

اصفهان

یکى از موضوعاتى که بیشتر مردم آن را 
تجربه کرده و به آن باور دارند، بحث رفع 

خستگى با مصرف چاى و قهوه است.
در حقیقت جدا از عطر و طعم چاى و قهوه 

که آنها را در میان دوستدارانشان...

مدیــرکل میــراث فرهنگــى، گردشــگرى و 
صنایع دستى استان اصفهان از ادامه فصل هاى 
کاوش باستان شناســى در تپه اشــرف اصفهان 

خبر داد.
فریــدون اللهیــارى اظهار کــرد: کاوش هاى 
باستان شناســى در تپه اشــرف اصفهان از سال 
1389 آغاز و تا پاییــز 1399، تعداد هفت فصل 
کاوش در این تپه تاریخى انجام شده است. وى 
با اشاره به اهمیت کاوش هاى باستان شناسى در 
این تپه تاریخى افزود: تپه تاریخى اشــرف جزو 

4معدود مناطق باستانى در...

در انتظار اسکى روى برف هاى فریدونشهردر انتظار اسکى روى برف هاى فریدونشهر
بارش هاى پاییزه و شمارش معکوس براى بازگشایى پیست اصفهان بارش هاى پاییزه و شمارش معکوس براى بازگشایى پیست اصفهان 
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ماجراى قتل فجیع در نجف آباد به روایت دوست مقتول

فصل دوم «خانه امن» 
ساخته مى شود

چه زود داره دیر مى شه
آنطور که از شواهد امر پیداست لکو دوست دارد همچنان به دروازه بان 
فرانسوى تیمش در ترکیب آنتورپ میدان دهد؛ و بعید است در ادامه 
مسیر علیرضا بیرانوند شانسى براى ادامه حضور مجدد در ترکیب تیم 
بلژیکى پیدا کند مگر اینکه اتفاق خاصى براى دروازه بان فرانسوى رخ 
دهد. البته باید به این نکته مهم اشاره کرد در فوتبال حرفه اى یا بهتر 

است بگوییم فوتبال اروپا مربیان ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

بارندگى هاى اخیر 
چقدر آب 

وارد سدها کرد؟

ماجراى تور یک میلیارد تومانى آنتالیا چیست؟
2
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آن مراسم باشکوه آن مراسم باشکوه 
براى ما نبودبراى ما نبود

آنطو
فرانس
مسی
بلژیک
دهد
است

4
شساخته مى شود وساختهمىشوداخ شودى م ساخته
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در شرایطى که اخبارى در فضاى مجازى و برخى رسانه ها 
درباره شیوع کروناى انگلیسى جهش یافته منتشر شده است، 
پروازهاى ایران به این کشور به مدت دو هفته تعلیق مى شود. 
همزمان با افزایش نگرانى ها در پى شیوع گونه جدیدى از 
ویروس کرونا در جنوب انگلستان، برخى کشورهاى عضو 
اتحادیه اروپا هم در اقدامى فورى، کلیه پروازهاى ورودى از 
بریتانیا را لغو و ممنوع اعالم کردند. اعمال محدودیت هاى 
اضطرارى اخیر توسط برخى کشــورهاى اتحادیه اروپا در 
شــرایطى صورت مى گیرد که وزیر بهداشت بریتانیا، گونه 
شناسایى شده جدید ویروس کرونا را به لحاظ سرعت شیوع، 
«مهارناپذیر» خوانده اســت. گفته مى شــود این ویروس 

مى تواند با قدرتى 70 درصد سریع تر از قبل شیوع پیدا کند.
این در حالى است که روزنامه «تلگراف» گزارش داده این 
گونه جدید کروناویروس تاکنون در دو کشور دیگر هم شیوع 
پیدا کرده است.در همین حال قرار بود نشست اضطرارى 27 
کشور اتحادیه اروپا دیروز دوشنبه براى واکنش نشان دادن 
به «کروناى انگلیسى» برگزار شود و «بوریس جانسون» 
نخست وزیر بریتانیا هم جشــن کریسمس را با اعالم خبر 
کشــف نوعى جدید از ویروس کرونا براى مردم لغو کرد.
گونه جدید ویروس کرونا اولین بار در منطقه کنت واقع در 
جنوب شرق انگلیس کشف و بیش از 1000 مورد ابتال به آن 

شناسایى شده است.

بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوى شرکت مدیریت 
منابع آب ایران تا 28 آذرماه امســال، میزان ذخایر آب 
در مخزن سدهاى کشــور به 26 میلیارد و 370 میلیون 

مترمکعب رسیده است.
مجموع ظرفیت مخازن سدها 50 میلیارد و 500 میلیون 
مترمکعب بوده که نشــان دهنده 52 درصد پرشــدگى 
مخازن اســت. بر این اســاس، به تبع میــزان مطلوب 
بارش هــاى پاییزى، حجم ورودى آب تــا پایان آذرماه 
برابر با هفت میلیارد و 180 میلیون مترمکعب بوده است.

این عدد نسبت به مدت مشابه ســال آبى قبل از آن که 
7 میلیارد و 10 میلیون مترمکعــب بوده، بیانگر افزایش 

2 درصدى ورودى آب به مخازن سدهاى کشور است.
همچنین، آخرین وضعیت سدهاى کشور نشان مى دهد 
که تا 28 آذرماه میزان ذخایر آب در مخزن سدها به 26 
میلیارد و 370 میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با 

سال آبى 99-98 داراى یک درصد افزایش است.
بر اساس این آمار، به تبع میزان ورودى به سدهاى کشور، 
خروجى آب از سدها با کاهش مواجه بوده و تا این مدت 7 
میلیارد و 980 میلیون مترمکعب خروجى آب از سدهاى 
کشور را شاهد بوده ایم، به گونه اى که در مقایسه با مدت 
مشابه ســال آبى قبل، از کاهش 16 درصدى برخوردار 

بوده است.

کروناى انگلیسى؛ 
دردسر جدید جهان

بارندگى هاى اخیر 
چقدر آب وارد سدها کرد؟

لغو حج عمره
  ایسنا| پس از آنکه برخى از کشورهاى 
اروپایى بــراى مقابله با نــوع جهش یافته اى از 
ویروس کرونــا که در بریتانیا شــیوع پیدا کرده 
است مرزهاى شان را به روى این کشور بستند، 
مقام هاى عربستان سعودى نیز از لغو موقت تمامى 
پروازهاى بین المللى و ممنوعیت ورود زمینى و 
دریایى به این کشور خبر دادند و حج عمره زائران 

خارجى را به حالت تعلیق درآوردند./3970

ما نیستیم!
  برترین ها| همزمــان بــا افزایــش 
درخواست ها از سوى مسئوالن وزارت بهداشت 
براى خرید واکسن خارجى کرونا، کشورهاى 
منطقه آمریکاى التین نیز دســت به کار شده 
و قراردادهایى را براى تهیه واکســن کرونا با 
شــرکت هاى مختلف امضا کرده اند. حدود 80 
کشور 7 میلیارد دوز واکســن فایزر خریدارى 
کردند و جالب آنکه اکوادور، پاناما، قزاقســتان 
و حتى ونزوئال هم در لیســت هستند اما ایران 

نیست!

تکلیف «دورهمى» 
روشن شد

مهــران مدیــرى در ویژه    ستاره ها|
برنامه شــب یلداى «دورهمى» درباره ساخت 
فصل چهــارم آن توضیح داد وگفــت: قرار بود  
سرى چهارم برنامه «دورهمى» در 100 قسمت 
ساخته شود. ما 80 قســمت ضبط کردیم اما به 
دلیل شرایط کرونا و ایام ماه محرم و صفر برنامه 
را ضبط نکردیم و متوقف شد. طبق تعهد قبلى 
20 قسمت از فصل چهارم را ضبط کردیم و ویژه 

برنامه یلدا یکى از آن ضبط شده هاست./3972

افتخارآفرینى نابغه ایرانى
  خبر آنالین| «امیــن توفانــى» حاال 
الگوى بســیارى از ایرانى ها در سراســر جهان 
است. او مدرك کارشناســى خود را از دانشگاه 
«بریتیش کلمبیا»، کارشناسى ارشد را از دانشگاه 
«اســتنفورد» و دکتــراى خود را  از دانشــگاه 
«هاروارد» گرفته و اکنون به همراه همســرش 
عضو هیئت مدیره چند شرکت است و کمپانى 
خصوصى خود را نیز به تازگى تأسیس کرده است. 
توفانى با یک اجراى تماشایى توانسته به جایزه 
استعدادیابى در دانشگاه هاروارد برسد. این ویدیو 
تاکنون بیش از  صد میلیون بار در یوتیوب بازدید 
شده و لقب «بهترین گیتاریست جهان» را به او 
اختصاص داده است. نکته خیره کننده اینجاست 
که امین تنها هفت ســاعت آموزش گیتار دیده 

است./3964

خب ماهى بخورید!
مدیرکل دفتــر مطالعات    برترین ها|
سازمان حمایت در اظهارنظرى عجیب درباره 
راهکار مقابله با گرانى مرغ پیشنهاد کرد مردم 
ماهى بخورند! مهرداد ایزدى گفت: باید تغییر 
استراتژیک ایجاد کنیم تا مردم به جاى خوردن 

مرغ، به سمت خوردن ماهى بیایند!/3966

لپ تاپ نو مشترى ندارد
  تجارت نیوز| رئیــس اتحادیه فناوران 
رایانه مى گوید: امســال به دلیل جهش قیمت 
لپ تاپ، تقاضا براى خرید لپ تاپ جدید وجود 
ندارد و مردم بــه جاى خرید لپ تــاپ نو یا به 
دستگاه قبلى رم اضافه مى کنند یا لپ تاپ دست 
دوم مى خرند که عمومــًا باترى این لپ تاپ ها 
ایراد دارد. بنابراین بازار تعمیر لپ تاپ نسبت به 
گذشته داغ شده است. فرجى تهرانى گفت: به 
دلیل عدم ثبت سفارش واردکنندگان به فعاالن 
بازار قطعه نمى فروشــند و هر فــرد براى نیاز 
خودش قطعه دارد از این رو کمبود قطعه بیشتر 

از دستگاه لپ تاپ است./3971

مسیح(ع) از ظلم در عالم 
بیزار است

  ایسنا| رئیس قــوه قضاییه گفــت: عدالت 
خواهان عالم بدانند که حضرت مسیح(ع) از این همه 
ظلم و فســاد و ترور دولتى و به خاك و خون کشیدن 
انســان ها در عالم بیزار اســت. آیت ا... سید ابراهیم 
رئیسى در جلسه شوراى عالى قوه قضاییه تصریح کرد: 
دعوت عیسى بن مریم (ع) به صلح و دوستى و عدالت 

بوده است./3973

این56 نفر
  ایسنا| محقق اصلى پروژه تولید واکسن ایرانى 
کرونا و عضو کمیته علمى ستاد مقابله با کرونا با اشاره 
به جزئیات فاز اول انجام تست انسانى واکسن کروناى 
ایرانى گفت: احتماًال فاز اول تست انسانى این واکسن از 
هفته اول دى ماه آغاز مى شود. مینو محرز با بیان اینکه 
تاکنون تعداد بسیار زیادى براى شرکت در تست انسانى 
داوطلب شــده اند، گفت: فاز اول تست انسانى واکسن 
کروناى ایرانى با 56 نفر آغاز مى شود. وى درباره شرایط 
داوطلبان شرکت در تست انسانى واکسن کرونا، گفت: 
این افراد باید کامًال سالم باشند، در عین حال نباید سابقه 

ابتال به کووید-19 را داشته باشد./3975

اعتماد به واکسن ایرانى
  ایسنا| یک عضو کمیسیون عمران مجلس 
شوراى اسالمى تأکید کرد که ســتاد اجرایى فرمان 
امام(ره) گام هاى مثبتى را در بحث تأمین واکســن 
کرونا برداشته و باید با پشــتیبانى همه بخش ها این 
مسیر با سرعت بیشترى طى شود. غالمرضا شریعتى 
گفت: بر اساس آنچه اعالم شده است در آینده نزدیک 
واکسن در داخل تأمین خواهد شد. قطعاً اطمینان مردم 
به واکسن هایى که در داخل کشــور تولید مى شود، 

بیشتر از واکسن هاى سایر کشورهاست./3976

افشاى قیمت ها در 
بازار واکسن

  روزنامه دنیاى اقتصاد| وزیر امور خارجه 
بلژیک در یک پست توییترى اطالعات و جزئیات قیمت 
واکسن هاى کرونا را فاش کرد. اگرچه این توییت پس 
از مدت زمان کوتاهى حذف شــد، اما اطالعات آن در 
دسترس عموم قرار گرفت. طبق داده ها، واکسن فایزر-
بایون تک و آکسفورد براى اتحادیه اروپا قیمت کمترى 
به نسبت آمریکا داشته است. اما واکسن مدرنا براى اروپا 
20 درصد بیشــتر از ایاالت متحده قیمت گذارى شده 
است. از دالیل تفاوت قیمتى، حجم خریدها و همچنین 
کمک هایى است که دولت هاى مختلف به شرکت هاى 
سازنده واکسن کرده اند. طبق قراردادهاى شرکت هاى 
سازنده واکســن، قیمت خرید نباید توسط کشورهاى 

خریدار فاش شود./3968

رد مى شود
  عصر ایران| مجتبــى ذوالنــورى، نماینده 
مجلس  در مورد بررسى لوایح FATF گفت: پیش بینى 
من این است که هیچگاه این لوایح در مجمع تشخیص 
مصلحت تصویب نخواهد شد یا مجمع اینها را رد خواهد 
کرد که دولت خواستار این نیست. تأیید این لوایح نیز که 
اتفاق نمى افتد و شاید بى جواب گذاشتن و گذر زمان 
براى دولت مطلوب تر باشد که مجمع با این سیاست 
عمل کند. وى گفت: اگر رهبرى توصیه نمى فرمودند 

شاید مجمع رد لوایح را اعالم مى کرد./3977

9 استان با وضع وخیم
  روزنامه همشهرى| ســتاد مبارزه با 
مواد مخدر از باال بودن نــرخ اعتیاد دانش آموزى در 9 
استان  کشــور خبر مى دهد. بر این اساس نرخ شیوع 
مصرف مواد مخدر در دانش آموزان دوره دوم متوسطه 
و هنرستان در اســتان هاى تهران، خراسان جنوبى، 
فارس، ســمنان، البرز، خوزســتان، کرمان، خراسان 
رضوى و کرمانشاه از میانگین کشورى باالتر است و در 

بین استان ها، تهران رتبه اول را دارد./3978

خبرخوان

سیمکارت هایى در بازار وجود دارند که معادل چند خانه 
در تهران با متوســط قیمت اعالم شده بانک مرکزى 
(یعنى مترى 27 میلیون تومان) برابرى مى کنند. خرید 
خط موبایل با پیش شماره یک از 10 تا 20 میلیون تومان 
شروع مى شــود. اگر تعداد اعداد رند بیشتر باشد قیمت 
هم افزایش پیــدا مى کند. هر چه اعــداد رندتر، قیمت 

هم بیشتر.
قیمت 120 میلیون تومان و 215 میلیون تومانى براى 
دو خطى است که چند عدد رند دارند. اما قیمت ها براى 
شماره هایى است که رند آینه اى هستند، یا دو تایى، رند 
پله اى، رند هزارتایى، رند معمولــى و... کامًال متفاوت 

است.
قیمت ســیمکارت ..091211130 معادل دو میلیارد 
تومان است. فروشنده اى شماره رند مشابه دیگرى را 
حدود 1/5 میلیارد تومان مى فروشــد. سیمکارت صفر 
نیســت، اما در حد صفر اســت. یعنى زنگ خور ندارد. 
حداقل 20 سال ســابقه دارد و از شــماره هاى قدیمى 
مخابرات است. شماره واتس آپ، تلگرام و اینستاگرام 
هم روى آن فعال نیست. فروشنده مى گوید حداقل سه 

سال است که شماره را خریده و خاموش است.
اما فروشنده دیگرى شماره سه میلیاردى دارد. مى گوید 
رند تر است. اما شماره را اعالم نمى کند. فروشنده دیگرى 
توضیح مى دهد تعداد شماره هاى خیلى خاص و کامًال 
رند چندان زیاد نیست. نهایتًا پنج تا شش شماره است. 
ما نداریم، اما اگر باشــد بین 30 تــا 40 میلیارد تومان 

است.
این را فروشــنده دیگرى هم مى گوید. هفت عدد یک 
یا هفت عدد دو حدود 30 تا 40 میلیارد تومان اســت. 

یعنى معادل یک خانه در مناطق 1 و 2 تهران اســت. 
یعنى دارندگان این سیمکارت با فروش سیمکارت خود 

مى توانند یک خانه بخرند.
یا مثًال ســیمکارت 500 میلیونى معــادل قیمت یک 

ماشین است. یکى از فروشندگان ســیمکارت رند در 
حساب توییترى خود نوشته که سیمکارت رندش را 120 

میلیون فروخته و یک خانه اجاره کرده است.
مخاطب دیگرى نوشــته کــه خط رنــدش را معادل 

500 میلیون تومان قیمت  گــذارى کرده اند، اما هنوز 
نفروخته اند. چند نفرى هم مى گویند خط رندشان را پنج 
سال قبل فروخته اند حدود 20 میلیون تومان، اما االن 

همان شماره را یک میلیارد تومان مى فروشند.

شماره موبایل هایى که مى توان با آنها 
خانه خرید!

در شرایطى که برنامه «فرمول یک» على ضیاء بعد از حواشى 
برنامه امیرحسین رستمى بعد از هفت ماه توقف به صورت 
تولیدى پخش مى شود، پخش ویژه برنامه شب یلداى این 
برنامه لغو شد. على رغم اطالع رسانى قبلى و قرار گرفتن 
اسم ضیاء در فهرست مجریان یلدایى، او با انتشار ویدیویى 
در صفحه اش از لغو ویژه برنامه خود خبر داده و دلیل آن را 

نداشتن تایم در کنداکتور شبکه یک دانست! 
اما پیگیرى ها از آن است که از ابتدا تنها برنامه «دستپخت» 

براى شب یلداى شــبکه یک در نظر گرفته و نام برنامه 
«دستپخت» براى بلندترین شب سال اطالع رسانى شده 
بود. همچنین قرار نبوده «فرمول یک» در شب یلدا ویژه 
برنامه اى داشته باشد و نام على ضیاء هم بین مجریان شب 
یلداى تلویزیون نبوده است. حال مشخص نیست وى با 
چه هدفى چنین ویدیویى را در فضاى مجازى خود منتشر 
کرده که شاید هدف او پاسخ به مخاطبان این برنامه بوده 

است./3965

قیمت تخم مرغ در واحدهاى صنفى پس از چند ماه ثابت 
ماندن دوباره دچار نوسان شده و این بار تا 50 هزار تومان 

نیز در ازاى هر شانه افزایش پیدا کرده است.
بررسى هاى میدانى حاکى از آن بوده که قیمت هر شانه 
تخم مرغ در واحدهاى صنفى متفاوت است به طورى که 
واحدها از شانه اى 43 تا 49 هزار تومان قیمت مى دهند.

برخى مغازه داران مى گویند همیشه در این موقع از سال 

و با کاهش دماى هوا قیمت مرغ و تخم مرغ دچار گرانى 
مى شود اما امسال بى سابقه بوده است.

ناصر نبى پور، ســخنگوى اتحادیه مرغداران با اشاره به 
اینکه گرانى تخم مرغ در خرده فروشــى ها ارتباطى به 
مرغدار ندارد، اظهار  کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو 
تخم مرغ درب مرغدارى 12 هزار تومان معادل شانه اى 

24 هزار تومان است.

 سمیه حسنلو / خبرگزارى ایسنا |
به دنبال انتشار تبلیغ تور 12 روزه آنتالیا به قیمت حدودى 
یک میلیــارد و 195 میلیون تومان، حرمــت ا... رفیعى، 
رئیس انجمن صنفى دفاتر خدمات مســافرت هوایى و 
جهانگردى گفت: حتى اگر قیمت صندلى بیزنس کالس 
یک هواپیماى خارجى را درنظــر بگیرند و گران ترین و 
مجهزترین هتل و یا ویالى ســاحلى آنتالیا را هم براى 
این تور رزرو کرده باشند، قیمت آن به یک میلیارد تومان 
نمى رســد. من به تازگى همراه وزیــر میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى، مأموریت و سفر تحقیقى به 
ترکیه داشتم، از همه نرخ ها اطالع دارم، بهترین ویال و 
هتل آن منطقه شاید شبى ده میلیون تومان شود که قیمت 
12 شب آن 120 میلیون تومان مى شود.  بیشترین قیمتى 
هم که براى پرواز وجــود دارد نهایت 30 میلیون تومان 
باشد که البته اینچنین نیست؛ با این حال و به فرض وجود 

چنین قیمت هایى، تور یک میلیارد تومانى نمى تواند وجود 
خارجى داشته باشــد. حتى تورهاى اروپایى با نرخ امروز 

یورو، اینقدر تمام نمى شود.
او ادامه داد: در یک هفته گذشته این دومین خبر بود که 
علیه آژانس هاى مسافرتى منتشر شد. اول تور استانبول 
ویژه واکسن کرونا که مشخص شــد جعلى بوده و حاال 
هم تور یک میلیارد تومانى آنتالیــا. در تبلیغ هیچ کدام 
هم مشــخصات آژانس و تور وجود ندارد و ساختگى به 

نظر مى آید.
رفیعى با اشاره به تعطیلى بیشتر آژانس ها و هتل و بیکارى 
گسترده راهنماهاى گردشگرى از زمان شیوع ویروس 
کرونا، گفت: در شرایطى که گردشگرى سیاه ترین روزها 
را سپرى مى کند و در تاریخ خود، اینقدر بدبختى ندیده بود، 
حاال یک عده از فرصت استفاده مى کنند و یک لگد هم به 

پیکر بى جان گردشگرى مى زنند.

روزنامه «واشنگتن پست» در گزارشــى به حال و هواى 
رئیس جمهور آمریکا در واپسین روز هاى حکمرانى خود در 

مقر ریاست جمهورى پرداخت.
ایــن روزنامه نوشــت: «مایک پنس»، معــاون «دونالد 
ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، به دنبال خانه جدیدى در 
حومه واشنگتن اســت و در نظر دارد روزى که کنگره آراء 
الکترال کالج را مى شــمارد، یک سفر خارجى خداحافظى 
انجــام دهد. «مــارك میــدوز»، رئیس کارکنــان کاخ 
ســفید، درباره به راه انداختن یک شــرکت مشاوره اى 
صحبت کرده است. «لرى کادلو»، مشاور ارشد اقتصادى 
کاخ سفید نیز به دوســتانش گفته اســت در نظر دارد به 
تلویزیون بازگردد و اجرا هاى آینده خود را ترتیب داده است.

درخواست ها براى صرف آخرین ناهار ها و عکس گرفتن ها 
در کاخ سفید با مقامات ارشد هر روز دیده مى شود. اعضاى 
کنگره با درخواست عفو و به امید دریافت امتیازات لحظه 
آخرى از رئیس جمهورى که مایل به اســتفاده آزادانه از 
قدرت است، به سمت کاخ ســفید سرازیر شده اند. دبیران 
کابینه آخرین مصاحبه  هاى خبرى خود را انجام مى دهند و 
به کارکنان هدیه مى دهند. هیچ برنامه جدى براى دور دوم 

وجود ندارد و کاخ سفید سوت و کور است.
خبرى از برخى از مقامات ارشد مبارزات انتخاباتى ترامپ 
مانند «بیل استپین»، مدیر کمپین انتخاباتى وى نیست. 
به نوشته «نیویورك پســت»، «جرد کوشنر» و «ایوانکا 
ترامپ» (داماد و دختر رئیس جمهور آمریکا) یک ملک 20 

میلیون دالرى در جزیره اى در نزدیکى میامى خریدارى 
کرده انــد و ایوانکا هــر روز تصاویرى از دوران ریاســت 

جمهورى پدرش را منتشر مى کند.
به گفته چهار نفر از افراد نزدیک به ترامپ، او بیشتر وقت 
خود را در محل ســکونتش و مکالمه تلفنى با متحدانش 
مى گذراند و به دروغ توییت مى کند که در انتخابات پیروز 
شده است. یکى از مشاورانش که اخیراً با وى صحبت کرده 
است، گفت رئیس جمهور تالش مى کند تا پس از 20 ژانویه 

در کاخ سفید بماند و بسیار خشمگین است.
روز جمعه، ترامپ خواســتار اعزام ارتش براى برگزارى 
مجدد انتخابات شــد. به گفته یک منبــع آگاه، آنها این 

پیشنهاد را رد کردند. 

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى صبح دوشنبه 
در همایش حقوق اساسى و شــهروندى گفت: بازنگرى 
قانون اساسى در یک زمانى که مورد نیاز باشد اشکالى هم 
ندارد. البته قانون اساسى معموًال دیر به دیر در دنیا اصالح 
مى شود ولى االن 31 سال است قانون اساسى تغییر نکرده، 
قبًال قانون اساسى یک فرصت ده ساله بود، اصالحاتى در 
پایان عمر حضرت امام(ره) انجام شد اما در این 31 سال 
قانون اساسى تغییر نکرده و ممکن است زمانى الزم باشد 

تغییر کند.
رئیس جمهورى با تأکید بر اینکــه ارکان حکومت یعنى 
دولت، مجلس و قوه قضاییه فهم مشترکى از قانون اساسى 
ندارند، تصریح کرد: گاهى اوقات مى شنویم که بعضى از 
نمایندگان مجلس مى گویند ما باید بــر کار وزرا نظارت 
کنیم که این نشان از برداشت ناقص از قانون اساسى است.

روحانى ادامه داد: البته نمایندگان در یک مفهومى ممکن 
است از وزرا سئوال کنند ولى در قانون نظارت بر کار وزرا 
وجود ندارد و این رئیس جمهورى اســت که بر کار وزیر 
نظارت مى کند. وى یادآور شــد: مجلس در جاهایى که 
صالح مى داند مى تواند استیضاح را در دستور کار قرار دهد 
و همچنن تحقیق و تفحص هــم در جاهایى که مى داند 
مى تواند به مفهوم نظارت انجام دهد ولى در قانون کلمه 

نظارت مجلس بر کار دولت ذکر نشده است.
به گفته رئیس  جمهورى، اصل 59 قانون اساسى مى تواند در 
مقاطعى که اختالف نظر اساسى وجود دارد و اتفاق نظرى 
وجود ندارد، مهم باشد. البته باید موضوع مهمى باشد و بحث 
و بررسى شود و در اختیار آراء عمومى و به رفراندوم گذاشته 
شود. البته سازوکار این اصل خیلى پیچیده است ولى بعد از 

40 سال مى تواند یک بار اجرا شود. /3974

چرا «فرمول یک» در شب یلدا پخش نشد قیمت شانه تخم مرغ معادل یارانه یک ماه!

ماجراى تور یک میلیارد تومانى آنتالیا چیست؟

این روزها در کاخ سفید چه مى گذرد؟

روحانى: مجلس نمى تواند بر کار وزرا نظارت کند
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لغو محدودیت هاى یلدایى
بـا تصمیـم سـتاد اسـتانى کرونـا در اصفهـان، اعمال 
محدودیت هاى کرونایى شب یلدا برداشته شد. سخنگوى 
ستاد استانى کرونا با بیان اینکه ممنوعیت تردد خودرو ها 
دوباره از 21 شـب تا 4 بامداد اعمال مى شـود، گفت: در 
صورت رعایت نکردن خودرو ها در این ساعات مشمول 
جریمه 200 هزار تومانى مى شـوند. حجـت ا... غالمى 
افزود: در شـهر هاى نارنجى همچنـان محدودیت تردد 
برقرار و ورود خودرو هاى غیر بومى و خروج خودرو هاى 
بومى ممنوع است و مشـمول جریمه 500 هزار تومانى 

مى شوند.

جریمه مالک کشتارگاه 
مالک کشتارگاهى با تخلف گرانفروشى خودسرانه مرغ 
گرم در اصفهان بـه پرداخت بیـش از 22 میلیـارد ریال 
جریمه در حق دولـت محکوم شـد. غالمرضا صالحى، 
مدیر کل تعزیرات حکومتى استان اصفهان گفت: پرونده 
تخلف گرانفروشى خودسـرانه کشـتارگاه مرغ گرم که 
بدون مجوز هاى الزم قیمت مـرغ را گران تر از مصوب 
عرضه مى کرد با گزارش سازمان صمت در شعبه چهارم 

تعزیرات حکومتى رسیدگى شد. 

حمام شاهزاده ها باز شد
در حمـام شـاهزاده ها از آخریـن معمـارى هـاى دوره 
صفویـان در اصفهـان بـه روى همـه بـاز شـد. حمام 
شـاهزاده ها از آخرین معمارى هـاى دوره صفویان در 
اصفهان است. این حمام به علت گرانى فقط در اختیار 
افراد خاص قرار مى گرفـت و حاال با نوسـازى این بنا، 
در هاى آن بر روى همه باز شـده اسـت. ایـن حمام در 
خیابان حکیم، حمامى لوکس و گـران در عهد صفوى 
و متعلـق به افـراد متمـول زمان خـود و جـزو بهترین 
حمام هاى شـهر بوده است. حمام شـاهزاده ها در بازار 
فرش اصفهان تقاطع بازار رنگرز ها با بازارچه نو اصفهان 

قرار گرفته است./3980

گاز گرفتگى
 اعضاى یک خانواده 

یـک خانـواده چهـار نفـره در شـهر چـادگان بـا گاز 
مونواکسـیدکربن مسـموم شـدند. سـخنگوى مرکـز 
اورژانس اسـتان اصفهان با بیان اینکـه این حادثه روز 
شنبه بر اثر نشت مونواکسید کربن از بخارى روى داد، 
گفت: اورژانس 115، بیماران را به بیمارسـتان بوعلى 
چادگان انتقال داد. عباس عابدى افـزود: یک زن 32، 
یک مرد 45 سـاله و دو فرزنـد آنها در ایـن حادثه دچار 

مسمومیت شدند.

باال بردن کیفیت آب شرب 
به گزارش روابط عمومـى آبفا تیران و کـرون، عملیات 
اتصال شـبکه توزیع آب روستاى سـوران به خط انتقال 
آب مجتمع 41 روسـتا با موفقیت به پایان رسید. در این 
عملیات که به علت نیتراته بودن آب چاه موجود در روستا 
با هدف باال بردن کیفیت آب شرب اهالى روستا صورت 
گرفت یک دستگاه شیر فشـار شکن و همچنین فلومتر 
مغناطیسـى به منظور اندازه گیرى میـزان آب دریافتى 

مورد استفاده قرار گرفت.

کسب 3 گواهینامه
 توسط ذوب آهن

 تعاونى مصـرف کارکنـان ذوب آهن اصفهـان براى 
اولین بار موفق به دریافت  گواهینامه هاى بین المللى 
 ISO 14001 و سیسـتم یکپارچه مدیریـت شـامل
 ISO  45001 ، (سیستم مدیریت زیسـت محیطى)
 ISO  9001 (سیسـتم مدیریت شـغلى و ایمنـى) و
(مدیریت کیفیت) شـد. امین قنبـرى، مدیرعامل این 
تعاونى ضمن بیان خبر فوق گفت: از جمله مزیت هاى 
دریافت گواهینامـه هاى ایزو توسـط تعاونى مصرف 
کارکنـان ذوب آهن اصفهان ایـن بوده که خـود را با 
اسـتانداردهاى جهانى منطبق کند و در نهایت ایجاد 
کیفیت و اعتماد و اطمینان در کاالهـا و خدمات ارائه 

شده به سهامداران کند./3981

خبر

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان بر پرداخت مالیاِت 
فراریان مالیاتى تأکید کرد.

بهروز مهدلو در جلسه بررســى مشکل پرداخت مالیات 
حســابداران در صندوق هاى قرض الحســنه و برخى 
از واحد هــاى صنفى گفت: کســانى که فــرار مالیاتى 
داشــته اند، باید مالیات خود را بپردازنــد و حداقل مبلغ 
پرداختى در حساب هاى قرض الحسنه و قانون وارد شدن 
بر حساب هاى قبل از 95 به زودى مشخص مى شود. وى 
با بیان اینکه امســال محاســبه مالیات بر اساس اظهار 
خود افراد ابالغ مى شــود، افزود: تاکنون، 1700 حساب 
در قرض الحسنه ها با گردش مالى بیش از 500 میلیارد 

تومان در سال مشمول پرداخت مالیات شده اند.
مدیر کل امور مالیاتى اســتان اصفهان افــزود: از 250 
هزار پرونده مالیاتى که وجــود دارد، مالیات 60 درصد 
از پرونده هــاى مشــاغل صفــر اســت و از 40 درصد 
باقیمانده، بیش از نیمى از آنها یک تا 3/5 میلیون تومان

 است.
حسینعلى حاجى، نماینده مردم شهرستان شاهین شهر 
و میمه هم در این جلســه گفت: بیش از 3000 صندوق 
قرض الحسنه در کشور فعال است که با توجه به تشکیل 
پرونده در بانک مرکزى، هنوز اقدامى براى صدور مجوز 

بسیارى از آنها نشده است./3967

رئیس اداره فنى مهندسى اداره کل ورزش و جوانان اصفهان 
گفت: 25 طرح نیمه تمام ورزشى در این استان در صورت 

تخصیص اعتبار تا پایان سال تکمیل مى شود. 
حســین محمودیه افزود: این تعداد پروژه ورزشى به طور 
متوسط باالى 80 درصد پیشرفت فیزیکى دارد و امیدواریم 
با تخصیص اعتبار به موقع روند احــداث و تکمیل آنها را 
شاهد باشیم. وى ادامه داد: اعتبارات مصوب براى طرح هاى 
عمرانى ســال جارى حدود 90 میلیارد تومان اســت و بر 
اساس اولویت بندى صورت گرفته براى هر یک از پروژه ها 

اختصاص پیدا مى کند.
به گفته وى مجموعه هاى ورزشــى در دست ساخت سال 

جارى در شهرستان هاى مختلف استان قرار دارد. 
رئیس اداره فنى مهندسى اداره کل ورزش و جوانان اصفهان 
با بیان اینکه بالغ بر 120 پروژه نیمه تمام ورزشى در استان 
وجود دارد تصریح کرد: تکمیل این تعداد مجموعه ورزشى 
حدود 100 هزار متر مربع به فضاى ورزشــى استان خواهد 
افزود.  محمودیه خاطرنشــان کرد: کمبــود منابع مالى و 
اعتبارى بزرگ ترین چالش پیِش روى تکمیل طرح هاى نیمه 
تمام ورزشى در استان است و بهبود اوضاع سرانه ورزشى در 
منطقه منوط به اتمام مجموعه هاى ورزشى در دست ساخت 
خواهد بود. سرانه ورزشى در اســتان اصفهان در مقایسه با 

هفت سال قبل حدود 53 درصد رشد داشته است.

شرط تکمیل شدن 25 طرح 
نیمه تمام ورزشى 

فراریان، مالیاتشان را 
پرداخت کنند

سرپرســت مخابرات منطقه اصفهان در راســتاى 
افزایش همکارى هاى دو مجموعــه، با مدیر کل 

آموزش فنى و حرفه اى استان، دیدار و گفتگو کرد.
ناصر مشــایخى در این دیدار با اشــاره به اهمیت 
تعامــالت بیــن ســازمانى در پیشــبرد اهــداف 
سازمان ها گفت: سیاســت مخابرات توسعه سطح 
همکارى با تمام مجموعه ها و ارگان هاى اســتانى 
است و در این راه از هیچ کوششى دریغ نخواهد کرد.

وى افزود: در همین راســتا آمادگى خــود را براى 
افزایش ســطح همکارى هاى دوجانبه با اداره کل 
فنى و حرفه اى استان اعالم مى داریم و از هرگونه 

پیشنهادى در این جهت استقبال مى کنیم.
در ادامه این نشســت آرش اخوان طبسى مدیر کل 
آموزش فنى و حرفه اى اســتان نیز به ارائه گزارش 
در خصوص ظرفیت ها، امکانات آموزشى و راه هاى 

افزایش همکارى ها پرداخت.

دیدار سرپرست مخابرات با مدیر کل فنى و حرفه اى 

26 آذر ماه امســال با اعالم کشف جســد دخترى 21 ساله 
از ســوى پلیس 110 در اطراف روستاى على آباد نجف آباد 
اصفهان دســتور قضایى صادر و با تشکیل پرونده قضایى، 

تحقیقات اولیه آغاز شد.
در همان ابتداى انجام تحقیقات، پدر دختر به صراحت به قتل 
فرزند خود اعتراف کرد. او انگیزه خــود از ارتکاب به قتل را 
اختالف خانوادگى و باال گرفتن مشاجره لفظى در زمان وقوع 
قتل اعالم کرده است. به گفته محمد محمدى، رئیس دادگاه 
بخش مهردشت نجف آباد اصفهان، پرونده قتل دختر جوان 
21 ساله توسط پدرش در دادگاه مهردشت در دست بررسى و 

انجام تحقیقات تکمیلى است.
به گزارش «ایسنا»، روایت یکى از دوســتان دختر جوان از 
ماجراى قتل این دختــر جوان، ابعاد دیگــرى از این پرونده 
را روشــن مى کند. «بهار» مــى گوید:  او را "شــیدا" صدا 
مى کردیم، اما اسمش در شناسنامه "اعظم" بود. ما همشهرى، 

همکالسى و دوست بودیم و خانواده اش در روستاى خیرآباد 
در بخش مهردشت از توابع شهرســتان نجف آباد همسایه 
مادربزرگم بودنــد. هفته قبل وقتى از تولد دوســتم به خانه 
برگشــتم مادرم گفت کــه در خیرآباد یک دختــر جوان را 
کشــته اند و جسد او بعد از ســه روز پیدا شــده است. وقتى 
نشانى هاى او را پرسیدم گفت دختر 21 ســاله اى بوده که 
پدرش او را کشته و جنازه اش را در بیابان هاى نزدیک على 
آباد که روستاى دیگرى در آن منطقه است رها کرده بود. بدنم 
یخ کرد و نمى توانستم از فکر و ناراحتى بخوابم، بعد از مدت 
ها بى خبرى حاال خبر مرگ دوستم به من رسیده بود! خیرآباد 
روستاى محرومى اســت که امکانات زیادى ندارد، به دلیل 
همین "شیدا" چند سالى بود که به اصفهان آمده بود و اینجا 
درس مى خواند، خواهر بزرگ ترش هم در اصفهان زندگى 
مى کرد و او مدتى پیش خواهرش زندگى مى کرد، ولى خانواده 
اش گفته بودند باید به روســتا برگردد. در مورد ماجراى قتل 

"شیدا" از دوستان و همشهرى هایم دالیل مختلفى شنیده 
ام، برخى مى گویند دیر به خانه رفته و پدرش عصبانى و با او 
درگیر شــده، برخى هم مى گویند پدرش فهمیده یک نفر را 
دوست دارد و با او در ارتباط است، به همین دلیل عصبانى شده 
و به او حمله کرده است. هرچه بوده که مطمئن شدند پدرش 
او را خفه کرده و جنازه اش را در یک گونى در بیابان هاى على 
آباد رها کرده بود، حاال هم که پدرش را دستگیر کرده اند. تا 
جایى که از "شیدا" خبر داشــتم درس مى خواند، ولى فکر 
مى کنم جدیداً کار هم مى کرد. یکى از دوستان مشترکمان 
این اواخر او را دیده بود و مى گفت "شیدا" خیلى ناراحت بوده و 
خیلى گریه مى کرده است.» وى مدعى شد: «سال قبل خواهر 
کوچک تر "شیدا" هم خودش را دار زده بود. ما با هم رفت و آمد 
داشتیم و گاهى به خانه شان مى رفتم، پدرش خیلى سختگیر 
بود و همینطور مادرش. آنها چهار دختر بودند که حاال یکى 

خودکشى کرده و دیگرى به قتل رسیده است.»

ماجراى قتل فجیع در نجف آباد به روایت دوست مقتول

«شیدا» چگونه به دست پدرش 
کشته شد

مســئول واحد فراهم آورى اعضاى پیوندى مرکز 
آموزشى درمانى الزهرا(س) اصفهان گفت: هشت 
مورد اهداى عضو از افراد مرگ مغزى در این استان از 
ابتداى سال تا پایان آذر انجام شد درحالى که این آمار 
در مدت مشابه سال هاى گذشته حدود 40 مورد بود.

مریم خلیفه سلطانى افزود: اهدا و پیوند عضو در زمان 
حاضر در استان متوقف نیســت اما به دلیل شرایط 
خاص ناشى از همه گیرى بیمارى کووید- 19 یافتن 
موارد مناسب براى اهداى عضو از افراد مرگ مغزى 
بسیار مشکل شده و تعداد بسیار کمى در مقایسه با 

سال هاى گذشته به اهداى عضو منجر مى شود.
وى اظهار کرد: در موارد بســیارى وقتى فرد مرگ 
مغزى داراى شــرایط اهداى عضــو را مى یابیم در 
مراحل پایانى متوجه مى شویم که به ویروس کرونا 
مبتال شده است که دیگر تحت هیچ شرایطى امکان 

برداشت عضو از او وجود ندارد.
به گفته وى به طور معمــول افرادى که دچار مرگ 
مغزى مى شوند مدت طوالنى در بیمارستان بسترى 
هســتند و به همین دلیل احتمال بیشــترى درباره 

ابتالى آنها به ویروس کرونا وجود دارد.

فقط 8 مورد اهداى عضو در اصفهان انجام شد

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
استان اصفهان از ادامه فصل هاى کاوش باستان شناسى 

در تپه اشرف اصفهان خبر داد.
فریدون اللهیارى اظهار کرد: کاوش هاى باستان شناسى 
در تپه اشرف اصفهان از سال 1389 آغاز و تا پاییز 1399، 
تعداد هفت فصل کاوش در این تپه تاریخى انجام شده 
است. وى با اشاره به اهمیت کاوش هاى باستان شناسى 
در این تپه تاریخى افزود: تپه تاریخى اشرف جزو معدود 
مناطق باستانى در داخل شــهر اصفهان است که ادامه 
کاوش در آن مى تواند به کشف پیشینه رمزآلود این شهر 

تاریخى منجر شود.
وى تأکید کرد: با ادامه کاوش ها در این تپه تاریخى موفق 
شدیم پیشــینه تاریخى اصفهان را به  صورت علمى تا 
دوران اشکانى و سپس هخامنشى اثبات کنیم و بدین 

ترتیب پیشینه تاریخى اصفهان تا حدود 3000 سال قبل 
به صورت علمى اثبات شد.

اللهیارى گفت: در خصوص پیشــینه تاریخى اصفهان 
به شدت با کمبود منابع علمى مواجه هستیم، بنابراین 
درصدد هستیم تا با جذب اعتبارات مالى، ادامه فصل هاى 
کاوش باستان شناســى را در این تپــه تاریخى براى 
ســال 1400 فراهم آوریم. مدیرکل میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى اســتان اصفهان بیان کرد: 
در سال هاى گذشــته این مجموعه باستانى به وسعت 
7 هکتار توسط اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنایع دستى اســتان اصفهان تملک شد، همچنین 
شهردارى اصفهان نیز در سال هاى گذشته تالش هاى 
خوبى را در راســتاى ســاماندهى بافت پیرامون این 

مجموعه باستانى انجام داده است.

تالش براى کشف پیشینه رمزآلود اصفهان

فعالیت سامانه بارشــى اخیر در شهرستان فریدونشهر 
موجب بارش 31,2 میلیمتر نزوالت آسمانى شد. این 
بارش ها که به صورت بارش برف بود، در ارتفاعات بسیار 
بیشتر از این مقدار بود اما چون شهرستان فریدونشهر 
با وجود اهمیت میــزان بارش هایش فاقــد امکانات 
هواشناسى در ارتفاعات اســت نمى توان رقم دقیقى 
از میزان بارش ها در آن نقاط ســخن گفت اما دستکم 
مى توان گفت بارش ها در ارتفاعات شهرستان تاکنون 
دو برابر بوده و به طور کلى این میزان در فریدونشــهر 
نسبت به سال گذشــته 20 درصد و نسبت به میانگین 
بلندمدت این شهرستان 30 درصد افزایش داشته است. 
در همین رابطه گفته شد میزان بارش برف طى چهار روز 

گذشته در گردنه کلوسه بیش از یک متر بود.
فریدونشــهر هم اکنون در فصل یخبنــدان قرار دارد 

اما بارش برف در این شهرســتان هر ساله آغاز فصل 
اسکى و ورزش هاى زمستانى را به همراه داشته اگرچه 
امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا، هنوز پیست اسکى 

فریدونشهر بازگشایى نشده است.
رئیس هیئت اســکى اســتان اصفهــان در این باره 
مى گوید: پاییز امسال بارش برف خوبى را در شهرستان 
فریدونشهر شاهد بودیم به طورى که پیست فریدونشهر 
مى توانســت در آذر ماه به عنوان اولین پیست اسکى 

کشور بازگشایى شود.
محمود یســلیانى اظهار کرد: ورزش اسکى در فضاى 
باز انجام مى شود و پوشــش اسکى بازان و فاصله بین 
افراد به شکلى است که خود به خود همه ماسک داشته 
و دســتورالعمل هاى بهداشــتى رعایت مى شود لذا از 
بابت موازین بهداشتى مطابق مصوبه ستاد ملى کرونا 

محدودیتى براى بازگشایى این پیست وجود ندارد.
وى ادامه داد: مجوز استانى بازگشایى پیست اسکى 
فریدونشهر و حتى مجوز برگزارى مسابقات اسکى 
بدون حضور تماشاگران اخذ و تصمیم نهایى براى 
بازگشایى این پیست منوط به تصمیم ستاد مدیریت 
بیمارى کروناى شهرستان فریدونشهر شده است 
که در این صورت باید شــرکت پیمانکار پیست و 
همچنین هیئت اســکى شهرســتان فریدونشهر 
تدابیر الزم براى کنترل ورزشکاران و گردشگران و 
رعایت کامل پروتکل هاى بهداشتى توسط ایشان 

را اتخاذ کنند.
رئیس هیئت اسکى اســتان اصفهان گفت: هم اکنون 
چند پیست اسکى در سطح کشور بازگشایى شده و در 

حال فعالیت هستند.

در انتظار اسکى روى برف هاى فریدونشهر

پدیده طبیعى انقالب زمستانى صبحگاه دیروز در بناى 
تاریخى چارتاقى نیاسر کاشان، رؤیت و ثبت شد.

رئیس اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 

کاشان گفت: انقالب زمستانى لحظه طلوع خورشید در 
ساعت 7 و 7 دقیقه و 16 ثانیه روز اول زمستان در این بناى 

تاریخى به وقوع پیوست.
مهران سرمدیان افزود: خورشید در حرکت ساالنه خود 

در آخرین روز پاییز به پایین ترین نقطه افق جنوب شرقى 
مى رســد که موجب کوتاه شــدن طول روز و افزایش 
زمان تاریکى شب مى شود. وى گفت: با شروع زمستان 
یا انقالب زمســتانى، خورشــید بار دیگر به 
سوى شمال شــرقى باز مى گردد که نتیجه 
آن افزایش روشــنایى روز و کاهش تاریکى 

شب است.
وى افزود: بناى چارتاقى نیاســر با قاعده اى 
مربع شــکل و در واقع ذوزنقه اى با اضالع 
تقریبى 12 متر اســت که براى ساختن آن 
تنها از سنگ هاى آهکى رسوبى و مالت گچ 
استفاده شده و امروزه به یکى از میعادگاه هاى 
عالقه مندان نجوم و ستاره شناسى در ایران 

تبدیل شده است.
قدمت بناى باســتانى چارتاقى نیاسر کاشــان، به دوره 
اشکانى و اوایل دوره ساسانى مى رســد. این بنا از سالم 

ترین بناهاى تقویمى کشور است.

ثبت پدیده طبیعى انقالب زمستانى
96 درصد از گروه هدف استان اصفهان، درخواست کارت 

ملى هوشمند داده اند.
مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان گفت: تاکنون حدود 
سه میلیون و 872 هزار نفر از جمعیت 15 ساله و بیشتر 
استان (واجدان دریافت کارت ملى) درخواست دریافت 
کارت ملى هوشمند داده و بیشــتر آنها دریافت کرده اند 
یا در نوبت دریافت هستند. حسین غفرانى کجانى افزود: 
تا زمان آماده شدن کارت ملى هوشمند، رسید آن حکم 

کارت را دارد.
وى اضافه کرد: کارت ملى قدیم دیگــر براى هیچ کار 
بانکى و ادارى قابل قبول نیست و واجدان شرایط باید در 

کوتاه ترین زمان براى تعویض آن اقدام کنند.
مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان از افرادى که پس 
از طى فرایند تعویــض کارت ملى، همچنان کارت ملى 
هوشمند به دستشان نرســیده است خواست با در دست 
داشتن رسید به محل ثبت نام اولیه خود شامل ثبت احوال 

و دفاتر پیشخوان و پست مراجعه کنند.

شــکوفه هاى یخى در اولین روز از زمســتان بر قامت 
درختان و طبیعت فریدن زیبایى خاصى به طبیعت این 
شهرستان بخشید. نوروز ملکى، رئیس اداره هواشناسى 
فریدن و بویین میاندشت افزایش رطوبت هوا و کاهش 

دما را علت بروز این پدیــده بیان کرد و گفت: صبح روز 
یک شنبه رطوبت هوا در فریدن نزدیک به 97 درصد و 
دما نیز 10 درجه سانتیگراد زیر صفر بوده که موجب یخ 

زدن شبنم ها بر روى درختان شده است./3979

شکوفه هاى یخى در اولین روز از زمستان 

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان خودروى اصفهان با 
اشاره به ریزش 10 تا 30 درصدى قیمت خودرو و رکود 
این بازار، گفت: اگر قیمت خودروهاى داخلى بین 10 تا 
5 درصد دیگر در بازار کاهش یابد، با نرخ تورم کنونى، 

قیمت ها مى تواند واقعى و عادالنه باشد.
حمیدرضا قندى در خصوص آخرین وضعیت بازار خرید 
و فروش خودرو در اصفهان، اظهار کرد: در حال حاضر 
میزان معامله خودرو در اصفهان بسیار کم و به نوعى رکود 

در بازار حاکم است.

وى با اشاره به روند کاهشــى قیمت خودرو، گفت: با 
وجود این، خریدار واقعى شــاید بــه میزان 10 درصد 
در بازار اســت و همه در انتظار کاهش و ثبات قیمت 

خودرو هستند.
رئیس اتحادیه فروشــندگان خودروى اصفهان با بیان 
اینکه حدود 20 روزى است که دالل بازى از بازار خودرو 
کنار رفته است، افزود: در این مدت به نوعى فروشنده زیاد 
و خریدار اندك است و در صورتى که افراد ناچار باشند، 

خرید مى کنند.

قیمت خودرو در آستانه واقعى شدن

قدیمى ها اعتبار ندارند
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مرتضى احمدى، بازیگر و صداپیشه روز سى ام آذر ماه 1393 در سن 90 سالگى دارفانى 
را وداع گفت. مرتضى احمدى عالوه بر گویندگى به جاى شخصیت «بابا عالءالدین» 
در کارتون «سندباد» و همچنین «روباه مکار» در «پینوکیو» گویش هاى بسیارى را 
در دوبله ایران از خود به یادگار گذاشت که مصداق بارز آن «بینوایان- 1958- به جاى 
قاضى دادگاه» بود و البته وى همچنین در دوبله فیلم هاى ایرانى هم ید طوالیى داشت. 
عالوه بر این مرتضى احمدى در رادیو هم دستى در کار داشت و «صبح جمعه با شما» 

کنار منوچهر نوذرى فعالیت مى کرد.
جواد انصافى که او  را با کاراکتر «عبدلى» و عمو نوروز مى شناسیم، یکى از بازیگرانى 

است که با مرتضى احمدى همبازى بوده است. «عبدلى» نام شخصیتى است که جواد 
انصافى از اواخر دهه 60 در نمایش هاى تلویزیونى بازى کرده  است. البته این بازیگر 
پیشکسوت کارهایى مثل «میوه ممنوعه» را نیز در کارنامه اش دارد که با على نصیریان 

و امیرجعفرى همبازى بود.
انصافى درباره اولین ســریال نوروزى که با مرتضى احمدى کار کرد، گفت: یکى از 
پیشکســوتان «ضربى خوانى»، «کمدى خوانى» و «پیش پرده خوانى» ایران بود و 
خوشبختانه در زمان حیاتشان از ایشان بهره بردیم و خواستیم این کارهاى ارزشمندشان 
براى نسل بعدى ثبت شود که با چاپ چند کتاب این اتفاق افتاد. االن ما راه ایشان را 

ادامه مى دهیم، هنرمندى که در هر ژانرى، توانمندى بالمنازعى از خودش نشــان 
مى داد. 

او تأکید کرد: به همه ما درس مى دادند که چطور مى تــوان حال مردم را خوب کرد. 
زمانى با کار کودك، زمانى براى بزرگساالن و زمانى هم براى اصالت کوچه و بازار و 
فرهنگ ما قدم برمى داشتند. اطالعات جالب توجهى داشتند و خوشبختانه تا آنجایى که 
مى توانستند این دانستنى ها را انتقال مى دادند. من افتخار این را داشتم در اولین سریال 
نوروزى با ایشان همکار بودم. سریال «اشتباه در اشتباه» را نویسندگى و کارگردانى کردم 

و استاد احمدى و مرحوم مهین شهابى و سیروس گرجستانى حضور داشتند. 

روایت جواد انصافى از مرتضى احمدى

ساخت فصل دیگرى از سریال «خانه امن» در دســتور کار تلویزیون قرار دارد و باید دید این او در هر ژانرى، توانمندى بالمنازعى داشت
مجموعه با قصه اى متفاوت به سرانجام مى رسد یا خیر.

سریال «خانه امن» ساخته احمد معظمى کم کم به روزهاى پایانى پخش خود نزدیک مى شود؛ 
با این حال، شنیده ها حاکى از این است که تالش هایى براى ساخت فصل دیگرى از این سریال 
اطالعاتى و امنیتى انجام شــده و احتمال دارد فصل دیگرى از آن با داستانى جدید در دست 

ساخت و پخش قرار گیرد.
این خبر را برخى بازیگران اصلى سریال هم مورد تأکید قرار مى دهند؛ اتفاقى که فعًال در مرحله 

رایزنى است اما همچنان قطعیتى نیافته است.
ســریال تلویزیونى «خانه امن» بــه تهیه کنندگــى ابوالفضل صفرى بر موضــوع مبارزه با 

تروریست هاى تکفیرى تمرکز دارد که مورد اقباس مخاطبان نیز قرار گرفته است.
حمیدرضا پگاه، امین زندگانى، سامان صفارى، پرویز فالحى پور، شهره سلطانى، شایسته ایرانى، 
سپیده خداوردى، رحیم نوروزى، شهروز ابراهیمى، ســیما تیرانداز، حمیدرضا عطایى، قربان 
نجفى، شیوا ابراهیمى، سوگل طهماسبى، علیرضا رئیســى، نیلوفر کوخانى، ارسطو خوشرزم، 
روژین رحیمى طهرانى، زهره نعیمى و... بازیگرانى هســتند که در این مجموعه ایفاى نقش 

مى کنند./3963مى کنند./3963

فصل دوم «خانه امن» ساخته مى شود

سریال «خوب بد جلف: رادیو اکتیو»، بازیگر دیگرى را جایگزین ریحانه پارسا کرد تا نقش «آنا» از فیلمنامه حذف نشود.
در حالى که قرار بود ریحانه پارسا جلوى دوربین سریال «خوب، بد، جلف: رادیواکتیو» برود، اعالم خبر مهاجرت این بازیگر که 

یکى از نقش هاى اصلى قسمت دوم این فیلم بود وضعیت این نقش و داستان را نامشخص کرده بود.
احتمال داده مى شد نویسندگان سریال «خوب بد جلف» نقش او را از داستان حذف کنند اما ظاهراً سازندگان این مجموعه 
تصمیم گرفته اند این کارکتر را با بازیگر تازه اى ادامه دهند و آناهیتا درگاهى در سریال «خوب بد جلف» ایفاگر این نقش خواهد 
بود. فیلمبردارى بخش هاى پایانى ســریال «خوب بد جلف» این روزها در جزیره قشم ادامه دارد. ریحانه پارسا بازیگر فیلم 

«خوب بد جلف: ارتش سرى» ماه گذشته به ترکیه مهاجرت کرد.

از آن خود کند و حاال با فراهم شدن شرایط، ساخت ماجراهاى «فریبرز باغ بیشه» در کنار کاراکترهاى فصل اول «زیرخاکى» با پخش در ماه رمضان امسال توانست عنوان پربیننده ترین سریال رمضانى را «سد معبر»، «مترى شیش و نیم»، «چک برگشتى» و... بازى کرده است.بازیگر نقش مکمل زن از جشنواره فیلم فجر شده بود، در فیلم و سریال هاى مختلفى همچون «خروج»، این بازیگر باســابقه تئاتر که با ایفاى نقش در فیلم «ویالیى ها» نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین جدیدى را به فهرست بازیگران خود اضافه کرده است که گیتى قاسمى یکى از آنهاست.فصل دوم «زیرخاکى» که به زودى کلید مى خورد، این روزها در مرحله پیش تولید، اسامى چهره هاى 
اصغر نقى زاده، رایان سرلک و با حضور هومن برق نورد./3983بازیگران این مجموعه تولید سیما فیلم عبارتند از پژمان جمشیدى، ژاله صامتى، نادر فالح، امید روحانى، جدید ادامه پیدا مى کند.

سرپرست معاونت کاربران و تنظیم گرى اجتماعى «ســاترا» از رایزنى با قوه قضاییه براى رفع توقیف سریال 
داده شود. خبرهاى خوشى در راه است که امیدواریم به تقویت هر چه بیشتر رسانه هاى داخلى منجر شود.»/3982راه حلى دست یابیم که هم سریال امکان پخش یابد و در عین حال دغدغه هاى دستگاه قضا به طور کامل پوشش "قورباغه" که پس از بازبینى، ممنوعیت پخش از منظر ساترا ندارد، رایزنى با دستگاه قضا را شروع کردیم تا به خوردن به تولید داخل و معیشــت فعاالن آن عرصه است. در همین راســتا بعد از اعالم توقیف موقت سریال از سیاست هاى ارزشمند ریاست محترم قوه قضاییه، پیگیرى تخلفات مالى و احقاق حقوق عمومى بدون ضربه على سعد، سرپرست معاونت کاربران و تنظیم گرى اجتماعى ساترا در این باره در فضاى مجازى نوشت: «یکى آذر پخش شود که در لحظات آخر به دستور قضایى از پخش آن جلوگیرى شد.سریال «قورباغه» به کارگردانى هومن سیدى با بازى نوید محمدزاده، صابر ابر، سحر دولتشاهى و... قرار بود 24 «قورباغه» خبر داد.

گیر سریال «قورباغه» کجاست؟
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گیتى قاسمى بازیگر تازه «زیرخاکى»

جایگزین ریحانه 
پارسا معرفى شد

حلزون» است که با نقش و گریمى متفاوت با این پروژه همکارى على مصفا، اولین بازیگر مرد در فیلم ســینمایى «الك پشت و 
على مصفا اولین بازیگر مرد این فیلم سینمایى است. مصفا در این را آغاز کرده است. این فیلم به زودى وارد مرحله تولید مى شود.فیلمنامه اى از محســن رضایى از  چند ماه قبل پیش تولید خود تهیه کنندگى مشترك شــهرام گیل آبادى و هوشنگ نورالهى و فیلم سینمایى «الك پشت و حلزون» به کارگردانى رضا حماسى، مى کند.

غریبى آشنا مى شود و یک رابطه دوستى پنهانى بین آنها شکل مشکالت پدرام را همین مسئله مى داند. پدرام با جوان عجیب و افسانه قصد ازدواج دارد، اما با مخالفت پدرام روبه رو است و دلیل ساله با مادرش افسانه زندگى مى کند و مشکالت زیادى با او دارد. در خالصه داستان «الك پشت و حلزون» آمده است: «پدرام ده فیلم با نقش و گریمى متفاوت ظاهر مى شود.
مى گیرد...»

 فیلمبردارى آخرین فیلم اصغر فرهادى با نام «قهرمان» در شیراز به على مصفا با نقش و گریم متفاوت در «الك پشت و حلزون»
پایان رسید.

پس از ماه ها ساخت فیلم سینمایى «قهرمان» در شیراز که با سکوت 
خبرى همراه شده است، باالخره فیلمبردارى این اثر سینمایى پایان 

یافت.
بخشى از فیلمبردارى «قهرمان» در مجموعه نقش رستم انجام شد 
و گروه تولید در شیراز در بخش هاى مختلف این شهر به ساخت آن 
مشغول شــد و هیچیک از عوامل فیلم اجازه انتشار خبر یا عکسى از 

مراحل فیلمبردارى آن نداشتند.
این در حالى است که عصر یک شنبه فرهادى و پریسا بخت آور همسر 
این کارگردان برنده اسکار بار دیگر در نقش رستم حاضر شده و از این 

میراث تاریخى بازدید کردند.
گروه تولید فیلم «قهرمان» که با حضور برخى از چهره هاى سینما و 
تئاتر شــیراز فیلمبردارى را دنبال مى کرد براى ادامه ساخت این فیلم 

راهى تهران شدند تا مراحل تدوین و صداگذارى انجام شود.

پایان فیلمبردارى
 «قهرمان» در شیراز
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 هفته هشــتم رقابت هاى لیگ برتر فوتبــال، جام خلیج 
فارس، امروز سه شنبه 2 دى ماه با برگزارى یک دیدار آغاز 
مى شود و بر همین اساس تیم فوتبال سپاهان در ورزشگاه 

شهداى رفسنجان به مصاف تیم مس خواهد رفت.
 دیدارى ســخت و حســاس که نتیجه آن عالوه بر دو 
تیم، براى ســایر مدعیان نیز حائز اهمیت بوده و پیروزى 
زردپوشان اصفهانى مى تواند شرایط جدول را دستخوش 
تغییرات جدیدى کند. ســپاهان با یک بازى کمتر، تنها 
3 امتیاز با صدر جدول فاصلــه دارد و در صورت پیروزى 
مقابل مس، شــانس خوبى براى رسیدن به صدر جدول 

خواهد داشت.
سپاهان در حالى آماده مصاف با مس رفسنجان مى شود 
که بازى هفته گذشته این تیم مقابل پرسپولیس به دلیل 
همزمانى با فینال لیگ قهرمانان آسیا و حضور سرخپوشان 
پایتخت در فینال لغو شده و آخرین بازى سپاهان به هفته 
ششم مقابل نساجى بازمى گردد که شاگردان نویدکیا در 
آن دیدار با نتیجه 4 بر صفر از سد شاگردان فاضلى گذشتند.

زردپوشــان اصفهانى از شــش دیدار قبلى خود سه برد، 
یک تساوى و دو شکست به دســت آورده و با 10 امتیاز 
در رده ششم جدول جاى دارند. در آن سو، بازیکنان مس 
رفسنجان نیز در شرایطى آماده میزبانى از سپاهان مى شوند 
که در هفته هاى اخیر دو پیــروزى پیاپى را تجربه کرده و 

شرایط خوبى دارند. آنها طى هفت هفته گذشته، دو برد، 
سه تساوى و سه شکست به دست آورده و با 8 امتیاز در رده 

دوازدهم جدول قرار دارند.
سپاهان محکوم به شکست مس رفسنجان است. لیگ 
بیســتم شــرایط ویژه اى پیدا کرده و تیم هاى حاضر در 
رقابت هاى این فصل از نظر امتیــازى رقابتى نزدیک با 
هم دارند. فاصله امتیــازى تیم هاى حاضر در رقابت هاى 
لیگ بیســتم به اندازه اى نزدیک به هم است که گل گهر 
صدرنشین با شــهرخودرِو حاضر در رده چهاردهم تنها 6 
امتیاز اختالف دارند و همین رقابت تنگاتنگ موجب شده 
که تیم ها براى حفظ و بهبود جایگاه شان به امتیازات هر 
بازى نیاز مبرمى داشته باشند. ســپاهان نیز از این قاعده 
مستثنى نیست و با توجه یک بازى کمتر نسبت به سایر 

مدعیان شانس خوبى براى رسیدن به صدر جدول دارد.
ســپاهان على رغم نمایش نه چندان دلچسب هفته هاى 
ابتدایى، به مرور نشــان داد که از باکیفیت ترین تیم هاى 
حاضر در رقابت هاست و از مدعیان جدى لیگ محسوب 
مى شود. بزرگ ترین پوئن مثبت تیم نویدکیا برخوردارى از 
انسجام تیمى و نظم دفاعى قابل توجه است که مى تواند 
کار را براى تیم هاى مقابل بسیار سخت کند. سپاهان در 
فاز دفاعى شرایط بسیار خوبى دارد و مدافعان این تیم در 
آمادگى کامل به سر مى برند. در فاز هجومى نیز زردپوشان 

شــرایط ایده آلى دارند و خط حمله این تیم با استفاده از 
انگیزه باالى استنلى در کنار حضور بازیکنان آماده اى مانند 
حسینى، محبى، شهباززاده و دانیال اسماعیلى فر شدیداً 

زهردار شده است.
در آن سو، مس رفسنجان که اولین حضور خود 

را در رقابت هاى لیگ برتر تجربه مى کند، تیمى 
جنگنده و پرتالش اســت که از خط حمله پرقدرتى 

برخوردار بوده و مهاجمان فرصت طلبى در اختیار دارد. 
اوج گیرى محمد قاضى همراه با درخشش بازیکنانى مانند 
اسالم خواه و کریم زاده و رضایى، مس را در فاز هجومى 
تبدیل به تیمى خطرناك کرده که مى تواند براى سپاهان 
دردســرهاى زیادى به وجود آورد. نقطــه  ضعف مس را 
مى توان در خط دفاعى جستجو کرد؛ جایى که مدافعان  این 
تیم اشتباهات فردى زیادى داشته و این موضوع فرصت 

خوبى براى مهاجمان سپاهان محسوب مى شود.
با وجود این،  سپاهان مقابل مس کار سختى را پیش  رو دارد. 
روحیه جنگندگى و میل به برترى جویى بازیکنان این تیم، 
مس را تبدیل به یکى از سرسخت ترین تیم هاى حاضر در 
لیگ کرده است. از طرف دیگر نوع بازى درگیرانه مسى ها 
در کنار نیاز وافرشان به پیروزى باعث مى شود تا سپاهانى ها 
کار راحتى را در پیش نداشته باشند. باید منتظر ماند و دید 

حوادث فوتبال به نفع کدام تیم رقم مى خورد.

سپاهان- مس، امروز در رفسنجان

ببرید و بروید باالتر

محرم نویدکیا مى گوید یکى از لذت بخش ترین جام هایى که در دوران حرفه اى خود به دست 
آورده، جام حذفى فصل 92-1391 فوتبال ایران بوده است.

 محرم مهمان یکى از ویژه برنامه هاى شب یلدا بود و در بخشى از صحبت هایش 
در مورد آخرین جام قهرمانى طالیى پوشان در جام حذفى در سال 1392 که با 

شکست استقالل در نیمه نهایى و پرسپولیس در فینال به دست آمد، اشاره کرد.
این در واقع همان جامى است که براى ســپاهانى ها شیرینى دو چندانى به 
دلیل شکست دادن دو تیم پایتخت نشین در ورزشــگاه آزادى و در ضربات 
پنالتى دارد و البته تلخى اى فراموش نشدنى براى هواداران پرسپولیس 
دارد که قرار بود پس از این مســابقه با یکــى از محبوب ترین 
بازیکنان باشگاهشان یعنى مهدى مهدوى کیا وداع کنند ولى 

خداحافظى این بازیکن با شکست مقابل سپاهان همراه شد تا 
این بازیکن در ورزشگاهى که در حال خالى شدن از تماشاگر 

بود و با حمایت سپاهانى ها چهار گوشه زمین را ببوسد و با فوتبال 
حرفه اى وداع کند.

محرم نویدکیا رسیدن به این جام را لذت بخش توصیف مى کند 
و در مورد آن مى گوید: «براى من خیلى این جام جذاب تر بود 
که ما قبل از فینال هم استقالل را شکست داده بودیم. در فینال 
هم پرسپولیس را شکست دادیم. مراسم باشکوهى هم قرار بود 

در آنجا برگزار شــود که فکر مى کنم براى ما نبود. واقعًا بردن این جام 
حس خوبى داشت.»

محرم نویدکیا سپس با اشاره به خداحافظى مهدى مهدوى کیا اضافه کرد: 
«البته یک قسمت آن هم ناراحت کننده بود. آقاى مهدوى کیا مى خواستند، 
خداحافظى کنند. باالخره ایشان یکى از اســطوره هاى فوتبال ایران است. 
حس خیلى بدى بود، چون تنها و غریبانه این اتفاق برایشان افتاد. واقعاً مهدى 
مهدوى کیا یکى از نوابغ فوتبال ایران است و احترامش براى ما واجب است.»

سرمربى فعلى طالیى پوشان اصفهانى ادامه داد: «براى ما سپاهانى ها حس 
خوبى داشت. دو تیم پایتخت را شکست دادیم و قهرمان شدیم و فکر مى کنم 

براى تمام مردم اصفهان این جام لذت بخش بود.» 

آورده، جام حذفىف
مهمان یک  محرم
در مورد آخرین

شکست استقال
این در واقع هم
دلیل شکست دا
پنالتى دا
دار
با
خ

در آ
حس خو
محرم نو

«البته یک
خداحافظ
حس خیل
مهدوىک
سرمربى
خوبى داش
براى تمام

آن مراسم باشکوه براى ما نبود

بزرگوار فعالً روى ریل مهربانى

مصاحبه مهدى رحمتى بعد از شکســت ســنگین برابــر گل گهر طورى بود که اگر کســى 
نمى دانست چه خبر است، تصور مى کرد شاگردان آقا مهدى 3 تا زده اند و بازى را برده اند! سرمربى 

شــهرخودرو گفته: «گل گهر را کامل آنالیز کرده بودیم. برنامه داشــتیم که بازیکنــان این تیم را روى 
ارسال ها، ضربات ایســتگاهى و اوت هاى دســتى کنترل کنیم.» 

اما معلوم نیســت ناگهان چطور این تیم ســه تا خــورد. تازه 
گل هایى که شــهرخودرو خورد و کلــى از گل هایى که 

نخورد، ربطى به ضربات ایســتگاهى و اوت دســتى
 نداشت.

 به نظر مى رســد اگــر رحمتى لطــف کند و در 
مســابقات بعدى قید آنالیز کــردن حریف را 
بزند، شانس نتیجه گرفتن تیمش بیشتر 
مى شود. یک راهش هم این است 
که خودش برود داخل دروازه 
بایستد؛ شاید تعدادى 

از ایــن توپ ها را 
گرفت.

قید آنالیز را بزن 
آقا سید!

ســید عبدا... حســینى بازیکن ذوب آهن 
درباره تساوى ذوب آهن در دیدار اخیرش 
مقابل اســتقالل اظهار کرد: ما فقط براى 
برد به زمین رفته بودیم چون در چند هفته 
اخیــر اتفاقاتى مثل شــیوع کرونا در تیم، 
نداشــتن بازیکن و... ما را اذیت کرد و نیاز 
داشتیم با کسب پیروزى به شرایط بهترى

 برسیم.
او ادامه داد: مــا بخاطر شــرایط تیم، در 
وضعیت ناآرام و نابرابرى مقابل تیم خوب 
استقالل ظاهر شدیم و حتى مى توانستیم 
در شروع بازى به گل برسیم که روز خوب 
رشید مظاهرى بود و آن توپ را گرفت. در 
نیمه دوم هم استقالل با وجود اینکه توپ و 
بازى را در اختیار داشت، اما موقعیتى ایجاد 
نکرد و چشــم ما هم به ضد حمالت بود تا 

به گل برسیم.
مدافع ذوب آهن درباره دلیل عدم کســب 
پیروزى تیمش در ایــن فصل عنوان کرد: 
شاید ما هنوز بردى نداشتیم، اما فوتبالى که 
زیر نظر آقا رحمان رضایى ارائه مى دهیم، 
بهتــر از حریفان اســت. نمى خواهم این 
موضــوع را گردن داورى هــا بیاندازم، اما 
همه اهالى فوتبال ایران متوجه شــده اند 
که ذوب آهن چقدر از داورى ضربه خورده 
و در از دســت رفتن پیروزى هاى ما تأ ثیر 

داشته است.

فوتبال بهترى
 با آقا رحمان
 ارائه مى کنیم

آنطور که از شــواهد امر پیداســت لکو دوســت دارد همچنان به دروازه بان فرانسوى تیمش 
در ترکیــب آنتورپ میــدان دهد؛ و بعیــد اســت در ادامه مســیر علیرضا بیرانوند شانســى 
براى ادامه حضور مجــدد در ترکیب تیــم بلژیکى پیدا کنــد مگر اینکه اتفــاق خاصى براى 
دروازه بان فرانســوى رخ دهد. البته باید به این نکته مهم اشاره کرد در فوتبال حرفه اى یا بهتر 

فوتبال اروپا مربیان یــک دروازه بان را به عنــوان دروازه بان اول انتخاب اســت بگوییم 
کنند  حتى در روزهایى کــه دروازه بان اول اشــتباه مى کنند باز و مــى 
هستند. اما در ایران نگاه اینچنین نیست و بیشتر مربیان هم حامى او 
گویند  ما دو دروازه بان خوب و اول داریم؛ به طورى که وقتى مى 
بان اشــتباه مى کند دروازه بان بعدى اول مى شود و یک دروازه 
ه  ز ا و ر بان بعدى در صورت اشــتباه جاى خود را به دروازه بان د

اول مى دهد و این سیستم چرخشى انکارپذیر نیست که در 
فوتبال ما وجود دارد. نمونه اش در استقالل بعد از شکست این تیم در 
برابر فوالد محمود فکرى بر آن شد به رشید مظاهرى درون دروازه آبى ها 
میدان دهد و این دروازه بان تا روزى که در ترکیب آبى ها خوب باشد مرد شماره 
یک خواهد بود اما یک لغزش ممکن است دوباره سید حسین را به دروازه بان اول 

استقالل تبدیل کند. 
علیرضا بیرانوند از شرایطش در تیم آنتورپ اصًال راضى به نظر نمى رسد؛ به خصوص که 
تداوم نیمکت نشینى در تیم بلژیکى ممکن است به موقعیت او در تیم ملى ضربه بزند. به خصوص 
که مصاحبه سرمربى آنتورپ بدجورى از نظر روحى و روانى مرد شماره یک تیم ملى فوتبال ایران 
را به هم ریخته است. پیش بینى مى شود علیرضا به همین دلیل در تعطیالت زمستانى تصمیم 
جدیدى در مورد آینــده اش بگیرد. حضور در یک تیم بلژیکى دیگر بــه عنوان بازیکن قرضى. 
حضور در تیمى که شانس بازى داشته باشد. پیش از این گفته مى شد لکو شاید از سوى مدیران 
باشگاه آنتورپ اخراج شود اما فعالً  این اتفاق صورت نگرفته است. آنتورپ هم اکنون با 19 امتیاز 
از 18 بازى تیم ششم لیگ برتر بلژیک به حســاب مى آید که این کارنامه خیلى هم قابل دفاع

 نیست. 

چه زود داره دیر مى شه

انصافًا امیر قلعه نویى از گل گهر تیم خوبى ساخته و حتى روزهایى که شــاگردانش باخته اند هم فوتبال زیبایى از این تیم دیده ایم. االن هم 
رفقاى سیرجانى باالى جدول هستند؛ نوش جانشان، مفت چنگشان؛ با همه اینها، سیاست قدیمى امیرخان همچنان ادامه دارد؛ یعنى تعریف 
کردن از تیم حریف در روزهایى که برنده مى شود. قلعه نویى بعد از در هم کوبیدن شهرخودرو گفته: «یکى از تاکتیکى ترین تیم هاى ایران را 
بردیم.» فقط مشکل اینجاست که این تیم خیلى تاکتیکى، دارد از همه 2 تا و 3 تا مى خورد و االن چهاردهم جدول است. حاال اشکالى ندارد که 
قلعه نویى حرمت بازنده را نگه دارد، اما کاش او در روزهایى که مى باخت هم همینقدر مهربان بود و برترى حریف را به توانایى هاى فنى اش 

ربط مى داد، نه شانس و داورى و مسائل پشت پرده!

کمیته ملى المپیک از مجمع عمومى فدراسیون فوتبال حذف شده است و این 
مى تواند در سرنوشت تیم ملى فوتبال امید هم اثرگذار باشد. 

 صالحى امیرى در مصاحبه اى که به همین بهانه داشته به این نکته اشاره کرده 
حذف کمیته ملى المپیک از مجمع عمومى فدراسیون فوتبال عامدانه بوده و به 
همین بهانه به رئیس فیفا نامه نوشته است. این اتفاق در حالى صورت گرفت که 
هزینه هاى تیم ملى فوتبال امید توسط کمیته ملى المپیک تأمین مى شده و البته 
بر سر انتخاب سرمربى براى این تیم همیشه حواشى بین کمیته ملى المپیک و 

همچنین فدراسیون فوتبال به وجود مى آمد. 
در صورتى که کمیته ملى المپیــک عضویتش از حضــور در مجمع عمومى 
فدراسیون فوتبال حذف شود شاید این کمیته دیگر هزینه هاى تیم ملى فوتبال 
امید را تأمین نکند و این مى تواند چالش تازه اى براى فدراسیون فوتبالى باشد 

که همواره براى تأمین هزینه تیم هاى ملى نظر به کمک هاى دولتى دارد. 
گفتنى است تیم ملى امید در مسابقات آتى درگیر بازى هاى مقدماتى قهرمانى 
زیر 23 سال آسیا خواهد شد. کمیته فنى حمید استیلى را به عنوان سرمربى این 

تیم انتخاب کرده است. قرار اســت این تصمیم از سوى اعضاى هیئت رئیسه 
فدراســیون فوتبال و همچنین کمیته ملى المپیک تأیید شــود. فیفا در تأیید 
اساســنامه جدید به حذف مقامات دولتى از مجمع عمومى فدراسیون فوتبال 
تأ کید داشت که یکى از کسانى که از مجمع عمومى فدراسیون فوتبال حذف شد 

وزیر ورزش و جوانان است. 
باید دید در روزهاى پیش رو کمیته ملى المپیک در مورد تیم ملى فوتبال امید 

چه تصمیمى خواهد گرفت.

امیدها در برزخ

روزنامه استاد الدوحه از تغییرات الدحیل در فصل نقل و انتقاالت زمستانى خبر داد.
به نوشــته این روزنامــه، الدحیــل در فصل جارى لیگ ســتارگان قطــر نتایج 

ناامید کننده اى به دست آورده است.
باتوجه به حضور الدحیل در جام جهانى باشــگاه ها ســرمربى تیم به دنبال جذب 

بازیکنان جدید داخلى و خارجى در زمستان است.
رامین رضاییان یکى از بازیکنان خارجى الدحیل اســت که بعد از درخشــش در 

الشحانیه، پیراهن این تیم را برتن کرد.
استاد الدوحه در ادامه این گزارش خود نوشت: صبرى لموشى، سرمربى الدحیل قصد 
دارد که تغییراتى را در ترکیب تیمش به وجود آورد و به همین دلیل به دنبال جذب 

ستاره هاى جدید در زمستان است.
این روزنامه قطرى نامى از رضاییان در این گزارش خود نیاورد اما با آوردن عکسى 
از این بازیکن ایرانى نشان داد که به احتمال زیاد او در زمستان الدحیل را ترك کند.

پیش از این هم دیگر رسانه هاى قطرى از رضاییان به عنوان یکى از جداشده هاى 
الدحیل در زمستان خبر دادند و حتى از حضور این بازیکن در السیلیه خبر دادند./3984
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یم ین ور نچ ه ی وم
گل هایى که شــهرخودرو خورد و کلــى از گل هایى
نخورد، ربطى به ضربات ایســتگاهى و اوت دســتى

 نداشت.
 به نظر مى رســد اگــر رحمتى لطــف کند و در 
مســابقات بعدى قید آنالیز کــردن حریف را 
تبزند، شانس نتیجه گرفتن تیمش بیشتر 
مى شود. یک راهش هم این است 
که خودش برود داخل دروازه 
بایستد؛ شاید تعدادى 

از ایــن توپ ها را 
گرفت.

روزنامه استاد الدوحه
به نوشــته این روز
ناامید کننده اى به د
باتوجه به حضور الد
بازیکنان جدید داخل

رامین رضاییان یکى
الشحانیه، پیراهن ای
ادامه استاد الدوحه در
دارد که تغییراتى را
ستاره هاى جدید در
این روزنامه قطرى
از اینبازیکن ایرانى
پیش از این هم دیگ
الدحیل در زمستان خ

بوى جدایى مى آید



0606آگهىآگهى 3934 سال هفدهمسه شنبه  2 دى  ماه   1399

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 139960302012000623 تاریــخ: 1399/09/03 برابــر راى شــماره 
139960302012000592 هیات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى سید ناظم عبدالهى فرزند سید اسعد بشماره شناسنامه 2609 صادره 
از فریدن در 5. 1 دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى با حق الشرب از چاه 
عمیق به مساحت 18. 117759 مترمربع مفروز از قسمتى از پالك 1 فرعى از 3 اصلى واقع 
در اراضى مزروعى دامنه خریدارى مع الواسطه از مالک رسمى آقایان محمد جواد هادیان 
و محمدحسن صالحى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
99/09/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/2 م الف: 1055741 موسى الرضا امامى- رئیس 

ثبت اسناد و امالك فریدن/9/124 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
شــماره  راى  برابــر   1399 /09 /03  -139960302012000620 شــماره: 
139960302012000591 هیــات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى  و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى سید شهرام عبداللهى فرزند سید اسعد بشماره شناسنامه 32 صادره 
از در 5. 1 دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى با حق الشرب از چاه عمیق به 
مساحت 18. 117759 مترمربع مفروز از قسمتى از پالك 1 فرعى از 3 اصلى واقع در اراضى 
مزروعى دامنه خریدارى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمدجواد هادیان و محمدحسن 
صالحى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/17 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 99/10/2 م الف: 1055944 موســى الرضا امامى- رئیس ثبت اسناد و امالك 

فریدن/9/128
آگهى مفاد آراء هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى، مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 

زواره
آگهى مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى که 
در اجراى ماده یک قانون مذکور توسط هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك زواره صادر 
گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکور در دو  نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه هاى 
کثیراالنتشار و محلى آگهى مى شود و در روستاها عالوه بر انتشار آگهى راى هیئت با حضور 
نماینده شوراى اسالمى روستا در محل مى گردد اگر شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور 
اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشــار اولین آگهى و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند 
و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومى محل نموده و گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند در 
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه است در صورتى که اعتراض در 
مهلت قانونى و واصل نگردد یا معترض به گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را 
ارائه نکند اداره ثبت مدارك مبادرت به صدور سند مالکیت مى نماید صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1- راى شماره 139960302021000054مورخ 99/07/14 -  آقاى سیدمحمد طباطبائى 
فرزند سید حسین به شماره ملى 1180025903 تمامت 17 سهم و 29 سى و دوم سهم مشاع 
از 1200 سهم ششدانگ مزرعه نیر آباد پالك ثبتى شماره 39 اصلى دهستان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان که مساحت شش دانگ 1084000 مترمربع مى باشد خریدارى عادى از 
ورثه مرحوم محمد على عباسى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/09/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1399/10/02 م الف: 1056424 خیراله عصارى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك زواره/9/130 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى  مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
شماره:2027035390 تاریخ: 1399/09/11دراجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از 
طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از 
تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه 
گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- راي شماره 139760302027010952 مورخ 1397/11/06 امین نوروزي فرزند صفدر 
بشماره شناسنامه 0 صادره از شهرضا بشماره ملی 1190005158 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 35 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 
136/53 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مرتضى نژاد ستارى .
2- راي شماره 139860302027013465 مورخ 1398/10/29 مهرى اتحادى ابرى فرزند 
علی بشماره شناسنامه 1282 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283641690 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 12535 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 159/30 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
3- راي شــماره 139960302027000922 مورخ 1399/02/08 محمدعلى تائبى فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه 18661 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292714840 در ششدانگ 
یکباب مغازه تجارى احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 1769 فرعی از اصلی 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 81/15 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

4- راي شــماره 139960302027006049 مورخ 1399/04/12 حســن رحیمى فرزند 
محمدصادق بشماره شناسنامه 2 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659518095 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 13115 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 23/99 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

اصغر صدوقیان فرزند حاج رضا.
5- راي شماره 139960302027006054 مورخ 1399/04/12 شهین شیخ دارانى فرزند 
یداله بشماره شناسنامه 111 صادره از فریدن بشماره ملی 1159485704 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
6- راي شماره 139960302027010333 مورخ 1399/05/13 حسین صادقى سوسارتى 
فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه 3116 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283698862 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 224 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

عبدالحسین فزوه فرزند حاج محمد حسن.
7- راي شماره 139960302027010423 مورخ 1399/05/15 علی اکبر عمرو آبادي فرزند 
عین اله بشماره شناسنامه 12583 صادره از سمیرم بشماره ملی 1209116189 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 13148 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145/10 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
8- راي شماره 139960302027010425 مورخ 1399/05/15 اشرف خالوئی اشنی فرزند 
محمد علی بشماره شناسنامه 872 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291042202 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 13148 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145/10 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
9- راي شماره 139960302027010488 مورخ 1399/05/19 رسول کیخسروي فرزند 
شکراله بشماره شناسنامه 52084 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280947314 در ششدانگ 
یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 4 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مســاحت 164 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی مهدى 

اشتهاردیها فرزند هادى.
10- راي شــماره 139960302027010961 مورخ 1399/05/27 حســینعلی احمدي 
دســتجردي فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه 2769 صادره از جرقویه بشــماره ملی 
5649455163 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
13099 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 124/36 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
11- راي شــماره 139960302027010980 مورخ 1399/05/27 مهدى قاسمى فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 9048 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283792354 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9584 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 199/60 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
12- راي شــماره 139960302027011017 مورخ 1399/05/28 شکراله باقرى فیروز 
آبادى فرزند محمد بشماره شناســنامه 5 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291427147 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7725 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مســاحت 142/41 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی على سقراطى فرزند حسین .
13- راي شــماره 139960302027011607 مورخ 1399/06/02 حســن مشــهدي 
خوراســگانی فرزند حیدر بشــماره شناســنامه 132 صادره از خوراســگان بشماره ملی 
1291529217 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
12706 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 202/15 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
14- راي شماره 139960302027012114 مورخ 1399/06/10 فاطمه شیري پائین دروازه 
فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 67748 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281774146 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 218 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
15- راي شماره 139960302027012626 مورخ 1399/06/19 محمود عباسیان فرزند 
صفر بشماره شناسنامه 56 صادره از نائین بشماره ملی 1249885450 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 112/01 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی حبیب اله سرلتى فرزند سید مهدى.
16- راي شــماره 139960302027012628 مورخ 1399/06/19 ثریا اکبر فرزند اسداله 
بشماره شناســنامه 51 صادره از نائین بشــماره ملی 1249903254 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 112/01 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی حبیب اله سرلتى فرزند سید مهدى.
17- راي شــماره 139960302027012632 مورخ 1399/06/19 نفیســه مســجدي 
خوراســگانی فرزند حســنعلی بشــماره شناســنامه 629 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291488790 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 6250 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 171 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
18- راي شماره 139960302027012633 مورخ 1399/06/19 حسین فروغی ابري فرزند 
جواد بشماره شناسنامه 56 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291412557 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6250 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 171 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
19- راي شــماره 139960302027012762 مورخ 1399/06/20 مســعود فرهى فرزند 
مجتبی بشماره شناسنامه 2890 صادره از اصفهان بشماره ملی 1290711194 در یکدانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 14 فرعی 
از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 173/83 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
20- راي شــماره 139960302027012763 مورخ 1399/06/20 آمنه سلیمانی دیزیچه 
فرزند امیرقلی بشماره شناســنامه 3224 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289681503 در 
یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 14 
فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 173/83 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
21- راي شماره 139960302027012764 مورخ 1399/06/20 علیرضا سیم جور فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1697 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287904912 در یکدانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 14 فرعی 
از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 173/83 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
22- راي شماره 139960302027012765 مورخ 1399/06/20 اصغر نظارتی زاده قلعه 
مردانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 95 صادره از اصفهان بشماره ملی 1290182590 در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 14 
فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 173/83 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
23- راي شماره 139960302027012766 مورخ 1399/06/20 شهال کریمی زفره فرزند 
قدرت اله بشماره شناسنامه 532 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287989640 در نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 14 فرعی 
از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 173/83 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
24- راي شماره 139960302027012767 مورخ 1399/06/20 فاطمه قمی فرزند برات 
بشماره شناسنامه 440 صادره از شهرکرد بشماره ملی 4621288725 در نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 14 فرعی از اصلی 
43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 173/83 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

25- راي شــماره 139960302027012810 مورخ 1399/06/22 احمد محمدى فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 3435 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293399566 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 327 فرعی از اصلی 7725 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 138/90 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
26- راي شــماره 139960302027012811 مورخ 1399/06/22 ملوك کهرنکى فرزند 
مرتضی بشماره شناسنامه 413 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285418387 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 14 فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 147/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی عبدالرحیم حسینعلى زاده خراسانى.
27- راي شماره 139960302027012927 مورخ 1399/06/25 زهرا رضائى حیدرى فرزند 
محمد علی بشماره شناسنامه 22 صادره از شهرکرد بشماره ملی 4623156796 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مساحت 131 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حسین زارعى 

هفدانى فرزند شکراله.
28- راي شــماره 139960302027013353 مورخ 1399/07/03 محسن سلمانى فرزند 
محمد حسن بشماره شناســنامه 876 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291618351 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 339 فرعی از اصلی 7725 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/04 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
29- راي شماره 139960302027013358 مورخ 1399/07/03 على تکى فرزند مرتضی 
بشماره شناسنامه 1293069841 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293069841 در ششدانگ 
یکباب ســاختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 190 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
30- راي شماره 139960302027013365 مورخ 1399/07/03 طاهره یاورى فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 2152 صادره از تهران بشماره ملی 0042749778 در ششدانگ یکباب 
انبار احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 27 فرعی از اصلی 15316 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 795/54 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
31- راي شماره 139960302027013370 مورخ 1399/07/05 على سلمانى فرزند محمد 
حسن  بشماره شناسنامه 1488 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293380075 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 339 فرعی از اصلی 7725 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
32- راي شــماره 139960302027013386 مورخ 1399/07/05 جواد ســلمانى فرزند 
محمد حسن بشماره شناسنامه 205 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291506721 در پنج 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 339 فرعی 
از اصلی 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 191/38 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
33- راي شــماره 139960302027013387 مورخ 1399/07/05 نفیسه علیزاده ارداجی 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 1006 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1293375251 در 
یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 339 
فرعی از اصلی 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 191/38 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
34- راي شماره 139960302027013590 مورخ 1399/07/07 جواد شریفى قلعه نوئى 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1492 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291542833 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 15243 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 160 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

حسن قضاوى خوراسگانى .
35- راي شــماره 139960302027013594 مورخ 1399/04/19 اشرف حیدرى فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 6 صادره از فالورجان بشــماره ملی 1111604053 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 100 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
36- راي شماره 139960302027013596 مورخ 1399/07/07 محمد نظام زاده فرزند 
عبدالحسین بشماره شناســنامه 23232 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292149574 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 305 فرعی از اصلی 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200  مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

37- راي شــماره 139960302027013609 مورخ 1399/07/07 مهدي  نصیري پزوه 
فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 15341 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283855488 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مســاحت 142/27 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی محمد کریم فزوه فرزند محمد حسن.
38- راي شماره 139960302027013713 مورخ 1399/07/09 حسین حقانی خوراسگانی 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 9035 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283792222 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6030 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 306/25 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
39- راي شماره 139960302027013714 مورخ 1399/07/09 فخرى برومند پزوه فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 2652 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283692643 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6030 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 306/25 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
40- راي شــماره 139960302027013798 مورخ 1399/07/12 طلعت پاك دل فرزند 
ابوالقاسم بشماره شناســنامه 48169 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281578746 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9578 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 132/14 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
41- راي شماره 139960302027013800 مورخ 1399/07/12 زهره حق شناس فرزند 
بهرام بشماره شناســنامه 1408 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287886884 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9578 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 132/14 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
42- راي شماره 139960302027013801 مورخ 1399/07/12 الهه عالمی فرد فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 1441 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286958229 در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9578 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 132/14 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
43- راي شــماره 139960302027013874 مورخ 1399/07/15 سید عباس طباطبائى 
فرزند سیداحمد بشماره شناســنامه 140 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291578013 در 
ششدانگ یکباب ساختمان  احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9679 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 78/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی خانمها عفت آقا و ملک آغا برکت.
44- راي شماره 139960302027013881 مورخ 1399/07/15 محمد توکلی فیض آبادي 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 188 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659247016 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 166/37 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
45- راي شماره 139960302027013882 مورخ 1399/07/15 محسن توکلی اژیه فرزند 
محمدعلی بشماره شناسنامه 54 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659412904 در چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 166/37 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
46- راي شماره 139960302027013924 مورخ 1399/07/16 محسن فخرالمباشري 
فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 36296 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282291947 در 
20 حبه و چهار - هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان باستثناء بها ثمنیه 
اعیانی احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 284 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 195/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی اسماعیل فخرالمباشرى فرزند عباسعلى.
47- راي شماره 139960302027013926 مورخ 1399/07/16 محمدرضا فخرالمباشري 
فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 168 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287722733 در 20 
حبه و چهار - هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان باستثناء بها ثمنیه اعیانی 
احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 284 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مســاحت 195/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 
رسمی اسماعیل فخرالمباشرى فرزند عباسعلى.

48- راي شماره 139960302027013930 مورخ 1399/07/16 محمدعلی فخرالمباشري 
فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 1153 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287685137 در 20 
حبه و چهار - هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان باستثناء بها ثمنیه اعیانی 
احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 284 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مســاحت 195/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی اسماعیل فخرالمباشرى فرزند عباسعلى.
49- راي شــماره 139960302027013931 مورخ 1399/07/16 پروین فخرالمباشري 
فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 1260 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287765777 در 10 
حبه و دو - هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان باستثناء بها ثمنیه اعیانی 
احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 284 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مســاحت 195/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی اسماعیل فخرالمباشرى فرزند عباسعلى.
50- راي شــماره 139960302027014075 مــورخ 1399/07/21 محمود قاســمیان 
خوراســگانی فرزند حاجى رضا بشــماره شناســنامه 72 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1291292470 در ششدانگ یکباب تعمیرگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
7200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 850/21 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

51- راي شماره 139960302027014116 مورخ 1399/07/24 عاطفه احمدي فالورجانی 
فرزند احمدرضا بشماره شناسنامه - صادره از فالورجان بشماره ملی 1100332812 در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
9335 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 470/75 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
52- راي شماره 139960302027014118 مورخ 1399/07/24 اعظم سادات مارانی فرزند 
سیدرسول بشماره شناســنامه 106 صادره از اصفهان بشماره ملی 1290895473 در چهار 
و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
9335 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 470/75 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

53- راي شماره 139960302027014635 مورخ 1399/08/04 زهرا اکبریان فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 181 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291373675 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 8868 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 315/20 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
54- راي شماره 139960302027014685 مورخ 1399/08/07 عطا کردآبادي فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 12 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291271406 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 2 فرعی از اصلی 10246 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 221/17 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
55- راي شماره 139960302027014687 مورخ 1399/08/07 محمود قاسمی سرشت 
فرزند قاسم بشماره شناســنامه 1251 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1283988119 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 10255 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 208/66 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
56- راي شــماره 139960302027014688 مــورخ 1399/08/07 اصغــر اعتباریان 
خوراسگانی فرزند اکبر بشماره شناســنامه 1270437984 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1270437984 در 974/04 ســهم مشاع از 7474875/94سهم  شــش دانگ خاتون آباد 
پالك شماره 9335 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 7474875/94مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
57- راي شــماره 139960302027014724 مورخ 1399/08/08 فرهاد محمدى فرزند 
عباس بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1270994271 در ششدانگ یکباب 
خانه نیمه ساز احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 10408 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 164/93 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

حاج هاشم هنرمند فرزند حسینعلى.
58- راي شماره 139960302027014725 مورخ 1399/08/08 محمد حسین قیصري 
خوراســگانی فرزند رحمت اله بشــماره شناســنامه 555 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291533451 در ششدانگ یکباب ساختمان در حال ســاخت احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 7 فرعی از اصلی 7207 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 193/05 

مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
59- راي شماره 139960302027014736 مورخ 1399/08/10 اکبر اختر فرزند اباصلت 
بشماره شناسنامه 709 صادره از شهرضا بشماره ملی 1198950706 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 15 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 
مساحت 373/57 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی على محمد 

صباغى زمان آبادى فرزند حسن.
60- راي شــماره 139960302027014835 مورخ 1399/08/11 مهران نجارخدابخش 
فرزند رسول بشــماره شناسنامه 5340 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1293276049 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 205 فرعی از اصلی 
33 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 400/65 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

61- راي شــماره 139960302027014837 مورخ 1399/08/11 سیدحســین موسوي 
دهاقانی فرزند یحیی بشــماره شناســنامه 100 صادره از ســمیرم سفلى بشــماره ملی 
5129595114 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1597 
فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 42/33 مترمربع. خریداري 
مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی محمدعلى قنادیان فرزند محمدجواد و رضا و محمد 

قضاویان فرزندان محمدعلى.
62- راي شماره 139960302027014859 مورخ 1399/08/12 محمد ماستى پزوه فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 4947 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293414670 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 233/53 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حیدرعلى 

ماستى پزوه .
63- راي شماره 139960302027014866 مورخ 1399/08/12 على ربانى فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 16444 صادره از نجف بشماره ملی 4722853223 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 15271 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 169/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی شهردارى 

اصفهان.
64- راي شماره 139960302027015021 مورخ 1399/08/14 محمدرضا خندان نیک 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 1281 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1283641682 در 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى با کاربرى گذر و فضاى سبز احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 12770 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 7775/30 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی منوچهر بنکدارپور فرزند میرزا تقى.
65- راي شماره 139960302027015033 مورخ 1399/08/14 حمید شکرى زاده فرزند 
بهمن بشماره شناسنامه 382 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288110618 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 5775 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 200/56 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
66- راي شــماره 139960302027015438 مورخ 1399/08/22 محمدرضا امینی پزوه 
فرزند عباسعلی  بشماره شناسنامه 14409 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283845741 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10748 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 210/88 مترمربع. خریداري طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1399/09/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/02 م الف: 1054888 مهدى شبان- رییس 

منطقه ثبت اسناد وامالك شرق اصفهان/9/126 

آگهى تغییرات 
شرکت فن آوران جوان حکیم پارسى شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 49427 و شناسه ملى 10260677799 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/09/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روح اله شاهین پور به شماره ملى 1288175094 و امیر معتمدى به شماره ملى 1282425242 
و الهام خانى به شماره ملى 1287416055 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. پروانه تسلیمى رنانى به شماره ملى 1292634839 به سمت بازرس اصلى و محمد شفیعى به شماره ملى 1287236091 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدندروزنامه 

نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1062962)
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شاید شنیده باشید که خوردن میوه با معده خالى مى تواند مفید باشد. 
در این مطلب این موضوع را مورد بررسى قرار خواهیم داد و جزییاتى 

را در این زمینه ارائه خواهیم کرد.
ایده خوردن میوه با معده خالى این است که اگر آن را همراه با غذاهاى 
دیگر در طول وعده غذایى بخورید، هضم غذا را تا حدى کند مى کند. 
از آنجا که میوه حاوى مقدار زیادى فیبر بوده، ممکن است هضم را کند 
کرده و باعث کندى تخلیه معده شــود اما این موضوع در مدت زمان 
محدودى در بدن رخ خواهد داد. در واقع، این موضوع باعث نمى شود 
که معده هضم کامل را متوقف کند در نتیجه فقط روند هضم غذا دیرتر 

اتفاق خواهد افتاد. پس از آنجایى که گفته مى شود، فیبر باالى میوه 
مدت زمان تخلیه معده را طوالنى مى کند در نتیجه توصیه مى شود که 
با شکم خالى میوه بخورید تا مشکالتى در هضم میوه به وجود نیاید؛ 
با وجود این، بســیارى از مردم به دلیل جلوگیرى از سرعت هضم، با 

خوردن میوه با معده خالى به شدت مخالفند.
اگر تاکنون این قانون را رعایت کرده اید و فقط در خارج از وعده هاى 
غذایى میوه مى خورید، مى دانید که پیروى از این دستورالعمل ها چقدر 
سخت است. در واقع اخبار پزشکى در این زمینه اشاره کرده که تنها 
دلیل این موضوع بروز مشکالتى در هضم خواهد بود و هیچ مشکل 

دیگرى در بدن رخ نخواهد داد.
البته این موضوع به خصوص براى مبتالیان به دیابت بسیار سخت 
بوده، زیرا این قانون ممکن است در واقع این وضعیت را براى این افراد 
بدتر کند. زیرا معده خالى جذب قند را در جریان خون آسان مى کند و 

بنابراین منجر به افزایش قند خون مى شود.
در نهایت این موضوع خوردن میوه با معده خالى یک انتخاب شخصى 
است و بدانید احساس خوبى در بدن ایجاد خواهد کرد اما خوردن میوه 
با غذا هم تأثیر مخربى در بدن نخواهد داشت. در نتیجه نیازى نیست 

تا در این زمینه زیاد سخت گیر باشید.

چرا خوردن میوه با معده خالى توصیه مى شود؟

اگرچه پاى مرغ اغلب دور ریخته مى شود، اما غذاهاى متداولى در سراسر 
جهان از جمله مکزیک، آفریقاى جنوبى، آسیا، جامائیکا و ترینیداد با پاى 
مرغ تهیه مى شــوند. مزایاى مصرف پاى مرغ بیشتر به سبب محتواى 
باالى کالژنى آن است؛ با این حال، بهتر اســت از سرخ کردن و افزودن 

سس به آن بپرهیزید.
پاى مرغ بیشــتر از بافت همبند پوســت، غضروف، تاندون و استخوان 
تشکیل شده است و حاوى مقادیر مناســبى از ویتامین ها و مواد معدنى 
است. حدود 70 درصد از محتواى کل پروتئینى پاى مرغ کالژن است. یک 
پروتئین ساختارى که شکل، قدرت و مقاومت پوست، تاندون ها، عضالت، 
استخوان ها و رباط ها را فراهم مى کند. همچنین، منبع خوبى از ویتامین 

9B است که به سنتز DNA و پیشگیرى از ناهنجارى هاى هنگام تولد 
کمک مى کند.

محتواى چربى پاى مرغ بیشتر ناشى از پوست آن است که معموًال به هنگام 
پخت حذف مى شود؛ با این حال، پاى مرغ اغلب به صورت سرخ شده یا 
با سس سرو مى شود که ممکن است کربوهیدرات، چربى و کالرى آن را 
به میزان قابل توجهى افزایش دهد. شــواهد نشان مى دهد که مصرف 
کالژن ممکن است باعث رطوبت رســانى و بهبود خاصیت ارتجاعى و 

چگالى پوست شود.
عالوه بر این، مطالعات حیوانى نشان داد که کالژن باعث افزایش آبرسانى 
پوست و کاهش چین و چروك ناشى از اشعه ماوراء بنفش شود که نوعى 

اشعه ماوراء بنفش است که باعث آفتاب سوختگى مى شود.
تحقیقات نشان مى دهد که کالژن با تحریک بازسازى بافت، عالیم آرتروز 
را کاهش دهد. این نوع آرتروز، غضروف شما را ساییده یا تجزیه مى کند 
و باعث مى شود که استخوان ها روى یکدیگر مالیده شده و درد، تورم و 

مشکالت حرکتى ایجاد کنند.
یک مطالعه حیوانى نشان داد که پروتئین هاى موجود در پاى مرغ ممکن 
اســت با تحریک هورمون فعال کننده تولید انسولین به بهبود سطح قند 
خون کمک کند. همچنین کالژن به همراه االستین، جزو حیاتى عروق و 
رگ هاست. تحقیقات نشان مى دهد که نسبت مناسب االستین به کالژن 

براى جلوگیرى از بیمارى هاى قلبى بسیار مهم است.

آنچه باید در مورد مصرف پاى مرغ بدانید

کارشناسانى از ایتالیا رژیم غذایى 22 هزار نفر را در بازه زمانى هشت 
ساله بررسى کردند. آنان دریافتند که مصرف مواد غذایى فرآورى شده 

باعث افزایش 28 درصدى نرخ مرگ و میر زودرس شده بودند.
بدترین موارد مرگ زودرس در افرادى مشاهده شده بود که بیش از 
14/5 درصد از رژیم غذایى شان را مواد غذایى فرآورى شده تشکیل 
مى دادند. 26 درصد از این افــراد دچار مرگ زودرس شــده بودند. 
همچنین، مصرف این قبیل مواد غذایى تا 58 درصد احتمال ابتال به 

نارسایى هاى قلبى و سکته را افزایش مى دهند.
در این بررسى مشخص شــد که علیرغم ارزان بودن، خوشمزه و به 
آسانى در دسترس بودن موادى، چون چیپس و نوشیدنى هاى گازدار 

این مواد غذایى تا چه اندازه مى توانند براى سالمت فرد مضر باشند.
تیم تحقیقاتى از دانشگاه اینسوبریا ایتالیا به این نتیجه رسیدند که صرف 
قند موجود در مواد غذایى فرآورى شده نیست که براى سالمتى فرد 
مصرف کننده آن مواد مشکل ساز است بلکه موضوع پیچیده تر بوده و 

مشکل اصلى از فرایند فرآورى شدن آن مواد غذایى است.

مواد غذایى کوتاه کننده عمر پژوهشگران در مطالعات جدید خود به بررسى چگونگى تأثیر عوامل محیطى بر بقاى ویروس کرونا در سطوح مختلف 
و شرایط متفاوت محیطى پرداخته و دریافتند که ویروس عامل بیمارى کووید- 19 با کاهش دما در زمستان ممکن 

است عمر بیشترى در محیط خارج از بدن داشته باشد.
محققان دریافتند که معموًال وقتى فرد آلوده به بیمارى کرونا  از طریق عطســه، سرفه یا بازدم شدید، قطره هاى 
تنفسى کوچک مملو از مخاط ویروسى را از ریه هاى خود خارج مى کند،  این قطرات نسبت سطح به حجم باالیى 
داشته و به سرعت خشک مى شوند.  بنابراین ذرات ویروس روى ســطوح باقى مانده و مى توانند به یک میزبان 

جدید منتقل شوند.
در ادامه این تحقیقات، محققان با استفاده از تکنیک هاى پیشرفته میکروسکوپى مشاهده کردند که ساختار ذرات 
شبه ویروس تحت این شرایط چگونه تغییر مى کند. این بررسى ها نشــان داد که باال بردن دما تا حدود 34 درجه 
سانتیگراد به مدت 30 دقیقه باعث تخریب ساختار خارجى ویروس کرونا مى شود. به گفته محققان، این تأثیر روى 
ذرات خشک بیشتر از ذرات مرطوب بوده و  ویروس کرونا در هواى سردتر ممکن است مدت طوالنى ترى را روى 

سطوح باقى بماند.
در این میان احتمال داده مى شود رطوبت در کنار دما، نقش کلیدى در بقاى ویروس در محیط بیرونى داشته باشد و 
محیط گرم تر باعث کاهش بیشتر رطوبت ویروس شده و در نابودى سریع تر آنها تأثیر دارد اما ویروس ها قادر هستند 

در فضاى سرد به مدت بیشترى رطوبت داخلى خود را حفظ کنند.

ویروس کرونا در زمستان بیشتر روى 
سطوح باقى مى ماند؟

یکى از موضوعاتى که بیشــتر مردم آن را تجربه کرده 
و به آن باور دارند، بحث رفع خســتگى با مصرف چاى 

و قهوه است.
در حقیقت جدا از عطر و طعم چاى و قهوه که آنها را در 
میان دوستدارانشان محبوب ساخته، خاصیت محرکى 
آنهاست که مردم را به مصرف آنها ترغیب مى کند. این 
گیاهان غنى از کافئین، ماده دارویــى تأثیرگذار روى 

اعصاب و روان هستند که جزو داورهاى محرك بوده و از 
خواب یا احساس خواب آلودگى جلوگیرى مى کند. این 
ماده، یک پودر سفید و کریستالى است که توسط گیاهان 
تولید مى شود تا از آنها در برابر حمله حشرات محافظت 
کند. تحقیقات نشان مى دهد که بهترین میزان مصرف 
قهوه در طول روز بین دو تا پنج فنجان است و مصرف 
بیش از پنج فنجان باعث کاهش فواید آن مى شود. 
نوشیدن قهوه در طول شــب نیز باعث بى 
خوابى مى شود که در صورت تداوم، سالمتى 

فرد را به خطر خواهد انداخت.
کافئین پرمصرف  ترین ماده دارویى با خاصیت محرکى 
در میان انســان ها به حســاب مى آید که در گیاهانى 
چون قهوه، کاکائو، کوال و چاى وجود دارد و تقریبًا 90 
درصد انســان ها به  طور روزانه به واسطه مصرف این 
محصوالت از آن استفاده مى  کنند. افزایش متابولیسم 
بدن، تحریک سیستم اعصاب مرکزى و افزایش میزان 
هوشــیارى و آگاهى محیطى از مهمتریــن تأثیرات 
مصرف محصوالت کافئین دار اســت. این تأثیرات در 

قهوه بیشتر از چاى است چرا که کافئین آن نیز نسبت به 
چاى بیشتر است.

عالوه بر این، تحقیقات نشان مى دهد که بهترین میزان 
مصرف قهوه در طول روز بین دو تا پنج فنجان است و 
مصرف بیش از پنج فنجان باعث کاهش فواید آن مى 
شود. نوشیدن قهوه در طول شب نیز باعث بى خوابى 
مى شود که در صورت تداوم، سالمتى فرد را به خطر 

خواهد انداخت.
در ضمــن قهوه تــازه دم کرده از کافئین بیشــترى 
برخوردار است و میزان کافئین قهوه مانده تا 40 میلى 

گرم کاهش پیدا مى کند در حالى که یک فنجان قهوه 
فورى حاوى 60 تا 80 میلى گــرم کافئین بوده و قهوه 

تازه دم شده حاوى 60 تا 120 میلى گرم کافئین است.
مصرف قهــوه زیاد براى زنــان باردار اصــًال توصیه 
نمى شود زیرا آنها را با خطر سقط جنین و یا تولد نوزاد 
نارس مواجه خواهد کرد. گفتنى است تأثیرات بر طرف 
کردن خستگى و ایجاد بى خوابى مصرف محصوالتى 
مانند چاى و قهوه در افراد مختلف متفاوت اســت. اثر 

کافئین از دو تا 12 ســاعت در بدن باقى 
مى ماند و تا حد زیادى به ژنتیک و آنزیم کبدى به نام 

CYP1A2 بستگى دارد.
محققان اعالم کرده اند که مصرف قهوه پیش از ورزش 
صبحگاهى مــى تواند مقاومت بدنى افراد را نســبت 
به تمرینات افزایش داده و عالیم خســتگى را در آنان 

کاهش دهد.

کره اى که از دام هاى علف خوار به دســت آمده 
باشد حاوى ویتامین K2 اســت که در مقایسه 
با نوع گیاهــى آن، خطر حمله قلبــى را کاهش 

مى دهد. 
در ابتدا تصور مى شــد کره گیاهــى (مارگارین) 
از کره بهتر اســت، اما این فرضیه اشتباه است. 
بســیارى تصور مى کردند بــا جایگزینى مقادیر 
باالى چربى هاى اشباع کره و چربى هاى ترانس 
مارگارین، خطر بیمارى قلبــى کاهش مى یابد. 
متأسفانه، شــواهد خوبى مبنى بر اینکه مصرف 
مارگارین به جاى کــره، خطر حمله قلبى یا ابتال 

به بیمارى قلبى را کاهش مى دهد، وجود ندارد.
مارگارین فرایند پیچیده اى را پشت سر مى گذارد. 
تهیه مارگارین، از طریق هیدروژناســیون انجام 
مى شود. این فرایند، چربى هاى اشباع نشده را که 
به طور معمول در دماى اتاق مایع هستند، تبدیل به 
چربى هایى مى کند که در دماى اتاق جامد هستند. 
براى تهیه آنها از ارزان ترین روغن ها مانند سویا، 
دانه هاى پنبه، ذرت یا کانوال اســتفاده مى شود و 
مصرف آن خطر ابتال به بیمارى انســداد شریان 
قلب را تا سه برابر افزایش مى دهد و سیستم ایمنى 

بدن شما را ضعیف مى کند.
کره، به شرطى که ارگانیک باشــد و از دام هاى 
علف خوار به دست آمده باشد، مواد مغذى و فواید 

زیادى دارد، مانند:
 A، ویتامین هاى محلول در چربى: ویتامین هاى

D، K و E که جذب را به حداکثر مى رساند.
ویتامین K2: یک کاتالیزور قدرتمند است که به 
بدن کمک مى کند مواد معدنى ضرورى را جذب 
و استفاده کند. کره اى که از گاو هاى تغذیه شده 

با چمن تهیه شود، مى تواند منبع غنى K2 باشد.
اسید هاى چرب زنجیره کوتاه و متوسط: حدود 12 
تا 15 درصد کره از اسید هاى چرب زنجیره کوتاه 
و متوسط تشکیل شده اســت که داراى کیفیت 
ضد میکروبى، ضد تومور و تقویت کننده سیستم 

ایمنى بدن هستند.
اسید هاى چرب ضرورى امگا 3 و امگا 6: امگا 3 و 
6 در مقادیر کم اما به طور قابل مالحظه اى سالم، 

در کره وجود دارد.
کلسترول: کلســترول که در شــیر مادر فراوان 
است، براى رشد و نمو ضرورى است. همچنین 
براى تولید استروئید هاى مختلف که از سرطان، 
بیمارى هاى قلبى و بیمارى هاى روانى محافظت 

مى کنند، الزم است.
مواد معدنى کمیاب: کره حاوى مواد معدنى مانند 

منگنز، روى، ید، کروم و سلنیوم است.

کره حیوانى 
خطر حمله قلبى را 

کاهش مى دهد

متخصصان آمریکایى مى گویند مصرف ماست 
مى تواند خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى را کاهش 
دهد. مصرف ماست یکى از توصیه هایى است که 
همواره کارشناسان تغذیه براى داشتن سالمت 

جسمانى به افراد توصیه مى کنند.
متخصصان مى گویند فشــار خــون باال یکى از 
عوامل اصلى دخیل در بروز بیمارى هاى قلبى و 
عروقى است که باعث مرگ و میر افراد زیادى در 
جهان مى شود. محققان آمریکایى به تازگى اقدام 
به انجام یک پژوهش دربــاره تأثیرات مصرف 

ماست در کاهش فشار خون کردند.
بدین منظور دانشــمندان دانشــگاه بوستون و 
دانشگاه علوم پزشــکى هاروارد 180 هزار مرد و 
زن را مورد مطالعه قرار دادند. شــواهد نشان داد 
افزایش مصرف ماست باعث کاهش 16 درصدى 
خطر ابتال به فشار خون باال در این افراد شده بود.

تلفیق رعایت نکات جلوگیرى از افزایش فشــار 
خون و نیز افزایش مصرف ماست به طور همزمان 
منجر به کاهــش 30 درصدى فشــارخون این 
داوطلبان شد؛ با این حال، خواص ماست تنها در 
جلوگیرى از بیمارى هاى قلبى خالصه نمى شود.

از مهمترین خواص ماست مى توان به موارد ذیل 
اشاره کرد:

1- ســطح پروتئین باال: ماســت به میزان 
شــگفت انگیــزى داراى ســطح باالیى از 
پروتئین است. در هر 230 گرم ماست، 14 گرم 
پروتئین وجود دارد. دریافت پروتئین کافى به 
متابولیسم مناسب (سوخت و ساز بدن) کمک 
مى کند و به بدن اجازه مى دهد کالرى بیشترى 

بسوزاند.
2- غنى از پروبیوتیک: ماســت یکــى از منابع 
اصلى حاوى پروبیوتیک اســت. پروبیوتیک به 
باکترى هاى مفید و مخمر هایى اطالق مى شود 
که براى کارکرد طبیعى دستگاه گوارش ضرورى 
هستند. باید به یاد داشته باشــید که هر ماستى 
داراى پروبیوتیک نیست زیرا بسیارى از ماست ها 
به روش پاستوریزه تولید مى شود. گرما مى تواند 

تمامى باکترى هاى مفید را از بین ببرد.
3- مانعى براى پوکى استخوان: مصرف ماست 
مى تواند مانع از پوکى اســتخوان شود. به دلیل 
آنکه ماست سرشار از کلسیم است، مصرف روزانه 
یک لیــوان از آن مى تواند نیمــى از نیاز بدن به 
کلسیم را تأمین کند. همچنین به دلیل آنکه ماست 
باعث استحکام و متراکم تر شدن بافت استخوان 
مى شود، مى تواند خطر شکســتگى استخوان را 

کاهش دهد.

خواص شگفت انگیز 
ماست که از آن 
بى خبر هستید

آیا چاى و قهوه واقعاً باعث رفع خستگى مى شوند؟
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ن
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فراخوان مناقصه عمومى یک  مرحله اى با ارزیابى کیفى

شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

1-شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک  مرحله اى با ارزیابى کیفى ، به شرح 
جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.              

تضمینشماره مرجعموضوعردیف
شماره سامانه 

تدارکات الکترونیکى 
دولت

1
ساخت بارگیرى ، حمل و باراندازى و 
تحویل لوله هاى فوالدى اسپیرال ، 

قطراسمى 1400 میلیمتر
99-4-2044,755,000,0002099001434000042

 2-کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 99/10/1 مى باشد.

تاریخروزساعتعنوان

99/10/10چهار شنبه15:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

99/10/20شنبه15:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد

99/10/21یکشنبه 08:00زمان بازگشائى پاکتها

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکتهاى الف:

1-3- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
1-4- مرکز تماس:021-41934

2-4- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / 

پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.
نام روزنامه: نصف جهان

تاریخ انتشار: 1399/10/02

برگزیدگان نخستین جشنواره ملى عکس سالمندى «مثبت شصت» با 
برگزارى آیین اختتامیه این رویداد معرفى شدند.

«مثبت شصت» عنوان جشنواره عکس با محوریت سالمندان بود که به 
همت معاونت اجتماعى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان، کانون عکس انجمن سینماى جوانان اصفهان و بنیاد فرزانگان 

محبت به صورت ملى برگزار شد.
آیین اختتامیه نخستین جشنواره عکس مثبت شصت با حضور حداقلى 
دست اندرکاران برگزارى آن در موزه هنرهاى معاصر اصفهان برگزار و 
این آیین به صورت آنالین از صفحات اینســتاگرام جشنواره و کانون 

عکس انجمن سینماى جوانان اصفهان پخش شد.
در بخش آزاد این جشنواره مهرزاد مقصودیان، افشین آذریان و آرشیده 
شــاهنگى رتبه هاى اول تا سوم را کســب کردند و در بخش ویژه نیز 
مقام هاى اول تا سوم به پژمان موالیى، محسن کابلى و بابک مهرافشار 
رسید. به نفرات برگزیده جشنواره عکس «مثبت شصت» به ترتیب دو 
میلیون و 500 هزار تومان، دو میلیون تومان و یک میلیون و 500 هزار 

تومان جایزه نقدى تعلق گرفت.
■■■

مدیرعامل بنیاد فرزانــگان محبت در اختتامیه این جشــنواره با بیان 
اینکه پنجره جمعیتى کشــورمان با شــیب تندى به سمت سالمندى 
مى  رود، اظهار کرد: سالمندى جمعیت مى تواند یک چالش بزرگ براى 
هرکشورى باشد چون منابع آن کشور بیشتر صرف موضوعات درمانى و 
خدماتى سالمندان مى شود و کشور از اهداف بلندمدت خود دور مى ماند.

حامد آقاجانى با بیان اینکه هر تغییرى ابتدا باید در مردم رخ دهد و سپس 
به مسئوالن برسد تا شاهد تغییرات ساختارى در کشورمان باشیم، افزود: 
با توجه به اهمیت دوره ســالمندى و در جهت تکریم سالمندان، بنیاد 
فرزانگان محبت که رویکرد فرهنگى مشهودى دارد پیشنهاد برگزارى 
جشــنواره عکس «مثبت شــصت» را ارائه داد که با استقبال معاونت 
اجتماعى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شهردارى اصفهان 

مواجه و این جشنواره با همکارى کانون عکاس اصفهان برگزار شد.
وى تأکید کرد: از نظر وجود مجموعه هاى غنى عکس ســالمندى در 

کشور دچار خأل هستیم و این بنیاد با برگزارى جشنواره «مثبت شصت» 
تالش کرده این کمبود را جبران کند.

وى با بیان اینکه نگاه به سالمندى باید در جامعه تغییر کند، ادامه داد: در 
جشنواره «مثبت شصت» عالوه بر بخش آزاد، بخش ویژه «سالمندى، 
ســنین طالیى» را تعریف کردیم تا نگاه افراد به پدیده ســالمندى از 
نگاه کلیشه اى کنونى به ســوى نگاهى مثبت تر سوق پیدا کند، چون 
هم اکنون نگاهمان به سالمندى مساوى با فرتوتى، ناتوانى و درماندگى 

است در صورتى که افراد در این دوره مى توانند به کارهاى مورد عالقه 
و ارتباطات خود بپردازند که مى تواند به پیشــگیرى از مشکالت دوره 

سالمندى کمک کند.
وى با تأکید بر لزوم تولید محتوا درباره دوره ســالمندى در رسانه ها و 
شبکه هاى اجتماعى گفت: قصد داریم جشنواره «مثبت شصت» را در 
سال هاى آینده نیز ادامه دهیم و امیدوارم نهادهایى مانند شوراى ملى 

سالمندان و وزارتخانه هاى مختلف از این جشنواره حمایت کنند.

■■■
در ادامه این مراسم شهرام احمدزاده، عضو هیئت داوران این جشنواره 
بیان کرد: تعداد زیادى عکس به دبیرخانه جشــنواره «مثبت شصت» 
رسید که کیفیت باالى آنها، کار انتخاب آثار برتر را براى هیئت داوران 
جشنواره مشــکل کرده بود. یکى از محسنات این جشنواره نیز معرفى 

عکاسان جوان و عالقه مند به هنر و اضافه شدن آنها به این حوزه بود.
وى ادامه داد: نیاز به آرشــیو عکس به روز که روزمرگى افرادى که در 

این کشور زندگى مى کنند را به تصویر بکشند، یکى از نیازهاى اساسى 
است و برگزارى جشنواره هاى عکس مى توانند این نیاز را برطرف کند.

عضو هیئت داوران جشنواره عکس «مثبت شصت» اضافه کرد: آفتى 
که گاهى جامعه عکاسى به آن دچار مى شــود، دنباله روى و عکاسى 
کردن مشابه عکاسان موفق است. این امر به خود عکاس آسیب مى زند 
چون نگاه او محدود مى شود. هنرى، متعالى است که بیان بیرونِى درون 
هنرمند باشد و اگر عکاسى مى خواهد هنرمند باشد باید از خودش چیزى 
به عکس اضافه کند. بیشتر آثار منتخب جشنواره، عکس هایى بود که 
عکاسان در خانه هاى خود و از ســوژه هایى که مى شناختند ثبت کرده 
بودند که باعث مى شود تجربه زیسته و درونى عکاس با هم پیوند بخورد.

■■■
همچنین پژمان نظرزاده آبکنار دیگر عضو هیئت  داوران جشنواره عکس 
«مثبت شصت» در این آیین اظهار کرد: برگزارى جشنواره هایى از این  

دست و استمرار آنها، مخصوصاً در شرایط فعلى مغتنم و مفید است.
نظــرزاده ابراز امیــدوارى کرد جشــنواره عکس «مثبت شــصت» 
جشنواره اى ادامه دار باشــد؛ همان ویژگى که برخى از جشنواره هاى 

عکس در ایران فاقد آن هستند.
■■■

در پایان نیز وحید مؤمن زاده، دبیر جشــنواره عکس «مثبت شصت» 
گفــت: فراخوان این جشــنواره 25 تیرماه امســال منتشــر شــد و 
شرکت کنندگان تا 20 شهریورماه براى ارسال آثار خود مهلت داشتند 

که به دلیل استقبال و درخواست هاى زیاد تا 25 شهریورماه تمدید شد.
وى تصریح کرد: داورى آثار از ســوم مهرماه در موزه هنرهاى معاصر 
اصفهان آغاز شــد اما متأســفانه به دلیل محدودیت هــاى کرونایى 
نتوانستیم نمایشگاه آثار منتخب این جشنواره در موزه هنرهاى معاصر 

را به طور کامل برگزار کنیم و این نمایشگاه تنها چند روز برقرار بود.
دبیر جشنواره عکس «مثبت شصت» با اشاره به نمایش این آثار در گذر 
فرهنگى چهارباغ به مناسبت هفته نکوداشت اصفهان، گفت: با وجود 
محدود شدن کار عکاسان به دلیل شــیوع کرونا، تعداد و کیفیت آثار 

ارسالى بسیار خوب بود.

برگزیدگان جشنواره عکس «مثبت شصت» معرفى شدند


