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هر چه بیشتر آب بخورید، کمتر کرونا مى گیریدشیر در چهارباغ نشستسنگ مزار شجریان با مشورت شفیعى کدکنى و سایه ساخته شدجنگ جهانى سوم در  راه  است؟ باالخره کجا مى روى ویلموتس؟ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چرا وقتى بستنى 
مى خوریم سرمان 

درد مى گیرد؟

خسارت 37 هزار میلیاردى کرونا به اصفهان
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تست انسانى واکسن ایرانى 
کرونا آغاز شد

ساماندهى آرامگاه
 کمال الدین اسماعیل

پاالیشگاه اصفهان
 از خام فروشى 

جلوگیرى کرده است
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مراکز تفریحى 
روباز ناژوان 
بازگشایى شد

اگر موضوع کالرى هاى دریافتى این مواد غذایى را در 
نظر نگیریم، به غیر از سردرد پس از مصرف بستنى یا 
همان انجماد مغز  هیچ نکته منفى دیگرى وجود ندارد.
سردرد بستنى هیچ ارتباطى با معده ندارد بلکه نتیجه 
سرد شدن سریع سقف دهان است. درواقع شما قبل...

مدیر طرح ساماندهى ناژوان گفت: مراکز روباز 
تفریحى ناژوان شامل تله ســیژ، باغ پرندگان و 

شهربازى از روز سه شنبه بازگشایى شد. 
سید رسول هاشمیان اظهار کرد: مراکز تفریحى 
روباز ناژوان بنا بر دستور ســتاد استانى مقابله با 
کرونا مجدد بازگشایى مى شود. وى با بیان اینکه 
مراکز تفریحى سربسته ناژوان از جمله آکواریوم و 
باغ خزندگان ناژوان همچنان تعطیل است، افزود: 
استفاده از ماسک و دستکش توسط شهروندان 
هنگام مراجعه به مراکز تفریحــى روباز الزامى 
است. مدیر طرح ســاماندهى ناژوان با اشاره به 

تعطیل بودن تله سیژ...
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تکلیف «ریسباف» تا آخر سال معلوم مى شودتکلیف «ریسباف» تا آخر سال معلوم مى شود
وعده جدید درباره بناى وعده جدید درباره بناى 8888 ساله اصفهان ساله اصفهان
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سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا اعالم کرد

فرجاد: 
براى حضور در سینما 
به کسى التماس نمى کنم

داغ امید نمازى دوباره تازه شد

باشگاه البى و حرف و حدیث!
امید نمازى، مربى سابق ذوب آهن در گفتگویى صحبت هاى جنجالى را مطرح 
کرده است. او مى گوید مشکالتش در ذوب آهن با حضور محسن مسلمان به 
وجود آمد و مدیران تیم مخالف جدایى این بازیکن بودند. او از درگیرى 
بازیکنان ذوب آهن با مسلمان در فرودگاه تبریز و همچنین البى 

علیرضا منصوریان براى حضور در ذوب آهن و ...
2

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

کروناى انگلیسى 
پشت دروازه هاى 

کشور است

قطع 2000 درخت براى جلوگیرى از سیل!
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رضاییان جدا مى شود، قطعاً در الدحیل رضاییان جدا مى شود، قطعاً در الدحیل 
مى ماند، شاید جدا شود...مى ماند، شاید جدا شود...

آگهى مناقصه عمومى- شماره مجوز 1399,5659

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان

چاپ دوم

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اى با موضوع و شرایط زیر برگزار نماید:
موضوع مناقصه: انجام خدمات نصب، تعویض و جمع آورى کنتور و رگوالتور در سطح منطقه یک اصفهان و توابع

میزان تضمین: 625/000/000 ریال
کد فراخوان در پایگاه ملى مناقصات: 33548554

نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان
مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 99/10/15

مناقصه گران مى توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به پایگاه اطالع رســانى الکترونیکى شرکت گاز اســتان اصفهان به آدرس
 www.nigc-isfahan.ir، www.iets.mporg.ir یا با شماره تلفن 38132- 031 داخلى 2574 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مناقصـهآگهى مناقصـه

شرکت فرهنگى ورزشى فوالد مبارکه سپاهان

شرکت فرهنگى ورزشى فوالد مبارکه سپاهان در نظر دارد عملیات تعمیر و 
الیروبى و غالف گذارى چاه آب ورزشگاه نقش جهان به عمق 220 متر را از 

طریق مناقصه به پیمانکاران داراى شرایط واگذار نماید.
از پیمانکاران دعوت مى گردد از تاریخ 9 دیماه سال 1399 به مدت یک هفته 
جهت دریافت فرم هاى مناقصه به دبیرخانه باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
واقع در خیابان آتشگاه، جنب بناى تاریخى کوه آتشگاه، مجموعه فرهنگى 

تفریحى باغ فردوس، مراجعه نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 5-37660491- 031  تماس 

حاصل فرمایید.

آگهى مزایده فروش امالك مازاد استاندارى اصفهان

استاندارى اصفهان

استاندارى اصفهان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 79896 مورخ 1399/06/03 وزارت 
امور اقتصادى و دارایى، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود از طریق مزایده عمومى 
 (https://setadiran.ir/setad/cms سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى)

به شرح ذیل اقدام نماید.

بخشپالك ثبتى اصلى و فرعىردیف
مساحت

نشانىنوع کاربرى
اعیانعرصه

1
شش دانگ یک باب ساختمان 
به پالك ثبتى 2954 فرعى از 

107 اصلى
تجارى- 9260804 اصفهان

مسکونى
شهرستان لنجان- زرین شهر- 

خیابان حافظ

شش دانگ پالك زمین به 2
شهرستان نایین- عباس آباد مزروعى37931100 نایینشماره ثبتى 4052 اصلى

مزرعه نوروزآباد و آب خیز

م الف: 1069909

چاپ اول

آگهى مزایده عمومى فروش امالك  و مستغالت شماره
20990036170000092099003617000009        

م الف: 1065805مدیریت شعب پست بانک استان اصفهان

چاپ دوم

4

م ى س ى ب

پســت بانک ایران در نظــر داردتعداد 1 رقبه  امــالك خــود را  از طریق  مزایده 
عمومى به فروش برساند متقاضیان جهت شــرکت در مزایده مى توانند به آدرس

(www.setadiran.ir) سامانه الکترونیک دولت مراجعه نمایند. 
تاریخ انتشار روز پنج شنبه 1399/10/04 

مهلت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز دو شنبه  1399/10/15   
مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت ادارى روز    دو شنبه    مورخ    1399/10/15          

گشایش پاکات روز  سه شنبه 1399/10/16 ساعت 10 
در محل ساختمان سرپرستى پست بانک استان به نشانى : اصفهان- خیابان محتشم 

کاشانى- نبش بن بست کیوان
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امید نمازى،
کرده است
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ع
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معاون رئیس جمهورى در امور زنــان و خانواده با تأکید 
بر اینکه «به هیچ عنوان به دنبال تعیین ســن ازدواج یا 
افزایش سن ازدواج به باالى 18 سال نیستیم» از موافقان 
کودك همسرى پرسید که آیا حاضرند دخترکان خود را به 

عقد و ازدواج مردان سن باال درآورند؟
معصومه ابتکار گفت: سیاســت ما، تشــویق جوانان به 
امر ازدواج در ســن مناسب است، پیشــنهاد و تأکید ما 
ممنوع شدن ازدواج زیر 13 سال اســت؛ به این معنا که 
تبصره و هر راه یا مسیرى که مجوز ازدواج زیر 13 سال را 

مى دهد حذف شود. 
وى از موضع گیرى مخالفان که اقدامات پیشــگیرى از 

کودك همسرى را امنیتى و سیاسى مى کنند، گالیه کرد و 
توضیح داد: فقط باید به نگاه مخالفان خندید و تأسف خورد 
که یک معضل واقعى جامعه که باید مسئوالنه در قبال آن 
موضع گیرى شود، به یک بازیچه سیاسى در دست عده اى 

براى کوبیدن عده اى دیگر تبدیل شده است.
ابتکار گفت: باید از مخالفان این موضوع پرســید که آیا 
حاضر هســتید دخترکان خود را به عقد و ازدواج مردان 
ســن باال درآورید؟ باید از این افراد پرسید چطور یک 
کودك زیر ســن قانونى نمى تواند حساب بانکى، حق 
رأى و گواهینامه داشته باشــد اما براى امر مهم ازدواج 

توانایى دارد؟  

سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا گفت: ویروس جدید 
پشت دروازه هاى کشور است به همین دلیل باید مرز ها را 

بسیار قوى کنترل کنیم.
علیرضا رئیسى با بیان اینکه ما در اردیبهشت ماه به یک 
آرامش نسبى در کنترل بیمارى رسیدیم، اما بالفاصله با 
موج سهمگین ویروس مواجه شدیم که تلفات بسیارى 
به همراه داشت، گفت: براساس برآورد به دست آمده اگر 
روند قبلى ادامه پیدا مى کرد و محدودیت ها اجرا نمى شد، 
شاهد 50 هزار بسترى بیشتر و 7500 مرگ بیشتر بودیم.

معاون بهداشــت وزارت بهداشــت ضمن اشاره به این 
موضوع که اگر کوچک ترین غفلتى در خصوص رعایت  

دستورالعمل ها داشته باشیم پیک بعدى بیمارى بهمن ماه 
خواهد بود که اتفاقات ناگوارى را به همراه خواهد داشت، 
مطرح کرد: رفتار ویروس قابل پیش بینى نیست و اکنون 

جهش فوق العاده اى پیدا کرده است.
رئیسى با اشاره به اینکه میلیون ها نفر در آستانه سال نو 
میالدى در انگلیس درگیر ویروس جدید شده اند، گفت: 
کووید- 19 تقریبًا در حال از بین رفتن اســت و ویروس 
انگلیســى در حال جایگزین شدن اســت. در نیجریه و 
آفریقاى جنوبى هم موتاسیون جدید اتفاق افتاده است، 
اما این حجم از موتاسیون بسیار عجیب و نشان دهنده 

این است که ویروس قابل پیش بینى نیست.

کودك همسرى 
بازیچه سیاسى شده است

کروناى انگلیسى پشت 
دروازه هاى کشور است

تمساح چیتگر
 اردك ماهى بود!

   روزنامــه همشــهرى | مدیرعامل 
مجموعه تفریحى گردشگرى دریاچه شهداى 
خلیج فــارس (چیتگر) ادعا کرده اســت که به 
طور کامل مشخص شد که تمساحى در دریاچه 
چیتگر وجود نداشــته و موجود دیده شده یک 
اردك ماهى بوده اســت. فریدون رضوى کیا در 
ادامه اظهار کرد: جاى پنجه هاى اطراف دریاچه 
هم مربوط به چند ســگ بوده اســت. بنابراین 
تحقیقات بــراى یافتن ردى از تمســاح در این 

دریاچه پایان یافته است. 

رونمایى از دندان باستانى 
   میراث آریــا | آیین رونمایى از دندان انسان 
نئاندرتال با حضــور على اصغر مونســان، وزیر 
میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى در سالن 
اجتماعات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمى قزوین 
برگزار شد. مدیرکل میراث فرهنگى قزوین بیان 
کرد: این دندان شیرى کودك انسان نئاندرتال در 
ارتفاع 2100 مترى در غارى در روستاى قلعه کرد از 
توابع شهرستان آوج پیدا شده است. علیرضا خزائلى  
اعالم کرد: زاگرس بزرگ ترین محل اسکان این 
انسان ها بوده و کشــف چنین مواردى همچون 
کشف دندان شــیرى کودك 9 تا 11 ساله انسان 

نئاندرتال کامًال طبیعى است.

حامد بهداد 
آلبوم منتشر مى کند

   ایران آرت | دفتر موسیقى معاونت امور هنرى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمى در هفته پایانى 
آذرماه مجوز 127 تک آهنگ و 11 آلبوم موسیقى را 
صادر کرده است. در این میان آلبوم «هزار هیچ» به 
خوانندگى و آهنگسازى حامد بهداد، بازیگر مشهور 
سینما هم مجوز گرفت و احتماًال به زودى منتشر 
خواهد شد. او پیش تر نیز تجربه خوانندگى داشته و 
یکى از نمونه اجراهاى او یک روحوضى خوانى در 

سریال «دندون طال» است.

وجود یک میلیون
 مجرد قطعى 

   بهــار | دکتــر امیرمحمــود حریرچــى، 
جامعه شناس و استاد دانشــگاه، با نگاهى به آمار 
مجردان قطعى در کشــور مى گوید: در صورتى 
که دختران و پسران از 35 سالگى عبور کنند، اما 
هنوز مجرد باشند وارد دوره تجرد قطعى مى شوند 
و احتمال ازدواجشان پایین مى آید. با این حساب 
حداقل یک میلیون مجرد قطعى در کشور داریم اما 
به اعتقاد من باید آمار زنان و مردانى را هم که طالق 
گرفته اند و دیگر ازدواج نکرده اند، به آمار مجردان 
قطعى اضافه کنیم که با در نظر گرفتن آنها، بیش 
از پنج میلیون نفر در کشــور ما از داشتن خانواده و 

همسر محروم اند.

اصفهانى، مهاجرت نکرده
   ایران آرت | محمــد اصفهانى، خواننده پاپ 
کشورمان، در واکنش به خبر مهاجرتش به خارج 
از کشور پستى را در صفحه شخصى اش در فضاى 
مجازى منتشر کرد. اصفهانى با انتشار تصویرى از 
خودش در میدان آزادى تهران با تاریخ روز 8 دى 

ماه این خبر را تکذیب کرد. 

طالق در سه سوت! 
   ایسنا | بر اســاس آمار منتشر شده از سوى 
مرکز آمار ایران، در حالى در ســه ماهه بهار سال 
جارى 2198 طالق به ثبت رسیده است که طول 
مدت ازدواج این طالق ها کمتر از یکســال بوده 
است. این در حالى است که براى ازدواج هاى یک 
تا پنج ساله نیز 9982 طالق در همین بازه زمانى به 

ثبت رسیده است.

نقش آلمان 
در ترور سردار سلیمانى 

   اعتماد آنالین | على باقــرى کنى، معاون امور 
بین الملل قوه قضاییه ایران گفت که تهران از آلمان به 
عنوان یکى از کشورهایى که «به نوعى دخیل و درگیر» 
در ماجراى ترور شهید قاسم سلیمانى بوده، خواسته است 
تا اطالعات و مستندات خود را در اختیار دستگاه قضایى 
ایران قرار دهد. باقرى کنى گفت: اخبار و اطالعاتى به 
دست ایران رسیده که نشان مى دهد پایگاه آمریکایى   ها 
در آلمان در تبادل اطالعات میان پهپادهاى آمریکایى که 

در ترور شهید سلیمانى درگیر بوده اند، دخیل بوده است.

کار ایران نبود
   ایســنا | سفیر جمهورى اسالمى ایران در بغداد با 
حضور در برنامه «سیاسى االبعاد» هر گونه ارتباط ایران 
با حمالت اخیر به سفارت آمریکا در عراق را رد کرد. ایرج 
مسجدى خاطرنشان کرد: نمى خواهیم عراق به میدانى 
براى درگیرى با آمریکا تبدیل شود و ایران به هیچ وجه 
در بمباران سفارت آمریکا دست ندارد. ما نمى دانیم که 
چه کســى این حمالت را انجام مى دهد و به هیچ وجه 
چنین اقدامى را نمى پذیریم و از هیچ طرفى براى انجام 

چنین کارى حمایت نمى کنیم.

امتیازى 
براى رسیدن به پاستور

   روزنامــه توســعه ایرانى | بــا اطمینان 
اصولگرایان از پیــروزى در انتخابــات و عدم تمایل 
«بایدن» براى مذاکــره با دولت فعلى، چرا نســبت 
به مذاکره احتمالــى دولت روحانى با بایــدن اینقدر 
نگران هستند و جوســازى مى کنند؟ برخى معتقدند 
که اصولگرایان به دنبال مصادره امتیاز مذاکره به نفع 
خود براى پیروزى در انتخابات 1400 هستند. چراکه 
مردم خســته از کشمکش هاى سیاســى در سیاست 
داخلى و خارجــى رغبتى به کاندیداهــاى رویگردان 
از مذاکره ندارند. اما اگــر اصولگرایان به هر دلیلى در 
انتخابات پیروز نشدند، باید منتظر چرخش دوباره آنها 

در خصوص «مذاکره» بود.

تلگرام دوم شد
   روزنامــه جوان | واتــس اپ و تلگرام هر کدام 
با بیش از 47 میلیون کاربر محبوب ترین شــبکه هاى 
اجتماعى ایرانیان هســتند. در این میــان واتس اپ 
با داشــتن 47 میلیــون و 700 هــزار نفــر در صدر 
پیام رسان هاى مورد استفاده ایرانیان است و تلگرام با 
47 میلیون و 250 هزار کاربر با اختالف کمى در جایگاه 
دوم است. این موضوع در حالى رخ مى دهد که تلگرام 
بیش از دو سال است که در کشور فیلتر شده ولى به نظر 
مى رسد فیلترینگ تأثیرى در استفاده از این پیام رسان 

در بین ایرانیان نداشته است. 

بانک ها چقدر وام داده اند؟
   تســنیم | رئیس کل بانک مرکزى گفت: میزان 
وام پرداختى بانک ها از 1000 هزار میلیارد تومان فراتر 
رفت.  عبدالناصر همتى اعالم کرد: میزان تســهیالت 
پرداختى بانک ها به بخش هــاى مختلف اقتصادى در 
هشت ماهه منتهى به پایان آبان سال جارى 1/440 هزار 
میلیارد تومان برآورد شده که حدود 30 درصد این مبلغ، 

تسهیالت بخش صنعت بوده است.

طلب 6 میلیارد دالرى 
   تسنیم | شرکت ملى گاز ایران، در پى اظهارات 
سخنگوى وزارت برق عراق درباره کاهش صادرات گاز 
ایران به این کشور، تأکید کرد: کاهش صادرات گاز به 
عراق پس از اخطار هاى چندباره قراردادى انجام شــد. 
در این اطالعیه آمده است: صادرات گاز توسط شرکت 
ملى گاز ایران به عــراق، موضوعى اقتصادى و تجارى 
اســت، در حالى که طرف ایرانى با بستانکارى بیش از 
شــش میلیارد دالرى از طرف عراقى، از هیچ منفعتى 

برخوردار نشده است.

خبرخوان

سازمان جهانى بهداشت با اشاره به اینکه با وجود تمام 
تالش هاى انجام شده در سراسر جهان تا کنون ده ها 
میلیون نفر به کووید-19 مبتال شده اند و بیش از یک 

میلیون و 700 هزار نفر نیز از این بیمارى جان باخته اند، 
به کشورها هشــدار داد که خود را براى شرایط «بدتر» 

آماده کنند.

«مایکل رایان»، رئیس شرایط اضطرارى سازمان جهانى 
بهداشــت در آخرین کنفرانس مطبوعاتى خود در سال 
جارى میالدى اعالم کرد: این یک زنگ خطر است... 
این بیمارى همه گیر به سرعت در 
سراسر جهان گسترش یافته و هر 
گوشــه از کره زمین را تحت تأثیر 
قرار داده؛ با وجود این، هنوز بدترین 

شرایط روى نداده است.
او افــزود: اگرچــه مى دانیم که 
این ویروس به راحتى گســترش 
مى یابد و افراد را مى کشد، اما باید 
توجه داشــت که نرخ مرگ و میر 
این بیمارى در مقایســه با ســایر 
بیمارى هاى در حال ظهور تقریبًا 
پایین اســت و به همین دلیل باید بــراى هر چیزى در 
آینده آماده باشــیم؛ زیرا ممکن اســت حتى وضعیت 

بدترى روى دهد.

براى وضعیت بدتر آماده شوید
روزنامه «ایران» در گزارشــى به موضوع قطع 2000 
درخت پارك ملى کرخه براى جلوگیرى از وقوع سیل 

پرداخته است. در این گزارش آمده است:
  در کجاى جهان 2000 درخت از جنگل  هاى انبوه را 
قطع مى کنند و به جایش رمل هاى ماسه  اى  رو مى ریزند 
تا سیل بند درست کنند؟ در منطقه حفاظت شده و پارك 

ملى کرخه زیستگاه گوزن زرد ایرانى.
  در صــورت ادامه طــرح 3000 درخــت دیگر هم 

کف تراشى مى شود.
  آیا کســى به بنیاد مســکن نگفت درخت خودش 

سیل بندى طبیعى است.
  سیل بند با هدف جلوگیرى از ورود سیل به روستاى 
دوار ساخته مى شود. آیا این دیواره ماسه اى مى تواند از 
ورود سیل جلوگیرى کند؟ آیا با توجه به عدم چسبندگى 
ماسه ها خود به عاملى براى دفن زمین هاى کشاورزى 

زیر خاك در زمان سیل تبدیل نمى شود؟

قطع 2000 درخت براى جلوگیرى از سیل!

محمود احمدى نژاد در مصاحبه اى با شبکه تلویزیونى 
«الشــرق» به موضوعاتى درباره انتخابات ریاســت 
جمهورى 1400 و حضورش در این انتخابات پرداخته 

است.
وى در پاسخ به سئوالى مبنى براینکه چرا حاضر به گفتگو 
درباره حضورش در انتخابات 1400 نیست، گفت: من 
فکر مى کنم که دربــاره هر موضوعى بایــد در زمان 
خودش صحبت شود. امروز مسائل مهمترى در منطقه 
و کشور ما جریان دارد که من وقتم را به آنها اختصاص 

داده ام و البته هر وقت الزم شد در باره انتخابات هم نظر 
خودم را مطرح خواهم کرد.

احمدى نژاد درباره ردصالحیت شدنش از سوى شوراى 
نگهبان تأکید کرده است: درباره این موضوع هم باید در 

وقت خودش صحبت کرد.
وى در پاسخ به این سئوال که گفته مى شود که اگر شما 
رد صالحیت شوید، قصد دارید اسرارى را افشا کنید، آیا 
چنین چیزى درست است؟ گفت:در خصوص انتخابات 

ان شاءا... در وقتش صحبت خواهم کرد.

محمود احمدى نژاد قصد افشاگرى دارد؟

وکیل مدافع بابک زنجانى با اشــاره به اینکه وى هنوز در 
زندان است، درباره آخرین وضعیت این پرونده، گفت: هیچ 
اتفاق جدیدى درباره این پرونده رخ نداده و مطلب جدیدى 

براى توضیح درباره این پرونده وجود ندارد.
 رسول کوهپایه زاده در پاســخ به این پرسش که آخرین 
مرتبه پرونده زنجانى در چه وضعیتى قرار داشــت، گفت: 
آخرین اتفاقى که درباره این پرونده رخ داد، این بود که قوه 
قضاییه به پرونده ورود کرده و در حال بررسى پرونده است و 
از آن زمان تا امروز هیچ موضوع جدیدى درباره این پرونده 

اعالم نشده است.
وکیل مدافع بابک زنجانى گفت: خیلى وقت است که خبر 
جدیدى درباره پرونده اعالم نشده و فعًال پرونده در همان 

وضعیت سابق دنبال مى شود.

وى در پاسخ به این پرسش که دلیل این سکوت در مورد 
این پرونده چیست، گفت: من دلیل اصلى این موضوع را 
نمى دانم ولى شاید دوستان در قوه قضاییه در حال رسیدگى 
به این پرونده باشد و اقداماتى در حال انجام است ولى آنان 
فعًال بنا دارد که این امور را پیگیرى کرده و سپس درباره آن 

اطالع رسانى کنند.
وکیل مدافع بابک زنجانى همچنین در واکنش به شایعاتى 
مبنى بر خــروج زنجانى از اوین و نگهــدارى او در حصر 
خانگى، گفت: ایشان همچنان داخل زندان هستند و این 
اظهارات صحت ندارد. البته پیــش از این هم در دوره اى 
حتى ادعا شده بود که آقاى زنجانى به خارج از کشور رفتند 
که هیچکدام از این اظهارات صحت ندارد. لذا بهتر است که 

اجازه بدهیم روال بررسى و پیگیرى پرونده ادامه پیدا کند.

بابک زنجانى کجاست؟

موشک هاى جدید فراصوت چین و روسیه و توافقات جدید 
نظامى آنها باعث شده بسیارى خطر جنگ جهانى سوم 
یا یک جنگ سرد جدید را جدى بدانند. فعالیت هاى اخیر 

آمریکا نیز این باور را تقویت کرده است.
تولید وسیع موشــک هاى مافوق صوت توسط روسیه و 
چین در یک طرح تقریبًا مشترك چند ساله باعث ترس 
و وحشت اروپا شده است. ابتدا رســانه هاى آلمان از این 
موشک هاى مافوق صوت شــرقى پرده برداشتند. بعد از 
آن، رسانه هاى انگلیســى هم به این موضوع پرداختند، 
تا آنجا که «اکســپرس» هم در گزارش اخیرش به این 

مسئله پرداخت.
طبق گزارش این رســانه انگلیســى، «جرارد هگمن» 
خبرنگار آلمانى ابتدا از طرح شــرق پرده برداشت. طرح 
ساخت موشک فراصوت توسط چین و روسیه که مى تواند 
بار دیگر جهان را وارد دو قطبى شرق و غرب و نیز تقابل 

ائتالف آمریکا و اروپا با روسیه و چین کند.
مشکل زمانى بیشتر مى شود که بدانیم آمریکا و ناتو در 
مرزهاى شــرقى اروپا پایگاه هاى موشکى و ضدهوایى 
مختلفى را به وجود آورده و همزمان روســیه نیز اعالم 
کرده کــه زیردریایى هایى ســاخته کــه قابلیت حمل 
موشک هاى بالستیک دوربرد را دارد. روزنامه نگار آلمانى 
معتقد است به پایان رسیدن پروژه موشک فراصوت باعث 
از بین رفتن تعادل بین قدرت هاى هســته اى مى شود و 
بدون شک غرب و شــرق را وارد دوره جدیدى از تقابل 

خواهد کرد.
همزمان ایــاالت متحــده آمریکا نیز اعــالم کرده که 
پایگاه هاى جدیدى در اروپا مى ســازد. همچنین آمریکا 
اعالم کرده که موشک هاى فراصوت خود را در پایگاه هاى 
اروپایى اش قرار خواهد داد. با پایان دوره «دونالد ترامپ» 
و ورود «جو بایدن» به کاخ ســفید، فعالیت هاى نظامى 

آمریکا در اروپا تشدید مى شود.
 نباید فراموش کرد که اوًال بایدن بــه مراتب تمایالت 

گلوبالیستى بیشــترى از ترامپ دارد و ثانیًا مسئله تقابل 
استراتژیک با روســیه برایش بســیار مهمتر از رقابت 
تجارى با چین است (بر خالف ترامپ). این دو دلیل به 
خوبى نشان مى دهد که بایدن آماده ورود به دور جدیدى 
از جنگ سرد است؛ جنگ ســردى که همزمان توسط 
«پوتین» و حزب کمونیسم چین هم در حال شکل گیرى 

مجدد است.
طبق گزارش «اکسپرس»، اســترالیا نیز در حال تنظیم 
قراردادى با آمریکاســت تا یک پایگاه موشکى در این 
کشور احداث کند. استرالیا سعى دارد با این کار خود را از 

خطر چین حفظ کرده و همچنین شرق را در کنترل داشته 
باشد. مشخص است که در صورت ایجاد چنین پایگاهى، 
تقابل شــرق و غرب وارد فاز جدیدى مى شود و جنوب را 

هم شامل مى شود.
با این حال، تحلیلگران معتقدند روسیه خیلى نگران جنبش 
جدید آمریکا نیست و پوتین بى توجه به غرب، گام به گام 
طرح جاه طلبانه خود را پیش مى برد. توسعه موشک هاى 
 500-S فراصوت در کنار طرح تشــکیل سامانه دفاعى
که شاید تا انتهاى سال 2021 تکمیل شود، اصلى ترین 

طرح هاى نظامى مسکو هستند.

طبق گزارش «اکسپرس»، روابط اســتراتژیک چین و 
روسیه بعد از انتخابات آمریکا بیشتر هم شده است. مسکو 
و پکن براى نشان دادن قدرت خود به جو بایدن، همکارى 
گسترده اى را آغاز کرده اند چرا که خوب مى دانند دیگر از 
ترامپ و سیاست هاى غیر گلوبالیستى اش خبرى نیست 
و حاال با رئیس جمهورى روبه رو هســتند که قصد ندارد 

عرصه بین المللى را خالى کند.
اکنون باید صبر کرد و دید که واکنش غرب و آمریکا به 
این اقدام چه خواهد بود و آیا مى تواند زمینه ساز جنگ سرد 

یا بدتر از آن، جنگ جهانى سوم شود یا نه.

جنگ جهانى سوم در  راه  است؟

فاز اول کارآزمایى بالینى واکسن ایرانى کرونا روز گذشته با 
تزریق بر روى یک بانوى ایرانى با موفقیت انجام شد. این 

کارآزمایى روى تعدادى از افراد داوطلب در یکى از هتل هاى 
تهران به عنوان تست انسانى شروع شد. اولین بانوى ایرانى 
که این واکسن را دریافت مى کند دختر رئیس ستاد اجرایى 
فرمان امام (ره) بود و پس از آن تســت بعدى روى یکى از 

مدیران ارشد این مجموعه انجام شد.
در این مراسم وزیر بهداشت، معاون علمى و فناورى رئیس 
جمهور و مسئوالن ســتاد اجرایى فرمان امام(ره) حضور 
داشتند. طیبه مخبر نخستین داوطلب واکسن ایرانى کرونا 
در صحبت کوتاهى گفت: امیدوارم این روند علمى به نتیجه 
برسد و من هم مثل همه مردم ایران امیدوارم. خوشحالم 
ولى نه از اینکه نفر اول آزمایش واکسن ایرانى کرونا هستم 
بلکه از اینکه این فرایند علمى اینقدر در کشــورمان خوب 

پیش رفت و به سالمتى همه مردم کشورمان منجر شود.

تست انسانى واکسن ایرانى کرونا آغاز شد

سیدحسن نصرا... در گفتگو با شبکه «المیادین» درباره 
نحوه متقاعد شدن «والدیمیر پوتین» براى حضور در 

سوریه از سوى سردار سلیمانى گفته است: 
«روسیه در ابتداى امر مردد بود که وارد جنگ در سوریه 
شود و حاج قاســم سلیمانى با اســتدالل و شخصیت 
کاریزماتیک خود آن هم روى نقشه و توضیحاتى واقعى 
در جلسه اى که با رئیس جمهور روسیه داشت، او را متقاعد 

کرد که براى مقابله با تروریست ها و جلوگیرى از سقوط 
دولت سوریه به مسئله این کشور ورود کند. در آن جلسه 
دو ساعته، پوتین به حاج قاسم گفت من قانع شدم. این 
چیزى بود که از حاج قاسم شنیدم. حاج قاسم توانست با 
استدالل و تشریح واقعیت پوتین را قانع کند و توانست 
روشن کند که نتیجه این ورود چه خواهد بود. االن همه 

مى دانند که روسیه از دروازه سوریه به دنیا بازگشت.»

چگونه سردار سلیمانى «پوتین» را متقاعد کرد؟

   میترا سعیدى کیا / خبرگزارى مهر |
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ریزش آوار 
منزل مسکونى

ریزش آوار منزل مسـکونى در اصفهان یک کشـته 
بر جاى گذاشـت. سـخنگوى سـازمان آتش نشانى 
و خدمـات ایمنـى شـهردارى اصفهان گفـت: صبح 
روز سـه شـنبه با اعالم ریزش آوار منزل مسـکونى 
در خیابان گلسـتان اصفهـان به سـامانه 125، آتش 
نشانان از چهار ایستگاه در محل حادثه حاضر شدند.
 فرهـاد کاوه آهنگـران بـا بیـان اینکـه زوج سـاکن 
در ایـن منـزل مسـکونى زیـر آوار مدفـون شـده 
بودنـد گفت: تـالش دو سـاعته و بـدون وقفه آتش 
نشـانان موجـب نجـات جـان خانم 50 سـاله شـد، 
ولـى آقـاى 55 سـاله در اثـر شـدت جراحـت در دم 

جان باخت.

اصفهان بدون ناجیان غریق
رییس هیات نجات غریـق و غواصى اصفهان گفت: 
80 درصد ناجیان غریق این استان از آغاز همه گیرى 
بیمارى کووید 19 و با تعطیلى استخرها به ناچار شغل 
خود را تغییر دادند. محسـن تابش فر افزود: همزمان 
با شـیوع ویـروس کرونا تاکنـون همه اسـتخرهاى 
استان همچون سایر نقاط کشور به جز دوره اى کوتاه 
تعطیل شـد و در پى آن ناجیان، مربیـان و نیروهاى 
خدماتى اسـتخرها و مجموعه هاى آبى بیکار شدند. 
وى اضافه کرد: 1500 ناجى بطور مستقیم در استان 
فعالیت داشتند که افزون بر 80 درصد آنان در چند ماه 
اخیر و همزمان با شیوع ویروس سراغ دیگر مشاغل 

رفتند. 

تصادف خودرو 
با درخت

سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدوم 
شدن پنج نفر در حادثه تصادف خودرو با درخت مقابل 
بیمارسـتان چمـران خبـر داد. عباس عابـدى اظهار 
کرد: یک حادثه تصادف یک دسـتگاه خـودرو دنا با 
درخت در اصفهان مقابل بیمارستان چمران رخ داد. 
وى افزود: این حادثه در سـاعت 19 و 28 دقیقه روز 
دوشنبه به مرکز اورژانس اسـتان گزارش و پنج پسر 
نوجوان حدود 15 سـاله مصـدوم و سـرپایى درمان 
شـدند و براى ادامه روند درمان به بیمارستان فارابى 

منتقل شدند.

نصب 3 دستگاه
 تابلو برق 

بـه گـزارش روابط عمومـى آبفـا شـهرضا، عملیات 
نصب، کابل کشى و راه اندازى سه دستگاه تابلوبرق 
، به منظور تامین برق 20 دستگاه هواده دور تند ، به 
اتمام رسـید . گفتنى اسـت دو دسـتگاه ترانس فشار 
قوى با ظرفیت 100 کیلو وات و یکدستگاه با ظرفیت 
150 کیلو وات به همراه کابل کشى کامل در تصفیه 
خانه فاضالب اجرا شـده اسـت . هدف از نصب این 
تابلوهاى برق و همچنین نصب 20 دستگاه هواده دور 
تند تا پایان سال جارى ، ارتقاء و بهبود کیفیت پساب 
خروجى تصفیه خانه فاضالب شـهرضا مى باشد که 
از حالت برکه تثبیت به سیستم الگون هوادهى تغییر 

وضعیت مى دهد.

رسالت  اتاق بازرگانى 
رئیس اتـاق بازرگانـى اصفهان، تغییر نـگاه مردم به 
سرمایه دار و کارآفرین به عنوان خدمتگزاران جامعه 
را از جمله رسالت هاى اتاق بازرگانى بیان کرد. مسعود 
گلشیرازى اظهار داشت: در شـرایطى که 85 درصد 
اقتصاد کشور دولتى است، ظرفیت محرومیت زدایى 
اجتماعـى در بخـش خصوصـى کمتـر از 10 درصد 
خواهد بود. وى با اشـاره به اهمیت مسـؤولیت هاى 
اجتماعـى عنـوان کـرد: ایجـاد سـازوکارى بـراى 
تخصیـص بخشـى از مالیات فعـاالن اقتصـادى به 
حوزه هایى که رفاه اجتماعى را به دنبال دارد ضرورى 
به نظر مى رسـد، هدفمنـد کردن بودجه مسـؤولیت 
اجتماعى شـرکت هاى دولتى و خصولتى سـالمتى 

جامعه را در پى دارد.

خبر

مدیر طرح ساماندهى ناژوان گفت: مراکز روباز تفریحى 
ناژوان شامل تله سیژ، باغ پرندگان و شــهربازى از روز 

سه شنبه بازگشایى شد. 
سید رسول هاشــمیان اظهار کرد: مراکز تفریحى روباز 
ناژوان بنا بر دستور ستاد اســتانى مقابله با کرونا مجدد 
بازگشــایى مى شــود. وى با بیان اینکه مراکز تفریحى 
سربسته ناژوان از جمله آکواریوم و باغ خزندگان ناژوان 
همچنان تعطیل است، افزود: استفاده از ماسک و دستکش 
توسط شهروندان هنگام مراجعه به مراکز تفریحى روباز 
الزامى اســت. مدیر طرح ســاماندهى ناژوان با اشاره به 
تعطیل بودن تله سیژ در روزهاى شنبه گفت: مجموعه تله 

سیژ نیز به جز روزهاى شنبه، از یکشنبه تا جمعه از ساعت 
10 صبح تا چهار بعد از ظهر فعالیت مى کند.

وى ادامه داد: عالقه منــدان به بازدید از بــاغ پرندگان 
مى توانند هر روز از ساعت 9 صبح تا 16 و 30 دقیقه به این 
مجموعه مراجعه کنند. هاشمیان تصریح کرد: شهربازى 
ناژوان نیز در فصل زمستان فقط روزهاى جمعه از ساعت 

10 صبح تا 20 شب پذیراى شهروندان است.
وى اظهار کرد: همه مراکز تفریحى و گردشگرى ناژوان 
ملزم به رعایت پروتکل هاى بهداشتى بوده و از شهروندان 
نیز درخواست مى کنیم تا با رعایت نکات بهداشتى ضامن 

سالمت خود و دیگران باشند.

رئیس کمیســیون فرهنگى و ورزشى شــوراى اسالمى 
شهر اصفهان گفت: ســاماندهى و مرمت آرامگاه کمال 
الدین اسماعیل، شاعر بزرگ، نگینى بر انگشتر فیروزه اى 

اصفهان خواهد بود.
فریده روشن با اشــاره به نامگذارى روز هفتم دى به نام 
کمال الدین اسماعیل اصفهانى اظهار کرد: وجود شاعرانى 
همچون کمال و صائب تبریــزى، از جمله ظرفیت هایى 
است که مى توان در راستاى توسعه شهر، نمایان ساختن 
هویت فرهنگى و توسعه گردشــگرى و فرهنگى شهر از 
آن بهره گرفت. این عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان 
تصریح کرد: هر گردشگرى به شیراز سفر مى کند از حافظیه 

و سعدیه بازدید مى کند اما چرا اصفهانى ها از پتانسیل وجود 
شاعران استفاده نکرده اند، از این رو جلساتى با اساتید ادبیات 
دانشگاه اصفهان و مسئوالن اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان داشتیم، به این پى بردیم که این مهم غافل مانده و 

باید فکرى براى آن کرد.
وى افزود: با توجه به اینکه مقبره اى براى این شاعر ساخته 
نشده، با تاکید شهردار اصفهان و پیگیرى سازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان، ساخت مقبره اى در 
شأن این شاعر بزرگوار در دســتور کار قرار گرفت و مقرر 
شده پارکى که این آرامگاه در آن قراردارد، به عنوان گذر 

فرهنگى و ادبى معرفى شود.

ساماندهى آرامگاه
 کمال الدین اسماعیل

مراکز تفریحى روباز ناژوان 
بازگشایى شد

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با بیان 
اینکه محصوالت ایرانى با بهترین کیفیت تولید شود، 
گفت: کیفیت محصوالت تولیدى ایرانى در داخل و 
خارج از کشور زمینه اعتماد مصرف کنندگان را فراهم 

کرده و استقبال دائمى آنان را به همراه دارد.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در دیدار مدیرعامل 
و اعضاء هیئت مدیره شرکت پاالیش نفت اصفهان 
اظهار داشت: پاالیشــگاه اصفهان با افزایش تعداد 
محصوالت و افزایش کیفیت در روند تولید، توانسته 
اســت توصیه هاى رهبر معظم انقالب اســالمى را 

اجرایى کرده و از خام فروشى جلوگیرى کند.
 وى با اشــاره به ضرورت رونق تولید در کشور افزود: 
مردم هنگامى که کیفیت محصوالت تولیدى ایرانى 
را ببینند بدون شــک مصرف کاالى خارجى را کنار 
مى گذارند و اگر محصوالت به کشورهاى دیگر صادر 

شود، مردم این کشورها جنس ایرانى را مرغوب ترین 
کاال مى دانند و از آن استقبال مى کنند.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان هم با بیان 
اینکه حدود 4 هزار نفر در پاالیشگاه اصفهان مشغول 
به کار هستند، اظهار داشت: تمام  بنزین   تولیدى در این 
پاالیشگاه  طبق استانداردهاى جهانى یورو 5 است، 
این پاالیشگاه 20 درصد فرآورده هاى سوختى کشور را 
تولید مى کند و نیاز 16 استان کشور را پوشش مى دهد.
مرتضى ابراهیمى بــا بیان اینکه تا ســال آینده و با 
بهره برداري از پروژه تصفیــه گازوئیل ،  20 میلیون 
لیتر  گازوئیــل  تولیدي پاالیشــگاه اصفهان یورو 5 
خواهد بود، افــزود: پروژه هاى مختلفى تا 5 ســال 
آینده براى این پاالیشــگاه در نظر گرفته شده است 
تا فرآورده هاى مختلف با کیفیــت روز جهانى تولید 

شود.

تقاطع خیابان شیخ بهایى و پارك هشت بهشت در 
چهارباغ عباسى حاال یک مهمان جدید دارد، شیرى 
که از قلب مکتب ســقاخانه آمده و در گذر فرهنگى 
نصف جهان نشسته اســت. «شیر نشسته» یکى از 
آثار احمدرضا میرمقتدایى، مجسمه ســاز برجسته 
اصفهان اســت که حاال دیگر یکــى از المان هاى 

شهرى اصفهان است.
میرمقتدایى در توضیح مفهوم این مجسمه نوشته 
است: این اثر برداشــتى آزاد از نماد شیر به صورت 
نشسته است که از شــمایل نگارى هاى مذهبى و 
زیبایى شناختى جنبش سقاخانه اى در ایران اقتباس 
یافته است. ذکر صفات برگرفته از نور (خورشید، سایه 
و آفتاب ) و کلماتى در ارتباط با نور، که گرمابخش 

زندگى انسان است (مهر، محبت، دوستى و عشق ) 
 به کار گرفته شده است.

اعداد در این اثر نمایشى از مشغله هاى انسان امروز 
است که پر شده از گذرواژه ها، کلیدواژه ها، کدها و 
رمزهایى که در پیچیدگى ذهن به دشــوارى هایى 
تبدیل شــده و ناگزیر به زندگى با آن ها است و نیز 
هر آنچه از حافظه خویش بر اثر ذکر از گذشته هاى 
مذهبــى در خاطــر دارد و براى او بســیار مقدس 
اســت و به صورت ابجد به کار رفته است. اعداد و 
عناصر تزئینى (شمع و قفل) از تصاویر سقاخانه ها 
الهام گرفته شــده و صرفًا به عنوان بافت و تزیین 
و گرایش هاى هنرى معاصر با نوشــته ها ترکیب 

شده است.

در پى رانش زمین و نشتى نفت خام از خط لوله مارون 
ـ اصفهان و انجام عملیات پاکسازى در مسیر منطقه 
سرخون، با نقص فنى یک دســتگاه پمپ آیخوف 
(مکنده مواد نفتى)، براى نخستین بار این دستگاه 
توسط کارشناســان واحد ترابرى منطقه اصفهان 

تعمیرات اساسى شد.
کریم بهمنى، رئیس واحــد ترابرى منطقه گفت: با 
توجه به استفاده از تعداد 8 دســتگاه پمپ آیخوف 
در عملیات پاکسازى، 5 دســتگاه دچار خرابى شد 
که در محل عملیات توسط واحد تعمیرات تعمیر و 
راه اندازى و یک دستگاه از ناحیه پمپ دچار نقص 

فنى شد که براى تعمیرات اساسى به مرکز منطقه 
اصفهان منتقل گردید.

وى افزود: به علت ضرورت عملیات، واحد تعمیرات 
ترابرى براى نخستین بار اقدام به تعمیرات اساسى 

پمپ آیخوف نمودند.
بهمنى گفت: در صورتى که طبق روال ســابق این 
تعمیرات به خارج از شــرکت سپرده مى شد عالوه 
بر زمان بر بودن تعمیرات که در حدود یک هفته به 
طول مى انجامید صرفه جویى قابل توجهى نیز در 
بر داشته است که رقمى در حدود 150 میلیون ریال 

را با 8 میلیون ریال طى یک شبانه روز انجام دادند.

پاالیشگاه اصفهان از خام فروشى 
جلوگیرى کرده است

وعده جدید درباره بناى 88 ساله اصفهان

تکلیف «ریسباف»
 تا آخر سال معلوم مى شود

شیر در چهارباغ نشست

تعمیرات اساسى خودروى مکنده مواد نفتى
 در منطقه اصفهان

با نگاهى به گذشــته نه چندان دور کارخانه ریســباف 
مى توان گفت که  تبدیل این کارخانه قدیمى و88 ساله 
به موزه و تغییر کاربرى آن تاکنون نزدیک به 5 استاندار را 
به چشم دیده اما هنوز که هنوز است، اتفاقى در این زمینه 

صورت نگرفته است. 
دى ماه 95 قرارداد واگذارى کارخانه ریسباف اصفهان از 
سوى یکى از بانک ها به وزارت راه و شهرسازى با حضور 
آخوندى وزیر وقت راه و شهرســازى، زرگرپور، استاندار 
وقت اصفهان و مدیرعامل این بانک امضا شد تا واگذارى 
این کارخانه و اجراى عملیات تغییر کاربرى و تبدیل آن 
به موزه در شکل رسمى به حرکت خود ادامه دهد. از این 
امضا 4 سال مى گذرد و سرنوشت ریسباف هنوز در ابهام 

به سرمى برد.
ناصر طاهرى، معاون میــراث فرهنگى اداره  کل میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشــگرى استان اصفهان 
هم درباره این بناى تاریخى خبر جدیدى ندارد. طاهرى 
مى گوید: راه و شهرسازى بنا را از بانک خریده اما تا جایى 
که اطالع دارم اتفاق جدیدى براى ریسباف نیفتاده است. 
به هر حال باید ببینیم  تصمیم مالک چه بوده است. راه 
و شهرسازى بخشــى از ملک را خریده و بخش دیگر از 
آن مانده بود که در اختیار بانک است و نمى دانیم آخرش 

چه شد.
وى افــزود: البته ایــن اداره کل به صورت مســتمر به 
اداره کل راه و شهرسازى به عنوان مالک مکاتبه مى کند 
و درخواست ما آن اســت که بنا مرمت و حفاظت شود. 
وضعیت عمومى ریسباف خوب اســت زیرا اداره کل راه 
و شهرســازى هزینه هایى از نظر اینکه رفع خطر شود، 
انجام داده اما این کارخانه هنوز مرمت نشده است. در واقع 

مرمت اساســى و اصولى کارخانه باقى مانده و اقدامات 
صورت گرفته صرفاً و در حد ایمن ســازى و اســتحکام 
بخشى بوده است. بنا از قبل خرابى هایى داشت اما اخیرا 

تخریب نشده است.
معاون میــراث فرهنگــى اداره  کل میــراث فرهنگى، 
صنایع دســتى و گردشگرى اســتان اصفهان پیرامون 
موضوع مهم تغییر کاربــرى این کارخانه مهم و قدیمى 
قلب شــهر اصفهان تصریح کرد: دراین باره چون راه و 
شهرسازى متولى و دبیر کمیســیون ماده 5 است، باید 
ببینیم چه اقداماتــى صورت مى گیــرد. آن ها هنوز در 
مالکیت گیر هستند و اگر بحث مالکیت نداشتند تاکنون 
تکلیفش را مشخص مى کردند و به نظر من هنوز مالکیت 
این موضوع قطعى نشده زیرا اگر مالکیت قطعى بود این 
ملک ارزشمند در گوشه شهر رها نمى شد و فکرى برایش 

مى کردند.
از سال 95 زمانى که امضاى قرارداد و واگذارى انجام شد، 
خبر تبدیل این بناى تاریخى به موزه هم مطرح شــد تا 
جایى که تصور همه این است که ریسباف حتما تبدیل به 
موزه اصفهان مى شود اما معاون اداره  کل میراث فرهنگى 
استان این  مبحث را شفاف تر کرد؛ به گفته طاهرى تبدیل 
بنا به موزه تنها یک پیشنهاد از سوى میراث فرهنگى بوده 

و هنوز موضوع در وضعیت عملیاتى قرار نگرفته است.
طاهرى در مورد تبدیل ریســباف به موزه تصریح کرد: 
موزه شدن این کارخانه مورد نظر ما است زیرا اصفهان 
موزه در خور شــأن خود ندارد و پیشنهاد ما این است که 
این بنا بهترین مکان براى موزه است. به هر حال این بنا 
ملک باارزش و بزرگى بوده که هم موقعیت خاص دارد 
و از نظر میراث بهترین کاربرى که شان کارخانه را هم 

حفظ کند موزه است.
در حالى که انگشت میراث فرهنگى استان اصفهان به 
سمت راه و شهرســازى رفته و به نظر مى رسد اداره کل 
راه و شهرسازى باید اخبار جدیدى از آن داشته باشد اما 
مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان نیز از سرنوشت 
مبهم ریســباف خبر جدیدى ندارد و عنوان مى کند که 

چیزى به این اداره کل تحویل نشده است.
قارى قرآن یک نکته جالب نیز گفــت. او درباره تعریف 
کاربرى و تبدیل کارخانه به موزه گفت: کاربرى به مالک 
برمى گردد و او باید در این زمینه تصمیم بگیرد. البته هنوز 
تصمیمى انجام نشده چون مالکیت نداشته است. قبل از 
هر تصمیمى باید مالکیتش مشخص شود زیرا در حال 
حاضر مالک کارخانه ریسباف یکى از بانک ها است و این 
بانک مى تواند هر تصمیمى بگیــرد، بنابراین اگر مالک 

تغییر کرد، هر اتفاق با تصمیم مالک صورت مى گیرد.
در همین حال مهدى عبــورى معاون وزیر و مدیرعامل 
شرکت بازآفرینى شهرى ایران در مورد سرنوشت ریسباف 
گفت: به تازگى به اصفهان سفر کردم و از ریسباف بازدید 
داشتیم. پیشنهاداتى از ســوى اداره کل راه و شهرسازى 
استان اصفهان مطرح شد و در آن بازدید نماینده بانک 
هم حضور داشت. قرار شد مواردى که مورد نظر دو طرف 
است در جلسه مشترکى در تهران بررسى شود و تصمیم 

نهایى گرفته شود.  
وى تصریح کرد: اگر موانع حقوقى برطرف شود وضعیت 
ریسباف تا پایان ســال مشخص مى شــود امیدواریم 
تالش ها به سرانجام برسد و این موانع رفع شود. منتظریم 
جلسه نهایى برگزار شود و دو طرف را نزدیک و ملزم به 

اجراى تعهدات کنیم.

سخنگوى ســتاد اســتانى مقابله با کرونا در اصفهان، 
شامگاه دوشنبه در نشست خبرى که به صورت اینترنتى 
برگزار شد، اظهار کرد: دوشنبه شب شصت و چهارمین 
جلسه ستاد استانى مقابله با کرونا برگزار شد که بر اساس 
آخرین ارزیابى ها از 24 شهرستان استان هم اکنون شش 
شهرســتان وضعیت نارنجى دارند و مابقى زرد هستند. 
طبق اعالم دانشــگاه علوم پزشــکى وضعیت به طور 
نسبى مطلوب است که کاهش قابل توجهى را در تعداد 
بسترى ها، مبتالیان و فوتى ها داشته ایم و در همه موارد 

تا یک پنجم کاهش را شاهد هستیم. 
حجت ا... غالمى  تصریح کرد: از جمله تصمیمات مهمى 
که بر اساس ابالغیه وزیر کشور به تمام استان ها گرفته 
شد در دى ماه مراسم ویژه اى براى مراسم هاى مذهبى، 
سیاسى و آیینى نخواهیم داشت. به ویژه در ابالغیه قید 
شده که در روزهاى 13، 15 و 29 دى ماه و همچنین ایام 
ســوگوارى حضرت زهرا(س) هیچ مراسمى به شکل 

حضورى برگزار نخواهد شد.
وى افزود: استفاده اجبارى از ســامانه ماسک در ادارات 
مطرح شــد که تا کنون بیش از 50 درصد ادارات به این 
سامانه مجهز شده اند. در این جلسه به تمام ادارات تاکید 
شــد که در دو روز آینده این ســامانه را نصب کنند که 
بازرسى استاندارى در این خصوص پیگیرى ویژه اى را 

انجام خواهد داد.
غالمى ادامه داد: در خصوص شهرهاى زرد ممنوعیت 
تــردد را نداریم، اما مصــوب کردیم با توجــه به اینکه 
ستاد ملى مســئولیت نظارت بر تردد در شهرهاى زرد 
را به استان ها واگذار کرده اســت در برخى از شهرهاى 
زرد که با شــهرهاى نارنجــى ارتباط نزدیــک دارند 
محدودیت هاى تردد اعمال کنیــم از جمله محدودیت 
تردد از 9 شــب تا 4 صبح اســت که بر این اساس این 
محدودیت ها در شــهرهاى نجف آباد، شــاهین شهر، 
آران و بیدگل، شــهرضا، زرین شــهر و مبارکه که در 

وضعیت زرد هستند اعمال مى شود.
سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان، افزود: 
در کالنشــهر اصفهان با توجه به حجم باالى ترافیک 
مقرر شــد قانون زوج و فرد را در هسته مرکزى شهر از 
روز پنجشنبه همین هفته تا پایان دى ماه اعمال کنیم. 
همچنین مقرر شد آرامســتان ها باز شود تا افراد بتوانند 

براى زیارت اهل قبور بدون هیچ مراسمى حضور یابند.
وى گفت: مراکز تفریحــى که در فضاى باز هســتند 
مى توانند فعالیت خود را آغاز کنند، امــا فعالیت مراکز 

تفریحى در مراکز بسته همچنان ممنوع است.
غالمى گفت: بر اساس گزارشــى که در این جلسه ارائه 
شد خسارت اقتصادى کرونا به استان از 15 اردیبهشت تا 
کنون نزدیک به 37 هزار میلیارد تومان بوده است. براى 
مثال ماهیانه 400 میلیارد تومان به صنعت گردشگرى 
استان خسارت وارد مى شود. همچنین به تولید ناخالص 

داخلى استان خسارت 15 درصدى وارد شده است.

خسارت 37 هزار میلیاردى کرونا به اصفهان
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جلیل فرجاد  پیرامــون فعالیت هاى خــود در عرصه 
بازیگرى گفت: در حال به دلیل اوج گیرى بیمارى کرونا 
طى ماه هاى گذشته هیچ کارى را قبول نمى کنم. سن و 
سال من باال رفته و به همین دلیل مجبورم که تمام وقتم 

را در قرنطینه خانگى به سر ببرم.
وى در همین راســتا ادامه داد: در هر صورت شاید اگر 
پیشنهاد بسیار خوبى مى بود خودم عالقه داشتم در این 
وضع هم جلوى دوربین بروم، حتى چندین پیشنهاد بسیار 
خوب داشتم منتها دخترانم نمى گذارند در شرایط کرونا 
بازى کنم و من هم براى اینکــه باعث نگرانى خانواده 

نشوم در خانه مى مانم. 
وى با اشاره به پخش ســریال «روزهاى ابدى» طى 
روزهاى آتى اضافه کرد: فیلمبردارى این اثر نزدیک به 
چهار سال طول کشید، اثرى است که زحمات فراوانى 
براى آن کشــیده شده و شخصا خوشــحالم که در آن 
حضور داشــتم، حال باید دید در ادامــه و پخش با چه 

بازخوردى از سوى مخاطبان روبرو مى شود. 
بازیگر فیلم «جان سخت» دلیل غیبت طوالنى مدت 
خود در ســینما را اینگونه مطرح کرد: به شدت دلتنگ 
حضور در عرصه سینما و بازى در آثار سینمایى هستم. 
سالهاست از سینما دور شده ام و دلتنگ این هستم که بار 

دیگر تصویر خود را بر پرده سینما ببینم.

وى در همین راســتا افزود: بار ها و بار ها گفته ام چرا از 
سینما دور شده ام و غایبم، به همین دیگر دوست ندارم 
در مورد وضعیت بازیگرى سینما نظر بدهم، زیرا دیگر 
براى من هیچ اهمیتى ندارد. اگر کار خوبى پیشنهاد شود 
بازى مى کنم و اگر نشود بازى نمى کنم. من نمى توانم 
دنبال نقش بروم و هر روز در هر دفتر سینمایى به دنبال 
حضور در آثار باشم. من به هیچ وجه براى بازى در سینما 

التماس کسى را نمى کنم.
این بازیگر پیشکسوت سینما با اشاره به وجود رابطه در 
سینما تاکید کرد: متاسفانه براى بازیگران پیشکسوت و 
نسل میانى سینما نقش خوب نوشته نمى شود و طبیعتًا 
وقتى نقشى خوب نباشد ترجیح مى دهم در خانه بمانم 
تا در آن نقش بازى کنم. یــک زمانى بود که از ما براى 
حضور در آثار ســینمایى دعوت مى شد و ما براى بازى 
حق انتخاب داشتیم، اما در حال حاضر روابط، خودى و 
ناخودى و برخى اتفاقات باعث شده تا فقط برخى امکان 

حضور در سینما را داشته باشند. 
فرجاد خاطرنشــان کرد: در حال حاضر شرایط روحى 
خوبى براى بــازى ندارم و ترجیــح مى دهم که کارى 
را قبول نکنــم. نقش هاى پیشــنهادى اینقدر کوچک 
هســتند که براى من بازیگر هیچ انگیزه اى براى کار 

باقى نمى گذارند.

پخش سریال کمدى «باخانمان» از امشب چهارشنبه 
دهم دى ماه آغاز مى شود.

پخش سریال «باخانمان» به کارگردانى برزو نیک نژاد 
و تهیه کنندگى زینب تقوایى در شبکه سوم سیما آغاز 
مى شود تا پس از مدتها یک مجموعه طنز حال و هواى 

آنتن تلویزیون را عوض مى کند.
ســازندگان پروژه که تابستان امســال با رعایت تمام 
پروتکل هاى بهداشتى تصویربردارى را در شمال تهران 
آغاز کردند پس از طى چهار-پنج ماه، در این روزهاى 
سرد زمستانى و در آستانه پخش، همچنان مشغول ضبط 

باقیمانده کار هستند.
حسن پورشیرازى، شهره لرســتانى، حسام محمودى، 

الهام اخوان، مارال فرجاد، امیر حســین طاهرى، امیر 
کاظمى، فرزانه سهیلى، امیر آتشانى، مریم سلطانى، مه 
روز ناصر شــریف، مهناز کرباسچیان، نصرت دادرسى، 
حامد وکیلى، گیتى معینى، ســارا عابــدى، امیر على 
خانى و ... (با حضور) ســعید امیرســلیمانى، شــهرام 
شکیبا، خســرو احمدى، امید روحانى و (با هنرمندى) 
افســانه بایگان و آتیال پســیانى و (با حضور افتخارى) 
بهنام تشــکر و شــقایق دهقان بازیگران این سریال

 هستند.
این سریال در طول هفته ساعت 20 و 45 دقیقه پخش و 
روز بعد ساعتهاى 1 و 45 دقیقه بامداد، 9 و 45 دقیقه و14 

و 15 دقیقه تکرار مى شود.

سنگ مزار شجریان 
با مشورت 
شفیعى کدکنى 
و سایه ساخته شد

همایون شــجریان فرزند زنده یاد محمدرضا شجریان در 
صفحه شــخصى خود در فضاى مجازى اعالم کرد که 

سنگ مزار این استاد آواز به زودى نصب خواهد شد.
این خواننده در توضیح طراحى سنگ مزار پدرش در صفحه 
شخصى خود نوشــت: طراحى سنگ مزار پدر پس از بجا 
آوردن مراسم هفتم توسط استاد بیژن جناب آغاز و چندین 
طرح آماده گردید. سپس با عزیزاِن بزرگوار استاد سایه و 
استاد شفیعى کدکنى مشورت انجام گرفت. هر دو بزرگوار با 
اینجانب هم عقیده بودند تا تنها به اسم پدر و عبارت خاك 
پاى مردم ایران با دســت خط خودشان که دنیایى سخن 
است بسنده شود چرا که نیاز به هیچ شعر و توصیفى براى 
پدر نیست و نامشان گویاى کامل و شفاف همه چیز است.

همچنین همایون شــجریان از خوشنویسى اسامى روى 
سنگ توسط غالمحسین امیرخانى خطاط و خوشنویس 
برجسته کشــور خبر داد و در این باره نوشــت: از استاد 
امیرخانى بزرگوار خواهش نمــودم تا نام پدر و تاریخ هاى 

وفات و تولد ایشان را خوش نویسى بفرمایند. ایشان قبول 
زحمت فرموده و این درخواست را به انجام رساندند. طرح 
به مرحله نهایى رسید. سپس جناب بهبودى و مجموعه 
ایشان که سالیان درازى است در داخل و خارج از کشور در 
زمینه سنگ فعالیت دارند، پیشنهاد ساخت سنگ مزار پدر را 
با خانواده مطرح فرموده و به مردم ایران هدیه کردند.ایشان 
و همکارانشان وقت و انرژى زیادى صرف دقت در انجام 
این مسئولیت نمودند تا همه چیز آن طور شود که در طرح 
استاد جناب آمده است. تمام این مراحل بعالوه توافقاتى 
که باید با نگاه مثبت تر نهایى مى شد به زمان و صبورى 

نیاز داشت و شکر ایزد که انجام پذیرفت.
همایون شــجریان درباره زمان نصب سنگ مزار استاد 
شــجریان نوشــت: با وجود نگرانى هایى که مجموعه 
بهبودى از وجود سرما براى نصب سنگ داشتند و دارند به 
امید خدا در یکى دو روز پیش رو این کار به انجام خواهد

 رسید.

«باخانمان»،  از امشب

چهارشنبه ها 
منتظر«ملکه گدایان»
 باشید

پوستر ســریال «ملکه گدایان» به کارگردانى حسین 
سهیلى زاده که قرار است چهارشنبه ها در فیلیمو پخش 

شود، منتشر شد.
همزمان با شمارش معکوس براى پخش سریال «ملکه 
گدایان»، پوستر این سریال به کارگردانى حسین سهیلى 
زاده و تهیه کنندگى رحمان ســفى آزاد و على طلوعى 
منتشر شد. این سریال به نویسندگى حامد افضلى و امین 
محمودى است و در خالصه داستان آمده است: امروِز تو، 
مى تونه فرداى من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر 

نداره….حتى شما…
در سریال «ملکه گدایان» باران کوثرى، پانته آ بهرام، 
آرمان درویش، محمدرضا غفارى، رضا بهبودى، الهام 
کردا، یســنا میرطهماســب، على اوجى، سولماز غنى، 
بهشاد شریفیان، عرفان ناصرى، شــبنم قربانى، على 
صالحى، مریم ســرمدى، نورا محقق، الهام شعبانى و 

فرزاد فرزین، (با هنرمندى) رویا نونهالى حضور دارند.
این سریال به صورت اختصاصى چهارشنبه ها از فیلیمو 

پخش خواهد شد.

بازیگرى گفت
طى ماه هاى گذ
سال من باال رف
در قرنطینه خ را
ر وى در همین
پیشنهاد بسیار
وضع هم جلوى
من خوب داشتم
بازى کنم و من
نشوم در خانه م
وى با اشاره به
روزهاى آتى اض
چهار سال طول
براى آن کشــ
حضور داشــتم
بازخوردى از س
بازیگر فیلم «ج
خود در ســینم
حضور در عرص
سالهاست از سی
دیگر تصویر خو

شــهروز دل افکار، بازیگر نقش والدمیر پویتن در فیلم تئاتر «من ترامپ 
نیستم»، از چالش هاى بازى در این نقش سخن گفت و عنوان کرد تسلط 
نداشتن به زبان انگلیســى، دســت و پاى بازیگران ما را براى حضور در 

عرصه هاى بین المللى بسته است.
این روزها فیلم تئاتر «من ترامپ نیستم» به کارگردانى رضا خرم و به زبان 

انگلیسى از ویدئو پرایم وب سایت آمازون در حال پخش است.
شهروز دل افکار بازیگرى که در این نمایش نقش والدمیر پوتین، رییس 
جمهورى روسیه را بازى کرده است، در گفتگویى درباره حضور خود در این 
اثر نمایشى گفت: بازى در این فیلم تئاتر چالش سختى برایم بود و به اندازه 
دو تئاتر از من انرژى گرفت، چون سطح زبان انگلیسى ام نسبت به بازیگران 
دیگر پایین تر بود و به همین دلیل چندین برابر سعى کردم که دیالوگ هایم 
را تمرین و حفظ کنم اما از همــان اول، دیدن انرژى و جدیت کارگردان و 
دیگر اعضاى گروه، مرا ترغیب کرد تا بازى در این نقش را تجربه کنم و به 

همین دلیل مى توانم بگویم برایم تجربه  متفاوت و عجیبى بود.
او درباره دشوارى هاى بازى به زبان انگلیسى توضیح داد: هر چند ترجمه  
متن نمایش نامه را خوانده و شنیده بودیم و روى لهجه  زبان انگلیسى هم 
تمرین کرده بودیم، ولى این که بخواهم با حس، نقشم را به زبان انگلیسى 
بازى کنم، براى بازیگرى مثل من که سطح زبان انگلیسى اش چندان خوب 
نبود، کمى جاى ترس داشت. اما به هر حال به خاطر انرژى خوب اعضاى 
گروه قبول کردم در این پروژه بازى کنــم و البته حضور یک تیم کاربلد و 

خوش انرژى ، برایم حال و تجربه  خوبى را رقم زد.
این بازیگر ادامه داد: البته حرف زدن به زبان انگلیسى چیز عجیبى نیست اما 
انتقال حس و حال نقش مهم بود و آکسان گذارى ها هم در این زمینه خیلى 
اهمیت داشت، چراکه الزم بود این لهجه  به زبان روسى نزدیک شود. انجام 
همه  این کارها سخت ولى چالش برانگیز و جذاب بود و امیدوارم به خوبى 

از عهده اش برآمده باشم.
دل افکار درباره بازى کردن در نقشى که ما به ازاى بیرونى دارد،  توضیح 
داد: براى نزدیک شدن به نقش پوتین هم خودم جست وجوهایى کردم و 
مطالعاتى را انجام دادم و هم بچه هاى گروه به من کمک کردند. از آن جا که 
شخصیت پوتین مابه ازاى بیرونى دارد، بر  رفتار او متمرکز شدم و به حرکات 

دست و سر و نیز نوع صحبت کردنش و حتى سخنرانى به زبان انگلیسى او 
خیلى دقت و توجه کردم و سعى کردم هنگام بازى در این نقش به سمت 
نوع بیان و گفتار و لهجه  شخصیت پوتین نزدیک شوم و زیاد به بى راهه 
نروم. مى توانم بگویم که حالت حرکات چشــم و صورت و حرف زدن 

پوتین خیلى به بازى من در این نقش کمک کرد.
دل افکار در ادامه درباره حضور بازیگران ایرانى در عرصه هاى جهانى 
گفت: ما بازیگــران خیلى خوبى داریم ولى زبان انگلیســى، کمر ما را 
شکسته است؛ چون دغدغه ى ما نبوده و نیست و از آن استفاده نمى کنیم. 
این که مدتى زبان انگلیسى را مى خوانیم و بعد رهایش مى کنیم، چندان در 
کارمان مؤثر واقع نمى شود. اگر این امکان وجود داشت که روند یادگیرى 
زبان انگلیسى را مى توانستیم ادامه دهیم، ما بازیگران ایرانى در عرصه هاى 
بین المللى ارتباطات خوبى پیدا مى کردیم و در این عرصه براى مان اتفاقات 

خوبى مى افتاد.
او اضافه کرد: ممکن اســت هر بازیگرى در طــول عمرش فقط یک بار 
پیشنهاد بازى به زبان انگلیسى و براى مخاطبان جهانى را داشته باشد و 
حتى شاید هیچ وقت چنین تجربه و اتفاقى برایش نیفتد چراکه ما همیشه به 

زبان فارسى بازى مى کنیم و دیالوگ هایمان ترجمه مى شود. تجربه نشان 
داده در اجراهاى خارج از کشور وقتى به زبان فارسى دیالوگ مى گفتیم، هر 
چند تماشاگران ایرانى با کار همراه مى شدند و نسبت به آن واکنش داشتند 
و مثال در نمایش هاى کمدى، از آنها خنده مى گرفتیم ولى در رویارویى با 
تماشاگران خارجى تنها مى توانستیم با یک سرى حرکات آن ها را بخندانیم 

یا حتى نخندانیم.

زبان انگلیسى توضیح داد: هر چند ترجمه  
یده بودیم و روى لهجه  زبان انگلیسى هم 
 بخواهم با حس، نقشم را به زبان انگلیسى 
ن که سطح زبان انگلیسى اش چندان خوب 
ا به هر حال به خاطر انرژى خوب اعضاى 
زى کنــم و البته حضوریک تیم کاربلد و

ه  خوبى را رقم زد.
دن به زبان انگلیسى چیز عجیبى نیست اما 
د وآکسان گذارىها هم در این زمینه خیلى

ن لهجه  به زبان روسى نزدیک شود. انجام 
ش برانگیز و جذاب بود و امیدوارم به خوبى 

 نقشى که ما به ازاى بیرونى دارد،  توضیح 
 پوتین هم خودم جست وجوهایى کردم و 
 هاى گروه به من کمک کردند. از آن جا که 
ى دارد، بر  رفتار او متمرکز شدم و به حرکات 
نش و حتى سخنرانى به زبان انگلیسى او
کردم هنگام بازى در این نقش به سمت 
ت پوتین نزدیک شوم و زیاد به بى راهه 
 حرکات چشــم و صورت و حرف زدن 

قش کمک کرد.
 بازیگران ایرانى در عرصه هاى جهانى 
ى داریم ولى زبان انگلیســى، کمر ما را 
 نبوده و نیست و از آن استفاده نمى کنیم. 
ى خوانیم و بعد رهایش مى کنیم، چندان در 
ین امکان وجود داشت که روند یادگیرى 
ه دهیم، ما بازیگران ایرانى در عرصه هاى 
ى کردیم و در این عرصه براى مان اتفاقات 

ر بازیگرى در طــول عمرش فقط یک بار 
 و براى مخاطبان جهانى را داشته باشد و 
ه و اتفاقى برایش نیفتد چراکه ما همیشه به 

داده در اجراهاى خارج از کشور وقتى به زبان فارسى دیالوگ مى گفتیم، هر 
چند تماشاگران ایرانى با کار همراه مى شدند و نسبت به آن واکنش داشتند 
و مثال در نمایش هاى کمدى، از آنها خنده مى گرفتیم ولى در رویارویى با 
تماشاگران خارجى تنها مى توانستیم با یک سرى حرکات آن ها را بخندانیم 

یا حتى نخندانیم.

بازیگر نقش رئیس جمهور روسیه در فیلم تئاتر «من ترامپ نیستم» از تجربه بازى متفاوتش مى گوید

چالش هاى «پوتین» بودن!

فرجاد: 
براى حضور در سینما 
به کسى التماس 
نمى کنم

صالح میرزا آقایى بازیگر کشــورمان صفحه اینستاگرامش را با انتشار 
عکسى از بازى در سریال روزهاى ابدى به روز کرد.

سریال روزهاى ابدى به کارگردانى جواد شــمقدرى و تهیه کنندگى 
محسن على اکبرى، ســریال جدید شبکه یک ســیما است که اولین 

قسمت آن 8 دى ماه روى آنتن شبکه یک سیما رفت.
صالح میرزا آقایى که تجربه بازى در ســریال هاى تاریخى متعددى را 
در کارنامه هنرى اش دارد بار دیگر در سریال روزهاى ابدى با روایتى از 

سالهاى ابتدایى انقالب مقابل دوربین رفت.

داستان ســریال روزهاى ابدى روایتگر ماجراهایى از روزهاى آغازین 
انقالب اســت و به مسائلى چون تســخیر النه جاسوســى و فعالیت 
گروهک هاى مختلف مى پردازد و رشــادت شــخصیت هایى چون 
مصطفى چمران، اصغر وصالى و ... در این ســریال به تصویر کشیده 

مى شود.
بازیگــران ســریال روزهــاى ابــدى عبارتنــد از: احمــد نجفى، 
حمید گــودرزى، رحیم نوروزى، صالــح میرزا آقایــى، جلیل فرجاد، 

شهره لرستانى و... .

صالح میرزا آقایى با گریم سریال «روزهاى ابدى» 

تهیه کننده و کارگــردان «چهل تیکه» که مدتى 
است پخش فصل اخیر آن در شبکه نسیم به پایان 
رسیده است، درباره ساخت فصل جدید گفت: هنوز 
در مورد اینکه فصل جدید چگونه ســاخته شــود 
تصمیم قطعى نگرفته ایم. براى استراحت گروه و 
کار پژوهشى درباره فصل جدید برنامه به زمان نیاز 
است. شبکه نسیم به ساخت فصل جدید تمایل دارد 
اما درباره اینکه چه زمان شروع کنیم و چگونه باشد 

تصمیم قطعى گرفته نشده است.  

الهام حاتمى درباره دشوارى هاى برنامه سازى در 
دوران کرونا عنوان کرد: خیلى سخت بود. اینکه هر 
روز گروهى بیایند و تو دغدغه این را داشته باشى 
که بیمار هســتند یا نه و اینکــه مهمانان ما اغلب 
باالى چهل سال سن داشتند باعث مى شد هر روز 
استرس داشته باشم. باید مراقب سالمتى مهمانان 
مى بودیم. خیلى از مهمان ها هــم به خاطر کرونا 
به برنامه نیامدند. تماشــاچى را براى حفظ امنیت 
مردم به کلى حذف کردیم. در ورودى صحنه همه 

چیز را کنترل کرده و همه چیز ضدعفونى مى شد. 
ما در تیممان پزشک داشــتیم. غذا خوردن بسیار 
ســخت بود. مجبور بودیم از جاى ویــژه اى غذا 
را ســفارش دهیم. اوایل فقط غذاى بسته بندى 
تحویل مى دادیم و بعد هم مایکروویوى داشــتیم 
که همه غذایشــان را گرم مى کردند تا مشــکلى 
پیش نیاید. شرایط خیلى بدى بود. یکى از دالیلى 
که براى ساخت فصل آینده با تردید فکر مى کنم 

سختى هاى ساخت برنامه در دوران کرونا بود.

چرا خبرى از 
سرى جدید «چهل تیکه» 
نیست
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امید نمازى، مربى ســابق ذوب آهن در گفتگویى صحبت هاى جنجالى را 
مطرح کرده است. او مى گوید مشــکالتش در ذوب آهن با حضور محسن 
مســلمان به وجود آمد و مدیران تیم مخالف جدایى این بازیکن بودند. او از 
درگیرى بازیکنان ذوب آهن با مســلمان در فرودگاه تبریز و همچنین البى 
علیرضا منصوریان براى حضــور در ذوب آهن و حضور به جاى وى بر روى 

نیمکت اصفهانى ها، صحبت هاى جنجالى را مطرح کرده است. 
   دو سه سال قبل از فعالیت در ذوب آهن، آقاى آذرى مدیرعامل وقت این 
تیم خانوادگى من را مى شناخت. به همین خاطر در چندین سفر به آمریکا، با 
فعالیت فوتبالى من و طرز کارم در آن کشور آشنا شد و دنبال این بود من را به 
ذوب آهن بیاورند. ایشان با من تماس گرفتند و قرار شد سرمربى ذوب آهن 
شوم. زمانى که هواپیماى ما بر زمین نشست و گوشى تلفنم را روشن کردم، 
متوجه شدم امیر قلعه نویى سرمربى ذوب آهن شده است. ولى آقاى آذرى 
با من در تماس بود و سال آینده اش با صحبت هایى که کردیم من سرمربى 
ذوب آهن شــدم. رئیس کارخانه ذوب آهن نیز با مربى شدن من در این تیم 
خیلى مخالف بود ولى آقاى آذرى نظر ایشان را تغییر داد که من از این مسئله 
خبر نداشتم و مطمئن باشید اگر از این ماجرا مطلع بودم، روى تصمیم براى 

همکارى با ذوب آهن تجدید نظر مى کردم.
   در یک بازى دوستانه در برابر سپاهان یک بر صفر واگذار کردیم که بعد از 
آن، اتفاقاتى رخ داد که اعتماد به نفس تیم را گرفت. بعضى از بازیکنان به من 
گفتند از طرف مدیریت بخاطر شکســت در یک بازى دوستانه برخوردهاى 
بدى با آنها شده اســت. با اینکه فوتبال خوبى ارائه مى دادیم، تیم اعتماد به 

نفس نداشت.
   من خیلى اصرار کردم که محسن مسلمان را جذب کنیم چرا که ما به یک 
هافبک بازیساز نیاز داشتیم. بعد از چند هفته فهمیدم محسن مسلمان نه تنها 
به درد ما نمى خورد بلکه به تیم ضرر هم مى زند چرا که او در کار دفاعى اصال 
شرکت نمى کند. به نظر من مسلمان سالهاى قبل از اینکه به تیم ما اضافه 
شود، بازیکن خیلى با استعدادى بود ولى او آن افکار حرفه اى را نداشت. من 
بارها از محسن مسلمان خواستم کمى فعالیت و دوندگى در بازى را بیشتر کند. 

او یک جورایى در بازى کم کارى مى کرد.
   بعد از حضور آقاى منصوریان، در 4 هفته ابتدایى از مسلمان استفاده کرد 
ولى نتوانست نتیجه اى بگیرد. 2 سال از جدایى من از ذوب آهن مى گذرد. در 
چند بازى محسن مسلمان با مربى هاى دیگر 90 دقیقه بازى کرده است؟ یا 

بازیکن نمى تواند ثابت بازى کند که در زمان ما نمى توانست، یا بازیکن افکار 
حرفه اى ندارد که او این را نمى خواست. هر بازیکنى باید در خدمت تیم باشد 

و محسن مسلمان در خدمت تیم نبود.
   این اصرار آقایان که باید محسن مسلمان در تیم باشد، خیلى به ما ضرر 
زد. رختکن ما را به هــم ریخت. من در این زمینه ســند و مدرك دارم. بعد 
از شکســت در برابر تراکتور، یک برخورد بین محســن مسلمان و یکى از 
بازیکنان دیگر ما شد. چرا که بعد از بازى محسن مسلمان گفت باید فکرى 
بشود چونکه در تیم ما، پچ پچ زیاد مى شود. یکى از بازیکنان شناخته شده 
ما که اکنون در ذوب آهن نیست، در فرودگاه تبریز با مسلمان درگیر شد. او 
به مسلمان گفت تو خودت سلطان پچ پچ کردن و حرفهاى درگوشى هستى 
و تمام این مسائل زیر سر خودت است. من بدون رودربایستى مى گویم که 
تمام مشکالت من این بود. اگر در نیم فصل مى توانستیم همان کارى که 
منصوریان کرد را انجــام مى دادیم و با جدایى مســلمان، یکى دو بازیکن 
خارجى با نظر من اضافه مى کردیم، من مطمئنم به موفقیت مى رسیدیم.  
ولى این اتفاق نیفتاد و من قربانى شدم. اشکالى ندارد و در زندگى مربیگرى 

نیز این اتفاقات رخ مى دهد.
   آقاى آذرى دنبال آوردن من به ذوب آهن بود و منکر این قضیه نیستم و 
حتى در اوایل کار از ما حمایت کردند. ایشان در چند مرحله مدیرعامل ذوب 
آهن بودند. چند بار ایشان بخاطر مسائلى که موافق آن نبودند، استعفا دادند؟ 
قبل از اینکه به ذوب آهن بیایم، ایشان دو سه بارى به استعفا تهدید کردند ولى 
اجازه جدایى به ایشان داده نشد چون کارشان را خوب انجام دادند. اما آنجایى 
که آقاى یزدى زاده رئیس کارخانه ذوب آهن به ایشان فشار آوردند که من را 
تغییر دهند، چرا آقاى آذرى به استعفا تهدید نکردند؟ رحمان رضایى دوست 
من است و آشنایى با کارشان ندارم، اما اکنون ذوب آهن را ببینید کجاست؟ 
حاال بعد از 7 هفته به آقاى رحمان رضایى بگویند بعد از 7 هفته در رده خوبى 
در جدول نیستید و او را اخراج کنند، کاردرستى نیست و باید به ایشان اعتماد 
شود و فرصت داده شــود. اما اگر آقاى آذرى به استعفا تهدید مى کردند، دو 
اتفاق مى توانست رخ بدهد. یا اینکه تهدید ایشان به کار مى آمد با من ادامه 
مى دادند و یا اینکه با استعفاى آقاى آذرى موافقت مى شد و هر دوى ما با هم 

از ذوب آهن مى رفتیم.
   در هتلى که مستقر بودیم، یک جلســه خصوصى با آقایان آذرى و حاج 
رسولى ها داشتیم که ما واقعا به دنبال چه هستیم. قصد داشتم در مورد مسائلى 

همچون قضیه محسن مسلمان که در تیم اتفاق مى افتاد، صحبت کنم. من 
خیلى صراحتا به آنها گفتم باید مسلمان جدا شود. جلسه خوبى بود زمانى که 
بیرون رفتیم، آقاى حاج رسولى ها به من گفت شما به این مسائل توجه نکنید. 
چون از این مسائلى که مربیان براى حضور در ذوب آهن البى مى کنند و این 

تیم هم تیم کوچکى نیست. من از ایشــان پرسیدم چه کسى البى کرده 
است؟ ایشان اسم آقاى منصوریان را آورد. بعد از چند  هفته درست نیست 

که منصوریان براى حضور در ذوب آهن البى کند. خود آقاى منصوریان را 
بعد از پنج هفته اخراج کردند که این کار هم درست نبود.

   بارهــا اتفاق افتاد که من ســى دى یــک بازیکــن را  از مدیر
برنامه اش مى دیــدم و خودم ویدیوهاى دیگــرى را از بازیکنان 
مدنظرم مــى دیدیم. اگــر بازیکنى را مى پســندیدم را به آقاى 
آذرى و اعضاى هیئت مدیره ذوب آهن معرفى مى کردم. بارها 
بازیکنان خارجى سطح باال را به آنها معرفى کردم ولى مى گفتند 
که بودجه جذب این بازیکنان را ندارنــد. بعد از اینکه مرتضى 
تبریزى را به مبلغ 2 میلیارد به اســتقالل فروختیم، گفتند که 

باید این پول را به جاى بدهى هاى تیم پرداخت کنیم. جالب 
اینجاست بازیکنانى را که من معرفى مى کردم، با جذب 

آنها مخالفت مى شد چون مى گفتند بودجه براى 
جذب آنها را نداریــم در حالیکه همان 

شــب یا روز بعدش آقاى آذرى به 
من پیام مى داد و از یک بازیکن 

خارجى کلیپ مى فرستاد 
و مى گفتند این 
بازیکــن مورد 
پسندتان هست 
یا نه. اگر تیم ما 

بودجه نداشــت 
چطور آن بازیکنى 

که از طرف خود شما 
یا از جایى به شما معرفى 

شده است، برایش بودجه دارید ولى 
براى بازیکنان مدنظر من بودجه ندارید؟

 محسن مسلمان که در تیم اتفاق مى افتاد، صحبت کنم. من 
شود. جلسه خوبى بود زمانى که  باید مسلمانجدا ه آنها گفتم
اىحاجرسولى ها به من گفت شما به این مسائلتوجه نکنید. 
این ئلى که مربیان براى حضور در ذوب آهن البى مى کنند و

چکى نیست. من از ایشــان پرسیدم چه کسى البى کرده 
سم آقاى منصوریان را آورد. بعد از چند  هفته درست نیست 

راى حضور در ذوب آهن البى کند. خود آقاى منصوریان را 
اخراج کردند که این کار هم درست نبود.

مدیر ق افتاد که من ســى دى یــک بازیکــن را از
ویدیوهاى دیگــرى را از بازیکنان  دیــدم و خودم
اگــر بازیکنى را مى پســندیدم را به آقاى  دیدیم.
ى هیئت مدیره ذوب آهن معرفى مى کردم. بارها 
معرفى کردم ولى مى گفتند  به آنها ى سطح باال را
ب این بازیکنان را ندارنــد. بعد از اینکه مرتضى 
2لغ 2 میلیارد به اســتقالل فروختیم، گفتند که 

ه جاى بدهى هاى تیم پرداخت کنیم. جالب 
نانى را که من معرفى مى کردم، با جذب 

ى شد چون مى گفتند بودجه براى 
ریــم در حالیکه همان 

دش آقاىآذرى به
 و از یک بازیکن 

مى فرستاد 
ن 

 
ت 
نى

شما  د
شما معرفى 

شبودجه داریدولى
مدنظر من بودجه ندارید؟

داغ امید نمازى دوباره تازه شد

باشگاه البى و حرف و حدیث!

طى روزهاى گذشته شایعات زیادى درباره جدایى رامین رضاییان از الدحیل و حضور دوباره او 
در پرسپولیس مطرح شده و هر روز گمانه زنى جدیدى درباره آن انجام  شده است. هرکسى 
از هر درى این موضوع را بررســى کرده؛ اینکه «صبرى الموشى»، سرمربى جدید این 
تیم قطرى عالقه اى به مدافع پیشین ســرخ هاى پایتخت ندارد و همین مسئله موجب 
شده او در لیســت مازاد الدحیل قرار بگیرد؛ یا اینکه حتى اگر فرض را بر این بگیریم که او از 
الدحیل جدا مى شود آیا همه چیز براى بازگشتش به پرسپولیس مهیاست یا اینکه راهى تیم 

دیگرى خواهد شد؟
همه اینها مواردى بود که طى روزهاى گذشته از سوى رســانه هاى قطرى و ایرانى به آن 
پرداخته شد تا اینکه یکى از مسئوالن باشگاه الدحیل دست به اظهار نظر در این زمینه زد 
اما سخنان ضد و نقیض او به جاى روشن کردن این موضوع بدتر به شایعات دامن زد و 
بیش از پیش موجب سردرگمى اهالى فوتبال شد؛ «سالم جابر المرى»، رئیس بخش 
گروه هاى سنى مختلف باشگاه الدحیل ابتدا توییت کرد که اخبار مربوط به انتقال 
و جدایى بازیکنان خارجى از تیم الدحیل از اساس کذب است و وعده داد این تیم 
قطرى با همه بازیکنانش در جام جهانى باشگاه ها حضور یابد، اما او روز دیگر در 
مصاحبه با یک شبکه قطرى نه تنها احتمال جدایى مدافع پیشین پرسپولیس 
را از الدحیل در نقل و انتقاالت زمســتانى تأیید کرد بلکه پیش بینى کرد 

جانشین او هم به احتمال زیاد مى تواند یک بازیکن ایرانى باشد. 
اینطور که پیداست اوضاع تیمدارى در باشگاه هاى قطرى چندان بهتر 
از باشگاه هاى ایرانى نیســت. باز گلى به جمال سرمربى الدحیل که 
وقتى از او درباره تغییرات احتمالى تیمش پرســیدند ترجیح 
داد ســکوت کند و همه چیز را به زمان نقل و انتقاالت 
زمستانى موکول کرد و این کارها را به مدیریت باشگاه 

سپرد.

طى روزهاى گذشته شایعات زیادى درباره
در پرسپولیس مطرح شده و هر روز گمانه
از هر درى این موضوع را بررســى کر
تیم قطرى عالقه اى به مدافع پیشین
شده او در لیســت مازاد الدحیل قرار بگیرد
الدحیل جدا مى شود آیا همه چیز براى بازگ

دیگرى خواهد شد؟
همه اینها مواردى بود که طى روزهاى گذ
پرداخته شد تا اینکه یکى از مسئوالن باش
به جاى رو اما سخنان ضد و نقیض او
بیش از پیش موجب سردرگمى اها
گروه هاى سنى مختلف باشگاه
و جدایى بازیکنان خارجى از تی
قطرى با همه بازیکنانش در
مصاحبه با یک شبکه قطر
را از الدحیل در نقل و انت
جانشین او هم به احتما
اینطور که پیداست او

از باشگاه هاى ایرانى
وقتى از او
داد سـ
زمس
سپ

رضاییان جدا مى شود، قطعاً در الدحیل مى ماند، شاید جدا شود...

نام «مارك ویلموتس» سرمربى تیم ملى فوتبال ایران اخیرا به عنوان گزینه سرمربیگرى دو باشگاه بلژیکى مطرح شده است.با خودتان چند چندید؟!
 مارك ویلموتس نامى است که این روزها براى هدایت دو تیم فوتبال آنتورپ و استانداردلیژ بلژیک مطرح شده است. آنتورپ 
بعد از جدایى «ایوان لکو» سرمربى ُکروات خود و انتقال این مربى به لیگ چین، در جستجوى سرمربى جدیدى است. هرچند 
مدیر ورزشى آنتورپ به دنبال مارك ویلموتس است اما مالک این باشــگاه تمایل چندانى براى استخدام سرمربى سابق 

تیم هاى ملى فوتبال بلژیک و ایران ندارد.
از آنجایى که لکو  تصمیم به جدایى از آنتورپ گرفت، هنوز مشخص نیست سرمربى بعدى این تیم چه کسى خواهد بود.

همچنین سایت «فرانس 24» از قرار گیرى نام ویلموتس در جمع گزینه هاى هدایت تیم استاندارد لیژ خبر داده است. «رنه 
وایلر» سوئیسى و «فرانک فوکرتون» بژیکى دیگر گزینه هاى مدنظر استاندارد لیژ هستند.

فرانس 24 با بیان اینکه با ویلموتس تماس هایى گرفته شــده است، نوشــت: «طبق اطالعات ما، در صورتى که باشگاه 
اســتاندارد یک "نام" را به کار دو نفره "امباى لیه" و «میشــل پرودوم" ترجیح بدهد، مارك ویلموتس یک گزینه جدى

 خواهد بود.

باالخره کجا مى روى ویلموتس؟

باوجود سقوط به لیگ یک چین، مسئوالن شیجیاژوانگ قصد دارند تا افشین قطبى را به عنوان سرمربى حفظ کنند.
 دو فصل پیش افشین قطبى توانست شیجیاژوانگ میانه جدولى را به رتبه دوم لیگ یک چین برساند و با این تیم به سوپرلیگ 
بیاید. اما این صعود بزرگ با شیوع ویروس کرونا و تعطیلى چند ماهه فوتبال همراه شد و در نهایت نیز مسئوالن این کشور 

تصمیم گرفتند که بازى ها را به صورت متمرکز برگزار کنند.
همین موضوع در نهایت به ضرر شیجیاژوانگ شد و آن ها در پلى آف سوپرلیگ با سه شکست به لیگ یک سقوط کردند. اما 

عملکرد مطلوب این تیم سبب شده تا مدیران باشگاه به فکر حفظ کادرفنى باشند.
رسانه هاى چینى خبر دادند که اگرچه تغییرات مدیریتى براى این باشگاه قریب الوقوع به نظر مى رسند اما حتى در این صورت 
نیز افشین قطبى سرمربى چین خواهد ماند. او یک ژانویه وارد چین خواهد شد و پس از انجام امور مهاجرتى هدایت تیمش را 
در تمرینات برعهده خواهد گرفت. تمرینات شیجیاژوانگ نیز از روز ششم ژانویه در جنوب چین و جزیره هایکو آغاز مى شود. 
قرار است بازى هاى لیگ یک به صورت متمرکز در سه گروه شش تیمى برگزار شود و در نهایت یک تیم به عنوان قهرمان 

و یکى به عنوان نایب قهرمان جواز حضور در سوپرلیگ 2022 را کسب کند.

تداوم همکارى با وجود سقوط

مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان با ارســال نامه به فیفا از 
باشگاه استقالل در پرونده محمد بلبلى شکایت کرده است.

 در شرایطى که فدراسیون فوتبال چندى پیش باشگاه فوالد 
خوزستان را به خاطر انتقال غیرقانونى محمد بلبلى از سپیدرود 

محروم و به پرداخت 50 
میلیــون تومان محکوم 
کرده بود، حاال ســعید 
آذرى مدیرعامل فوالد با 
تهیه مدارك و ارسال به 
فیفا، از استقالل شکایت 

کرده است.
نکته عجیب اینجاست 
کــه آذرى مبلغ 22 هزار 
فرانک ســوئیس براى 
رسیدگى به این پرونده 
پرداخت خواهد کرد. فیفا 
نیز براى برگزارى جلسه 

دادگاه نامه اى را به باشــگاه استقالل ارسال کرده و خواستار 
پرداخت 22 هزار فرانک توسط این باشگاه هم شده است.

البته مسؤوالن اســتقالل اعالم کرده اند که در این پرونده 
نه شــکایتى دارند و نه به آن ورود خواهند کرد، ولى ظاهراً 
سعید آذرى براى این که ثابت کند فدراسیون  در محکومیت 
فوالد دچار اشتباه شده، به صورت جدى خواستار رسیدگى به 
این پرونده و پرداخت 
22 هزار فرانک مبلغ 

هزینه دادرسى است.
مشــخص نیست در 
شرایطى که فدراسیون 
و مقامات قضایى آن، 
صادر کننده  احکام در 
ایران هستند و مرجع 
رســیدگى به اینگونه 
مــوارد بوده انــد، چرا 
سعید آذرى خواستار 
پیگیرى این پرونده از 
طریق فیفا شده است. 
ریشه چنین رفتارى را باید احقاق حقوق دانست یا رفتارهایى 

خارج از عرف فوتبال با اهدافى دیگر.

مهدى طارمى امیدوار اســت با ادامه درخشــش در لیگ 
پرتغال به سرعت به ســطح دیگرى از رقابتهاى فوتبال در 

اروپا منتقل شود.
طارمى رفته رفتــه به ترکیب اصلى پورتو نزدیک شــده و 
توانایى ها و اســتعداد خود را به رخ کشیده است. مهاجمى 
که فصل قبل در نخســتین ســال حضور در فوتبال اروپا 
توانست آقاى گل لیگ پرتغال شود، حاال هم در بزرگترین و 
پرافتخارترین باشگاه فوتبال پرتغال جا افتاده و نام خود را 
به عنوان بازیکنى خطرناك سر زبان ها انداخته است.

 طارمى که در بازى هاى اخیر پورتو درخشیده بود، در 
دیدار سوپرکاپ هم یکى از بازیکنان ثابت پورتو بود 
تا مقابل بنفیکا به میدان برود. دیدارى حیثیتى براى 
دو غول قدرتمند فوتبال پرتغال که همیشه رقبایى 

سنتى و قدیمى براى هم بوده اند.
طارمى در دقیقه 22 و با خطــاى دروازه  بان 
بنفیکا در محوطه جریمه متوقف شد و پورتو را 
صاحب یک ضربه پنالتى کرد. سرخیو اولیویرا 
پشت توپ ایستاد و این موقعیت را تبدیل 
به گل کرد. جالب اینجا است که داور در 

ابتدا این برخورد را پنالتى تشــخیص نداد اما پس از بازبینى 
صحنه تصمیم خود را عوض کرد. لوئیز دیاز در دقیقه 77 به 
جاى طارمى وارد زمین شد و در دقیقه 90 گل دوم را به ثمر 
رساند تا پورتو با پیروزى دو بر صفر مقابل بنفیکا قهرمانى را 
جشن بگیرد.نکته جالب اما انتقام مهدى طارمى از باشگاه 
بنفیکا بود. باشگاهى که بعد از درخشش در ریوآوه به طارمى 
پیشنهاد همکارى داد اما با تغییر در کادرفنى و بازگشت ژرژ 
ژسوس، تصمیم گرفت سراغ مهاجمى برزیلى برود و طارمى 
را در اولویت هاى بعدى قرار بدهد. حتى مدیر ورزشــى این 
باشگاه بارها و بارها با مهدى طارمى صحبت کرد و نشریه 
رکورد پرتغال هم به دفعات تیتر زد که گل هاى مهدى طارمى 
در تیم ریوآوه او را به سمت باشگاه بنفیکا هدایت مى کند. این 
اتفاق اما رخ نداد تا طارمى به پورتو برود و پیراهن این باشگاه 
را بر تن کند. تصمیم ژسوس براى خرید مهاجم برزیلى به 
جاى مهدى طارمى دست کم در بازى با پورتو به نفع او تمام 
نشد. به این خاطر که مهدى طارمى با پنالتى که در دقیقه 22 
بازى براى پورتو گرفت زمینه ساز پیروزى تیمش در این دیدار 
شد و در نهایت پورتو با دو گل به برترى رسید و جام قهرمانى 
را از آن خود کرد و این یــک افتخار بزرگ براى مهاجم تیم 
ملى فوتبال ایران بود. ژسوس براى خرید مهاجم برزیلى به 
مراتب بیشتر از پولى که قرار بود به باشگاه ریوآوه براى خرید 

مهدى طارمى بدهد هزینه کرد و حاال این تصمیم اشــتباه 
پورتو را در وضعیت بهترى قرار داده است.

طارمى که با پاهاى بلند و سرعت غافلگیرکننده خود، یکى از 
بهترین مهاجمان فوتبال آسیا و البته لیگ پرتغال لقب گرفته، 
با تکیه به همین خصوصیات توانسته پنالتى هاى بسیارى 
هم از مدافعان حریف بگیرد. او فصل قبل و در لیگ پرتغال 
9 بار مدافعان حریف را مجبور به خطاى پنالتى کرد و در جام 
حذفى نیز یک بار این اتفاق را براى ریوآوه رقم زد. در فصل 
جدید هم طارمى دو پنالتى در لیگ براى پورتو گرفته و یک 
بار هم در همین بازى اخیر و در سوپرکاپ موفق به انجام این 
کار شده است. یعنى مهاجم تیم ملى در 2989 دقیقه اى که 
در لیگ پرتغال، جام حذفى و سوپرکاپ پرتغال طى دو فصل 
اخیر و با پیراهن پورتو و ریوآوه انجام داده، 13 پنالتى گرفته و 
از این حیث یک رکورد خارق العاده را ثبت کرده است. یعنى به 
ازاى هر 229 دقیقه یک پنالتى که اگر گل هاى مهدى را هم 

کنار آن قرار بدهیم، آمارى منحصر به فرد به دست مى آید.
مهدى طارمى خوشــحال از بازى درخشــان برابر بنفیکا 
امیدوار اســت به حضور ثابت در ترکیب پورتو ادامه بدهد. 
البته صعود به جام جهانى 2022 بــا گل هایى که مى زند از 
دیگر دغدغه هاى پیش روى این مهاجم توانا است. مهاجمى 

که دراگان اسکوچیچ هم امید فراوانى به درخشش او دارد.

مهدى طارمى امیدوار اســ
پرتغال به سرعت به ســطح

اروپا منتقل شود.
طارمى رفته رفتــه به ترکی
توانایى ها و اســتعداد خود

که فصل قبل در نخســتین
توانست آقاى گل لیگ پرتغ
پرافتخارترینباشگاه فو
به عنوان بازیکنى خط
 طارمى که در بازى ه
دیدار سوپرکاپ هم
تا مقابل بنفیکا بهم
دو غول قدرتمندف
سنتى و قدیمى
طارمى در دقی
بنفیکا در محو
صاحب یکض
پشت توپ
به گل ک

ماجراى بلبلى به فیفا کشیده شد13 شیرجه در 13ماه!

مرضیه غفاریان
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آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند. 
1- رأى شماره 2382 مورخ 1399/09/25 هیأت : خانم فهیمه سادات هجرى بیدگلى 
فرزند سیدجعفر شماره شناســنامه 214  ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 26 مترمربع 
شماره پالك 3251  فرعى از پالك 3  اصلى واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى 
آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى محمدرضا شعورى احدى از ورثه ابوالقاسم شعورى
2- رأى شــماره 2576 مورخ 1399/10/07 هیأت : آقاى داود عارضى بیدگلى فرزند 
شمس اله به شماره شناسنامه 125 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 158 مترمربع شماره 
پالك 1014 فرعى مفروز و مجزى از 107 فرعــى از پالك 6 اصلى و باقیمانده اصلى 
مذکور واقع در حســین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک 

رسمى حسین اسماعیلیان بیدگلى
3- رأى شماره 2381 مورخ 1399/09/25 هیأت : آقاى فضل اله باغبانى آرانى فرزند 
علیصغراابال اصغر به شماره شناسنامه 450 ششدانگ یکباب انبارى بمساحت 169,95 
مترمربع شماره پالك 59 فرعى مفروز و مجزى از 14 فرعى از پالك 285 اصلى واقع 
در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رســمى وراث سیدعلى 

میرحسینى بیدگلى
4- رأى شــماره 1811و1812 مورخ 1399/07/23 هیأت : آقاى جواد سالمى بیدگلى 
فرزند عباس به شماره شناسنامه 233 و آقاى داود سالمى بیدگلى فرزند جواد به شماره 
شناسنامه 569 (بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت 95,50 مترمربع شماره پالك 
8 فرعی از پالك 499 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از 

مالک رسمى عبدالغدیر سالمى بیدگلى
5- رأى شماره 1813و1814 مورخ 1399/07/23 هیأت : آقاى ابوالفضل سالمى بیدگلى 
فرزند جواد به شماره شناسنامه 132 و خانم نرگس صبارى فرد فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 184 (بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت 94,50 مترمربع شماره پالك 
9 فرعی مفروز و مجزى از 2 فرعى از پــالك 499 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتى آران و بیدگل. مالک رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى ابوالفضل سالمى بیدگلى
6- رأى شــماره 2455 مورخ 1399/09/30 هیأت : خانم مهدیه قاسمى مقدم فرزند 
حسین به شماره شناسنامه 241 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 121,50 مترمربع شماره 
پالك 2 فرعى از پالك 540 اصلى واقع در اماکن بخــش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالک رسمى زهرا مساح منفرد
7- رأى شــماره 2376و2377 مورخ 1399/09/25 هیأت : آقاى حسین کدخدا فرزند 
عزیزاله به شماره شناســنامه 7 و خانم آزاده اجدادى آرانى فرزند محسن به شماره ملى 
1250158354 (بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت 98,50 مترمربع شماره پالك 
10 فرعى از پالك 1101 اصلى واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. مالک 

رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى حسین کدخدا
8- رأى شــماره 2378و2379 مورخ 1399/09/25 هیأت : آقاى حسین صادق آرانى 
فرزند امراله به شماره شناسنامه 206 و خانم جنت خدادوست آرانى فرزند عباس به شماره 
شناسنامه 115  (بالمناصفه) ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 33,20 مترمربع شماره 
پالك 16 فرعى مفروز و مجزى از 13 فرعى از پالك 1142 اصلى واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى حبیب اله ناصح تبار
9- رأى شماره 1972و1973و1974 مورخ 1399/08/04 هیأت : خانم رقیه کامل آرانى 
فرزند احمد به شماره شناسنامه 493 نسبت به دو دانگ و خانم اشرف کامل آرانى فرزند 
احمد به شماره شناسنامه 34 نسبت به دو دانگ و آقاى على کامل آرانى فرزند احمد به 
شماره شناسنامه 356 نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 
112,50 مترمربع شماره پالك 32 فرعى مفروز و مجزى از 8و31 فرعى از پالك 1307 
اصلى واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . مالکین رسمى و ابتیاعى از مالک 

رسمى شهردارى آران و بیدگل
10- رأى شماره 2269 مورخ 1399/09/17 هیأت : آقاى سیدمیرزا شریفیان آرانى فرزند 
سیدخلیل به شماره شناسنامه 455 ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 53 مترمربع شماره 
پالك 2426 اصلى و شماره پالك 22 فرعى مفروز و مجزى از 6 و 17 مکرر و 18 همگى 
فرعى از 2427 اصلى واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. مالک رسمى و 

ابتیاعى از مالک رسمى سید احمد رضائى
11- رأى شماره 2383 مورخ 1399/09/25 هیأت : خانم طاهره فالح کار آرانى فرزند 
رجبعلى به شماره شناسنامه 445 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 175 مترمربع شماره 
پالك 3471 فرعى مفروز و مجزى از 25 فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى پروین عمویى
12- رأى شــماره 2470 مورخ 1399/09/30 هیأت : خانم منیره کویرى آرانى فرزند 
رحمت اله به شماره شناسنامه 13 ششدانگ یکباب انبارى مشتمل بر ساختمان بمساحت 
106,50 مترمربع شــماره پالك 3473 فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى احمدآباد
13- رأى شماره 2471و2472 مورخ 1399/09/30 هیأت : آقاى على اکبر غالمرضازاده 
آرانى فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 156 و خانم اشرف مرنجابیان آرانى فرزند قاسم 
به شماره شناسنامه 437 (بالمناصفه) ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 161 مترمربع 
شماره پالك 3474 فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتى 

آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى على محمد سعیدى
14- رأى شماره 1211و1212 مورخ 1399/05/19 هیأت : خانم فخرى سلمانى آرانى 
فرزند احمد به شماره شناسنامه 595 و آقاى رضا شاطریان آرانى فرزند کاظم به شماره 
شناسنامه 133 (بالمناصفه) ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 59 مترمربع شماره پالك 
2049 فرعی مفروز و مجزى از 235 فرعی از پالك 2640 اصلی واقع در آران دشــت 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى عباس مهدوى پناه
15- رأى شــماره 1948و1949 مورخ 1399/08/04 هیأت : آقاى عقیل احسن زاده 
آرانى فرزند غالمرضا به شماره شناســنامه 93 و خانم سمیه توسلى فرد فرزند حسن به 
شماره شناسنامه 681 (بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت 95,75 مترمربع شماره 
پالك 2063 فرعى مفروز و مجزى از 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى نعمت اله اکبرزاده 
16- رأى شماره 2374 مورخ 1399/09/25 هیأت : خانم صدیقه خدام حضرتى آرانى 
فرزند نعمت اله به شماره شناسنامه 115 نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 187,50 مترمربع شماره پالك 2067 فرعی مفروز و مجزى از 364 فرعی از 
پالك 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک 

رسمى رحمت اله رفیعى
17- رأى شــماره 2469 مورخ 1399/09/30 هیأت : آقاى على محمد دربندى مفرد 
بیدگلى فرزند على شماره شناسنامه 217 ششــدانگ یکباب انبارى بمساحت 1320 
مترمربع شماره پالك 6587 فرعی مفروز و مجزى از 164 فرعى از پالك 2840 اصلى 

واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. مالک رسمى
18- رأى شــماره 2468 مورخ 1399/09/30 هیأت : آقاى محمدحسین والیتى فرد 
فرزند محمدتقى شماره ملى 6190046746 ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 110 
مترمربع شماره پالك 6588 فرعی مفروز و مجزى از 163 فرعى از پالك 2840 اصلى 

واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. مالک رسمى
19- رأى شماره 2467 مورخ 1399/09/30 هیأت : آقاى سیدحسن سجادى بیدگلى 
فرزند سیدباقر به شماره شناسنامه 297 ، ششدانگ قسمتى از یکباب تعمیرگاه اتومبیل 

بمساحت 304,98 مترمربع شــماره پالك 6589 فرعی مفروز و مجزى از 227 فرعى 
از پالك 2840 اصلى واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالک رسمى ماشااله خادم
20- رأى شماره 2466 مورخ 1399/09/30 هیأت : آقاى قربانعلى قره گلى فرزند نوراله 
به شماره شناسنامه 2 ، ششدانگ یکبابخانه بمساحت 125,02 مترمربع شماره پالك 
6590 فرعی مفروز و مجزى از 4145 و 4162 فرعى از 2840 اصلی و قسمتى از اصلى 
مذکور واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک 

رسمى حسین رزاق زاده 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 99/10/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
99/10/25 م الف:1069165 عباس عباس زادگان- رییس اداره ثبت اسناد و امالك 

آران و بیدگل/10/119 

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

شــماره: 139960302012000599 تاریــخ: 1399/08/15 برابــر راى شــماره 
139960302012000522 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى آقــاى نجف على نجفى انالوجه فرزند رمضان بشــماره 
شناسنامه 1227 صادره از چادگان در یک باب مرغدارى و تاسیسات مربوطه به مساحت 
29. 10236 مترمربع مفروز از پالك فرعى 1 از اصلى 51 واقع در اراضى روستاى انالوجه 
خریدارى مع الواسطه از مالک رسمى حاج آقا قلى اسکندریان 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 است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/09/25 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1399/10/10 م الف: 1060579 موسى الرضا امامى- رئیس ثبت اسناد و امالك 

فریدن/9/148 

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى                                                                                 
برابر آراءصادره هیئت هاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان وامالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله پانزده روز آگهى مى شــود.در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالك محل، تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.  
الف)آراء صادره از هیات شعبه اول :

1- راى  شماره      0051    مورخ   1399/09/17  به شماره کالسه     0709   آقاي / خانم 
ناصر پهلوان نژاد به شناسنامه شماره 56933 کدملی 1281666361 صادره فرزند رضا  
نسبت به 1,5  دانگ مشاع از شش دانگ یکباب باغ  به مساحت 4086,65 مترمربع پالك 
شــماره91 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 
55688 مورخ 58/02/04 دفتر 86  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناسمالحظه 

و محرز گردیده است.
2- راى  شماره     0053     مورخ   1399/09/17    به شماره کالسه     0712   آقاي / خانم 
مهناز پهلوان نژاد به شناسنامه شماره 65448 کدملی 1281751685 صادره فرزند رضا 
نسبت به 1,5 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب باغ  به مساحت 4086,65 مترمربع پالك 
شــماره 91از اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 
55688 مورخ 58/02/04 دفتر 86  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
3- راى  شماره     0057     مورخ  1399/10/17     به شماره کالسه    0711   آقاي / خانم 
شهناز پهلوان نژاد به شناسنامه شــماره 61224 کدملی 1281709263 صادره فرزند 
رضا نسبت به 1,5 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب باغ  به مساحت 4086,65 مترمربع 
پالك شماره91 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
55688 مورخ 58/02/04 دفتر 86  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
4- راى  شماره    0052      مورخ     1399/09/17  به شماره کالسه    0710 آقاي / خانم 
عباس پهلوان نژاد به شناسنامه شماره 56932 کدملی 1281666351 صادره فرزند رضا  
نسبت به 1,5 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب باغ به مساحت 4086,65 مترمربع پالك 
شــماره 91اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
55688 مورخ 58/02/04 دفتر 86  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
5- راى  شماره     8343     مورخ    1399/08/03   به شماره کالسه     1383  آقاي / خانم 
شایسته شاهین به شناسنامه شماره 1130553582 کدملی 1130553582 صادره فرزند 
رحمت اله نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب کارخانه سنگبرى . به مساحت 
4303,15 مترمربع پالك شماره14 فرعی از156 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الوســطه از مالکیت رحمت اهللا شاهین و زیبا شاهین 
ثبت در صفحه 86 دفتر 328 و سند 144441 مورخ 82/04/17 دفتر 73 و مالحظه نقشه 

ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
6- راى  شماره     8341     مورخ    1399/08/03   به شماره کالسه     1382  آقاي / خانم 
فاطمه شاهین به شناسنامه شماره 1130381021 کدملی 1130381021 صادره فرزند 
رحمت اله نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب کارخانه سنگبرى به مساحت 
4303,15 مترمربع پالك شماره14 فرعی از156 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الوسطه از ثبت در صفحه 86 دفتر 328  رحمت اهللا 
شاهین و زیبا شاهین سند 144441 مورخ 82/04/17 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و 

گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
7- راى  شماره    9977      مورخ    1399/09/17   به شماره کالسه    1203  آقاي / خانم 
مجتبی کمالی به شناسنامه شــماره 1381 کدملی 1285778162 صادره فرزند رضا  
نسبت به 6 دانگ یکباب مغازه  به مساحت 25,75 مترمربع پالك شماره 1211فرعی 
از99 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ثبت در صفحه 
524 دفتر 376 محمد شــیرزاداد حقیقى فر ارائه دادنامه از طف دادگاه و مالحظه نقشه 

ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
8 - راى  شماره  8271        مورخ   1399/08/02    به شماره کالسه    1515  آقاي / خانم 
مرجان پرنده خوزانی به شناسنامه شماره 15824 کدملی 1142372979 صادره فرزند 
ناصر د نسبت به 2 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  و فوقانى . به مساحت 201,11 
مترمربع پالك شماره 187فرعی از 122اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفخحه 335 دفتر 584 مع االوسطه و مالحظه نقشه ملک 

و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
9- راى  شــماره   8266       مورخ     1399/08/02  به شــماره کالسه    1110   آقاي / 
خانم حسین خونساري به شناسنامه شماره 6537 کدملی 1142293408 صادره فرزند 
رمضانعلی نســبت به 4 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه و فوقانى  به مساحت 
201,11 مترمربع پالك شماره 187فرعی از122 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل  ثبت در صفحه 335 دفتر 584و مالحظه نقشه ملک و 

گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.

10- راى  شماره      8134    مورخ  1399/08/02     به شماره کالسه     1558  آقاي / خانم 
هوشنگ مهدور به شناسنامه شماره 75 کدملی 6219384040 صادره فرزند علی  نسبت 
به 6 دانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 138,01 مترمربع پالك شماره 271فرعی 
از104 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل   صفحه 320 

دفتر 389 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
11- راى  شــماره     5650     مورخ   1399/04/06    به شماره کالسه    0172    آقاي / 
خانم محمدتقی صالحی به شناسنامه شماره 639 کدملی 5759576232 صادره فرزند 
رحیم علی نسبت  به 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 200,25 مترمربع پالك شماره881 
فرعی از99 اصلی واقع در   جوى اباد  بخش14 اصفهان  حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 22798 مورخ 96/10/30 دفتر خانه 300 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
12- راى  شماره     2095     مورخ    1399/03/17   به شماره کالسه     0198  آقاي / خانم 
مینا مشهدي زاده ورنوسفادرانی به شناســنامه شماره 10307 کدملی 1142327906 
صادره فرزند رمضان  نسب به 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 175,50 مترمربع پالك 
شماره736 و 737 فرعی از158 اصلی واقع در صدر اباد  بخش14 اصفهان  حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل  مع االوسطه از شــهردارى خمینى شهر ثبت در صفحه 370 
و 13 دفتر 170 و 149 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
13- راى  شــماره      8153    مورخ   1399/08/02    به شماره کالسه      1254  آقاي / 
خانم زینب رفیعی فروشانی به شناسنامه شماره 15857 کدملی 1142373304 صادره 
فرزند عباسعلی  نسبت به 6 دانگ یکباب خانه . به مســاحت 148,16 مترمربع پالك 
شــماره415 فرعی از107 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل  سند 47463 مورخ 99/04/01 دفتر 301 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
14- راى  شماره    9779      مورخ     1399/09/05  به شماره کالسه      1890    آقاي / 
خانم سمیه کاوهی سدهی به شناسنامه شــماره 2720 کدملی 1141297930 صادره 
فرزند غالمعلی  زمین داراى اعیانى به مســاحت 432,36 مترمربع پالك شماره128 
فرعی از116 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع 
االوسطه از دلبر حاج هاشــمى ثبت درصفحه 436 دفتر 113 و مالحظه نقشه ملک و 

گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
15- راى  شماره    8495     مورخ  1399/08/04     به شماره کالسه    0296  آقاي / خانم 
منور مشتاقی خوزانی به شناسنامه شماره 344 کدملی 1141618141 صادره فرزند تقی  
نسبت به 6 دانگ یکباب خانه ... به مساحت 175,15 مترمربع پالك شماره179 فرعی 
از113 اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 34273 
مورخ 99/02/09 دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
16- راى  شماره   9701   مورخ     1399/08/28  به شماره کالسه   1747   آقاي / خانم 
نسرین سعیدي ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 357 کدملی 1141103184 صادره 
فرزند عباسعلی نسبت به 6 دانگ یکباب زمین داراى اعیانى  به مساحت 287,66 مترمربع 
پالك شماره394 فرعی از122 اصلی واقع در اصفهان بخش1 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 14093 مورخ 1399/07/13 دفتر 388 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
17- راى  شــماره     9801     مورخ    1399/09/05   به شماره کالسه     0465   آقاي / 
خانم حمیدرضا قربانی خوزانی به شناسنامه شماره 705 کدملی 1141710404 صادره 
فرزند رمضان  نسبت به 6 دانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 149مترمربع پالك 
شماره 280فرعی از82 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل مع االوســطه از کرمعلى نورى زاده  ســند 74182 مورخ 71/08/17 دفتر 63 و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
18- راى  شــماره       9870    مورخ  1399/09/15     به شماره کالسه    0766    آقاي / 
خانم محمد سلیمانی کیا به شناسنامه شماره 2396 کدملی 1817859791 صادره فرزند 
کریم  نسبت به 6 دانگ یکباب خانه خانه . به مساحت 247 مترمربع پالك شمار756 
فرعی از109 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 
78101 مورخ 67/12/24 دفتر 73 و سند 84651 مورخ 74/02/09 دفتر 63  و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است.
19- راى  شماره       9872   مورخ   1399/09/15    به شــماره کالسه      0708  آقاي 
/ خانم بتول کارگرخوزانی به شناسنامه شماره 10791 کدملی 1140360876 صادره 
فرزند عباسنســبت به 6 دانگ یکباب حانه  به مساحت 186,25 مترمربع پالك شماره 
1598فرعی از85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  

سند 9772 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
20- راى  شماره   8510       مورخ   1399/08/04    به شماره کالسه  0648    آقاي / خانم 
فضل اله زراوشان به شناسنامه شماره 408 کدملی 1141664811 صادره فرزند علی 
نسبت به 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 70,38 مترمربع پالك شماره598 فرعی از118 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر  شامل  سند 152715 
مورخ 83/06/18 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
21- راى  شــماره    8512      مورخ    1399/08/04   به شماره کالسه   0649     آقاي / 
خانم حمیده زراوشان به شناسنامه شماره 135 کدملی 1141511568 صادره فرزند علی 
نسبت به 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 79,61 مترمربع پالك شماره182 فرعی از85 
اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل سند 21340 مورخ 
87/11/14دفتر 139و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
22- راى  شــماره    8163      مورخ     1399/08/02  به شماره کالسه   0690   آقاي / 
خانم محمد رضا محمد صالحی فروشانی به شناسنامه شماره 1130195244 کدملی 
1130195244 صادره فرزند غالمرضا  نســبت به 2 و 100,85 دانگ مشاع از 6 دانگ

یکباب خانه نیمه ساز  به مســاحت 208,45 مترمربع پالك شماره 218فرعی از107 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل  سند 241178 
مورخ 98/07/18 دفتر 73و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
23- راى  شماره    8165      مورخ   1399/08/02    به شماره کالسه   0691  آقاي / خانم 
مریم شفیعی خوزانی به شناسنامه شماره 1130419274 کدملی 1130419274 صادره 
فرزند مجید  نسبت به 3 دانگ و 100,15 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب خانه . به مساحت 
208,45 مترمربع پالك شماره 218فرعی از107 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر  شامل سند 241178 مورخ 98/07/18 دفتر 73و مالحظه نقشه 

ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
24- راى  شــماره     9891     مورخ    1399/09/15   به شماره کالسه    1822    آقاي / 
خانم حسن علی نقیان به شناسنامه شماره 39726 کدملی 1280283955 صادره فرزند 
حسین  نسبت به 6 دانگ دو باب مغازه  و گاراژبه مســاحت 1179,40 مترمربع پالك 
شــماره 91 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 
42891 مورخ 62/10/17 دفتر 95 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
25- راى  شماره   2315  مورخ   1399/08/28    به شماره کالسه     5396  آقاي / خانم 
کریم شجاعی به شناسنامه شماره 11281 کدملی 1140488953 صادره خمینی شهر 
فرزند احمد نسبت به شش دانگ یکباب کارگاه و یکدرب مغازه   به مساحت 1322,35 
مترمربع پالك شــماره427 فرعی از119 اصلی واقع در اصفهان بخش14شامل سند 
49387 مورخ66/11/18دفتر خانه 10 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
26- راى  شــماره   9930       مورخ     1399/09/16  به شماره کالسه    0907   آقاي / 
خانم رسول ارشدي پور به شناسنامه شماره 54459 کدملی 1280433485 صادره فرزند 

محمد  نسبت به 1970 سهم مشاع از 7492 سهم شش دانگ . به مساحت 1970 مترمربع 
پالك شماره29 فرعی از103 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهرشامل ثبت در صفحه 322 دفتر 13 مع االوسطه از رضوان کازرونى   و مالحظه نقشه 

ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
27- راى  شــماره     9936     مورخ   1399/09/17    به شماره کالسه    0883   آقاي / 
خانم حسینعلی گرجی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 609 کدملی 1141128403 
صادره فرزند ابوالقاسم نسبت به4 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 
162,40 مترمربع پالك شماره 925فرعی از116 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 47867 مورخ 99/04/18 دفتر 301 و مالحظه نقشه 

ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
28- راى  شماره     9937     مورخ   1399/09/17    به شماره کالسه   0884   آقاي / خانم 
الهه جعفرزاده ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 5367 کدملی 1142281701 صادره 
فرزند عباسعلی  نسبت به 2 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه دو طبقه . به مساحت 
162,40 مترمربع پالك شماره 925فرعی از116 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهرشامل  سند 47867 مورخ 99/04/18 دفتر 301 و مالحظه نقشه 

ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
29- راى  شماره     8202     مورخ  1399/08/02    به شــماره کالسه   2036    آقاي / 
خانم زبیده پریشانی به شناسنامه شــماره 8363 کدملی 1750566923 صادره فرزند 
محمدحسین نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه ... به مساحت 288,14 
مترمربع پالك شــماره211 فرعی از106 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهرشامل سند 32801 مورخ 98/10/08دفتر 322و مالحظه نقشه ملک 

و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
30- راى  شماره    8204      مورخ   1399/08/02    به شماره کالسه    2037  آقاي / خانم 
عبداله پریشانی فروشانی به شناسنامه شماره 222 کدملی 1141101831 صادره فرزند 
ذوالفقار  نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 288,14 مترمربع 
پالك شماره 211فرعی از106 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل  سند 32801 مورخ 98/10/08 دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس   مالحظه و محرز گردیده است.
31- راى  شــماره     8200     مورخ   1399/08/02    به شماره کالسه    2035   آقاي / 
خانم غالمرضا محمدي فروشانی به شناسنامه شــماره 333 کدملی 1141592762 
صادره فرزند نوروزعلی  نســبت به 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 150,15 مترمربع 
پالك شماره 211فرعی از106 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل  سند 32801 مورخ 98/10/08 دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس    مالحظه و محرز گردیده است.
32- راى  شــماره     0115     مورخ   1399/09/19    به شماره کالسه    2423  آقاي / 
خانم حسن گودرزیان به شناسنامه شماره 18094 کدملی 1282650890 صادره فرزند 
خداداد نسبت به 6 دانگ یکباب ساختمان تجارى  به مساحت 35,7435 مترمربع پالك 
شماره 151فرعی از82 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ثبت در صفحه 71 دفتر 445 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
33- راى  شــماره     0252     مورخ   1399/09/20    به شماره کالسه    1659   آقاي / 
خانم مجید بیکی به شناسنامه شماره 1827 کدملی 1141289024 صادره فرزند عزیز  
نسبت 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 165 مترمربع پالك شماره 292فرعی از110 
اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 8 دفتر 
598  و صفحه 41 دفتر 428 و صفحه 491دفتر 24 و صفحه 51 و 59 و 47 و 56 و 53 و 
38 دفتر 428  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
تاریخ انتشار اول :1399/09/25 تاریخ انتشار دوم :1399/10/10 م الف: 1061159  نبى 

اله یزدانى- ریاست محترم ثبت اسناد خمینى شهر/9/150 

فقدان سندمالکیت
آقاى ســید مهدى نورى با ســتناد دو برگ استشــهادیه محلى که هویــت و امضاء 
شــهود در دفترخانه 215 شــاهین شهر رســما گواهى شده اســت مدعى است سند 
مالکیت خود به شماره سریال 320473 را که به میزان ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
به شــماره پالك ثبتــى 44462 / 301 واقع در بخــش 16 حوزه ثبتــى  اصفهان ( 
شــاهین شــهر ) در صفحه 133دفتر461 ذیل شــماره 102171  بنام  سید مهدى 
نورى ثبت و صادر و تســلیم گردیــده که  بموجب ســند 180574 مــورخ 11 / 7 / 
1389 دفتر26 شــاهین شــهر به او انتقــال قطعى یافتــه و معاملــه ى دیگرى هم 
انجام نشــده و نحوه گم شــدن جابجائى اعالم شده ، چون درخواســت صدور سند 
المثنــى گردیده ، طبــق تبصره یــک اصالحــى مــاده 120آ . ق . ث مراتب آگهى 
مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
آگهى تا ده روز اعتــراض خود را به این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد . 1068419/م الف عباســعلى عمرانى – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک شاهین شهر/10/121  
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

اخطار اجرایى
محکوم علیه مهدى نوایى مهــر مجهول المکان و محکوم له حمــزه صمدى فرزند 
حسینعلیشاهین شهر بلوار طالقانى فرعى 13 پ 29 به موجب راى شماره 786 تاریخ 14 
/ 12 / 97 حوزه یازدهم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 000 / 300 / 45ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 250 
/ 691 / 1 ریال هزینه دادرسى و الصاق تمبر در حق محکوم له و پرداخت هزینه عملیات 
اجرایى نیز به عهده محکوم علیه است ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهــد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد صریحا اعالم نماید   1068410 /م الف.  قاضى شعبه یازدهم  حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر/10/122  

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 139985602008003414 تاریخ ارســال نامه: 1399/10/04 نظر به 
اینکه سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شــماره: 9656 فرعى از 2- اصلى که طبق 
دفتر الکترونیکى شــماره 139620302008006874 بنام ســید محمدرضا کسائى 
شهرضائى ثبت و سند صادر گردیده و در رهن بانک ملى میباشد اینک نامبرده با ارائه 
درخواست کتبى به شماره وارده: 139921702008015613- 99/10/2 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 21194- 99/10/2 به 
گواهى دفترخانه شماره 247 شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به 
علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق 
را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ازتاریخ انت شار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م 
الف: 1069234 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف 

محمدحسن صمصامى/10/118



سالمتسالمت 07073941 سال هفدهمچهارشنبه  10 دى  ماه   1399

آگهى تغییرات 
شرکت شمس ساخت سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 61179 و شناســه ملــى 14007845613 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/09/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - وحیدرضا شمس به شماره 
ملى 1282455631 به ســمت رئیــس هیئت مدیره، 
مهران شمس به شماره ملى 1271241706 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و شهاب شمس به شماره ملى 
1292915455 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شــرکت با امضاى رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1067832)

آگهى تغییرات 
شرکت پیشگامان زر ریس ســپاهان سهامى خاص به 
شماره ثبت 54268 و شناســه ملى 14005016583 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/09/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : علیرضا امینى بشماره ملى 
1270575627 به سمت رئیس هیات مدیره و مسعود 
امینى بشــماره ملى 1271171813 به ســمت نایب 
رئیس هیات مدیــره و محمود کاظمى بشــماره ملى 
1290623406 به سمت مدیر عامل هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضا مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره منفردا 
همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1067865)

آگهى تغییرات 
شرکت احیا فوالد آروین شــرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 49531 و شناسه ملى 10260678960 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1399/09/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: حسین فروزنده به شماره ملى 4621642952 به 
ســمت بازرس اصلى و مهدى حقیقت قهفرخى به 
شماره 4620687871 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال انتخاب شــدند. روزنامه نصف 
جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت 
انتخاب شد. صورتهاى مالى سالهاى 1397 و 1398 
به تصویب رسید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1067883)

آگهى تغییرات 
شرکت احیا فوالد آروین شــرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 49531 و شناسه ملى 10260678960 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : سرمایه 
شــرکت از مبلغ 93میلیارد ریال به مبلغ 150میلیارد 
ریال از محل مطالبات حال شده و صدور سهام جدید 
افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بشرح زیراصالح شد 
: سرمایه شرکت مبلغ 150میلیارد ریال نقدى است که 
به 15میلیون سهم با نام عادى 10000ریالى منقسم 
گردیده و تماما پرداخت شده اســت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1067887)

آگهى تغییرات 
شرکت شمس ساخت سپاهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 61179 و شناسه 
ملــى 14007845613 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى به 
طور فوق العاده مــورخ 1399/09/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - وحیدرضا 
شمس به شماره ملى 1282455631، 
شــهاب شــمس بــه شــماره ملى 
1292915455 و مهران شــمس به 
شــماره ملى 1271241706 به عنوان 
اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شــدند. - فرزانه رضوانى پور به 
شــماره ملى 1293002828 به عنوان 
بازرس اصلى و حمید بالش به شــماره 
ملــى 1287160514 به عنوان بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشــار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت 
تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهــان اداره ثبت شــرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1067839)

آگهى تغییرات 
شــرکت پیشــگامان زر ریس سپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 54268 
و شناســه ملــى 14005016583 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1398/09/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مسعود امینى 
به شماره ملى 1271171813 و علیرضا 
امینى به شــماره ملى 1270575627 
و محمــود کاظمــى بــه شــماره ملى 
1290623406 به سمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند مریم محمدى به شــماره ملى 
1272796108 به سمت بازرس اصلى و 
مهرداد آرندیان 1249961009 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب گردیدنــد. روزنامه نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شده 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1067872)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص آریا طب زنده رود درتاریخ 1399/09/30 به شماره ثبت 66446 به شناسه 
ملى 14009661408 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید و توزیع و پخش لوازم پزشکى و دام پزشکى-خرید 
وفروش ،صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى،شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و 
خصوصى در داخل و خارج از کشور،انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى در کلیه زمینه هاى 
فعالیت شرکت،اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى در خصوص تحقق 
اهداف شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله مهرآباد ، کوچه نیاوران ، خیابان مهران ، پالك 58 ، ساختمان تندیس ، ورودى آ 
بى سى ، طبقه سوم ، واحد A کدپستى 8158974466 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با 
نام عادى مبلغ 10000000 ریال توسط موسســین طى گواهى بانکى شماره 584639 مورخ 
1399/09/23 نزد بانک ملى ایران شــعبه مجتمع ادارى غدیر اصفهان با کد 3059 پرداخت 
گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم نگین قاسمى به شماره ملى 1272865983 و به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم هاجر قاسمى به شماره ملى 1281733741 و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى علیرضا قاسمى به شماره ملى 5659561098 و به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشــد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقاى على قاسمى به شماره ملى 1286751942 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم 
هنگامه گوهریان به شماره ملى 2280036738 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1067806)

اگر موضوع کالرى هاى دریافتى این مواد غذایى را در نظر نگیریم، به غیر از 
سردرد پس از مصرف بستنى یا همان انجماد مغز  هیچ نکته منفى دیگرى 

وجود ندارد.
سردرد بستنى هیچ ارتباطى با معده ندارد بلکه نتیجه سرد شدن سریع سقف 
دهان است. درواقع شما قبل از بلع سردرد مى گیرید. سردرد هاى بستنى 
با خوردن یا نوشیدن هر خوراکى سردى ایجاد مى شوند و حدودا 20 ثانیه 
طول مى کشند.آرام خوردن غذاها و نوشیدنى هاى سرد سبب خنک شدن 
سقف دهان شده و در دماى پایین بدون آن که سبب سردرد شوند تنظیم 

خواهند شد.
در واقع مکانیســم دقیق علت سردردهاى بستنى مشــخص نیست اما 
اعتقاد بر این است که سردردهاى بســتنى جزو یکى از سردرد هاى رایج 
مراجعه کنندگان است. هنگامى که سقف دهان خیلى سریع سرد مى شود 
سیگنال هاى درد که در دهان احساس مى شوند را به عصب سه قلو منتقل 
کرده و درد را از کل صورت به پیشانى مى رسانند بنابراین هنگامى که این 

حس درد افزایش یابد سردرد بستنى ایجاد خواهد شد.
انجماد مغز یک احساس تیر کشیدن کوتاه مدت است که حداکثر 20 ثانیه 
طول مى کشد و در هر دو ناحیه لوب پیشانى و لوب گیجگاهى مغز ایجاد 
مى شود. این بیمارى برخالف نام خود ارتباطى به درد در ناحیه مغز ندارد 
زیرا مغز عضوى از بدن است که گیرنده هاى درد ندارد. احساس تیر کشیدن 

مغز و انجماد آن در افراد مستعد ناشى از مصرف خوراکى هاى سرد به شکل 
جامد، مایع یا گاز در کام دهان، گلو و یا هر دو است.

اگر شما هم عالقه مند به مصرف خوراکى هاى بسیار خنک هستید اما به 
سردرد بستنى دچار مى شوید، باید به برخى موارد زیر توجه کنید:

1. فرد هر چه یک خوراکى ســرد را ســریعتر مصرف کند، احتمال تجربه 
انجماد مغز در افزایش پیدا مى کند.

2. برخى افراد، انجماد مغزى را پس از هر بار مصرف خوراکى هاى ســرد 
تجربه مى کنند، به همین دلیل از مصرف بستنى و مواد خوراکى سرد دیگر 

اجتناب مى کنند.
3. تحقیقات نشان داده است به احتمال زیاد افرادى که دچار سردرد پس از 

مصرف بستنى مى شوند، به میگرن نیز مبتال خواهند شد.
5. ممکن است سردرد بستنى موروثى باشد، بنابراین اگر والدین هرگز سابقه 
تجربه سردرد بستنى را نداشته باشــند، احتمال تجربه آن توسط کودکان 

کاهش مى یابد.
7. بر اساس نتایج تحقیقات ، زنان بیش از مردان به سردرد بستنى مبتال مى 

شوند. البته انواع سردردهاى دیگر در زنان رواج بیشترى نسبت مردان دارد .
براى کنترل سردرد بستنى بهتر است غذاهاى سرد را به آرامى مصرف نمود 
تا به تدریج گرم شوند. همچنین مى توان با فشار دادن زبان به سقف دهان 

و نوشیدن یک نوشیدنى گرم، این نوع درد را کاهش داد.

چرا وقتى بستنى مى خوریم
 سرمان درد مى گیرد؟

براساس جدیدترین پژوهش ها مغز مردان درساعت 10 صبح و 19 بسیار فعال است، اما در حدود ساعت 14 
با افت شدیدى مواجه مى شود.

کارشناسان امیدوار هســتند از این یافته ها براى کمک به درمان افراد مبتال به مشکالت خواب و افسردگى 
استفاده کنند. بسیارى از مردان شاغل پس از صرف ناهار و بعد از ظهر احساس افسردگى، خستگى و کسالت 
مى کنند و بازده کارى آن ها افت پیدا مى کند و اغلب دچار بى انگیزگى موقت و خواب آلودگى مى شوند به 
همین دلیل به مردان توصیه مى کنند براى جلوگیرى از افت توان جسمى و عملکرد ذهنى در ساعات بعداز 
ظهر، در وعده ناهار مواد غذایى تازه و سالم حاوى میوه و ســبزیجات، پروتئین کم چرب، لبنیات، حبوبات و 
غالت مصرف کنند. همچنین بعد از یک تا دو ســاعت از مصرف ناهار از نوشیدنى هایى چون چاى یا قهوه 

استفاده کنند که باعث افزایش تمرکز ذهنى آن ها مى شود.
از دیگر راهکار هاى برطرف کردن احساس خواب آلودگى در آقایان قدم زدن با فاصله نیم ساعت از صرف غذا 
به مدت یک ربع است. همچنین انجام ورزش هاى کششى و هوازى ساده هم مى تواند باعث بهبود گردش 

خون و جلوگیرى از خواب آلودگى شود.

افت توان مغزى مردان در ساعتى مشخص از روز

هر چه بیشتر آب بخورید 
کمتر کرونا مى گیرید

مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى کردستان با تأکید بر اینکه کم آبى ریسک ابتال به 
کرونا را افزایش مى دهد گفت: روزانه 6 تا 8 لیوان آب بنوشید و هیچکدام از وعده هاى غذایى 

را حذف نکنید چرا که این اقدام سیستم ایمنى شما را تضعیف مى کند.
آرزو فالحى با بیان اینکه با تغذیه صحیح و تقویت سیستم ایمنى بدن مى توان از ابتال به کرونا 
پیشگیرى کرد، افزود: تغذیه صحیح به معنى مصرف مواد غذایى گران قیمت نیست بلکه با 
استفاده از جایگزین هاى مواد غذایى مى توان تغذیه اى صحیح و متناسب با اقتصاد خانواده 

داشت.
مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى کردستان با اشاره به اینکه براى تقویت سیستم ایمنى 
بدن به اندازه کافى از منابع پروتئینى و ریزمغذى ها استفاده کنید، گفت: بهترین منبع پروتئینى 

ارزانتر، حبوبات است که همراه با غالت ارزش غذایى معادل گوشت خواهد داشت.
فالحى با ذکر اینکه براى پیشگیرى از کرونا، مکمل هاى مولتى ویتامین را خودسرانه مصرف 
نکنید، عنوان کرد: به جاى مصرف مکمل هاى مولتى ویتامین براى تقویت سیستم ایمنى، از 

سبزى ها و میوه هاى فصل استفاده کنید.
به گفته مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى کردستان در دوران همه گیرى کرونا از مواد 
غذایى کم چرب، کم نمک و با قند کمتر استفاده کنید چون غذاهاى چرب و پرنمک با تضعیف 
سیستم ایمنى بدن شانس ابتال به کرونا را افزایش مى دهند و مصرف زیاد مواد قندى و شیرین 

با تحریک سیستم ایمنى بدن خطر ابتال به کرونا را بیشتر مى کنند.
فالحى تصریح کرد: در دوران قرنطینه خانگى به جاى مصرف تنقالت چرب و پر نمک مانند 
آجیل و تخمه هاى نمکى و شیرین مانند انواع شیرینى، شکالت و بیسکویت و نوشیدنى هاى 

شیرین شده با قند، از انواع میوه هاى فصلى و تازه استفاده کنید.
وى اضافه کرد: خود سرانه مکمل هاى ویتامین A، روى و آهن مصرف نکنید و از سبزى ها و 

میوه هایى که به صورت طبیعى داراى این ویتامین ها هستند، استفاده نمایید.
مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى کردستان با اشاره به اینکه کمبود خواب باعث ضعیف 
شدن سیستم ایمنى مى شود، اظهار کرد: خوابیدن به مدت هفت تا 9 ساعت به صورت روزانه 
براى بزرگساالن توصیه مى شود و کودکان بسته به سنشان به 8 تا 14 ساعت خواب نیاز دارند.

فالحى عنوان کرد: از سیر، زنجبیل و پیاز هر روز در غذاهاى مصرفى استفاده کنید این سه ماده 
غذایى تقویت کننده سیستم ایمنى هستند.

به طور کلى اصلى ترین دالیلى که موجب ایجاد فاصله بین دندان ها 
مى شوند به شرح زیر هستند:

1- بزرگ شدن فک کودکان و کوچک ماندن دندان هاى شیرى 
مى تواند موجب ایجاد فاصله بین دندان هاى آن ها شــود. در واقع 
مى توان گفت فاصله میان دندان هاى شیرى کودکان، به خصوص 

دندان هاى جلویى آن ها کامال عادى است.
2- اختالف اندازه بین دندان ها و فک عالوه بر کودکان در بزرگ 
ساالن هم شایع اســت و یکى از دالیل اصلى ایجاد فاصله بین 

دندان ها به حساب مى آید.
3- فرنوم لب (وسط پایه لب )باال گا هى بیش از حد و تا روى ریج 
فکى(استخوان) گســترش پیدا مى کند و همین موضوع مى تواند 
عامل اصلى فاصله بین دندان هاى جلو باشد و عادت هاى اشتباه 
مانند مکیدن انگشت شســت موجب هل دادن دندان ها وایجاد 

فاصله بین آن ها مى شود.
4- ریفالکس بلع اشــتباه هم یکى از دالیلى اســت که مى تواند 
موجب ایجاد فاصله بین دندان ها شود. ریفالکس بلع بدین معناست 
که نوك زبان فرد به هنگام بلع، به جــاى برخورد با کام دهان، به 
دندان هاى جلو فشــار بیاورد. این کار ســبب مى شود که به مرور 

فاصله بین دندان هاى جلویى فرد مشهود شود.

5- بیمارى هاى لثه هم مى تواند یکى از دالیل ایجاد فاصله بین 
دندان ها باشد.

در برخى شرایط ممکن است فاصله زیاد بین دندان ها مشکالتى 
را هم براى فرد به دنبال داشته باشد. بستن فاصله میان دندان ها 
عالوه بر زیباتر شدن طرح لبخند و افزایش اعتماد به نفس، موجب 
رفع این مشکالت هم خواهد شد. برخى از مشکالت ناشى از فاصله 

زیاد میان دندان ها به شرح زیر است:
1- فرد ســعى مى کنــد کمتر صحبت کنــد یا کمتــر بخندد تا 

دندان هایش کمتر دیده شوند.
2- ماندن غذا بین فاصله میان دندان ها موجب فاســد شــدن و 
پوســیدگى آن ها و این پوسیدگى ســبب بوى بد دهان و دندان 
مى شــود.باکترى هایى که در فاصله بین دندان ها باقى مى مانند 
مى توانند منجر به مشکالت لثه اى شوند.فک فرد بزرگ تر از حالت 

واقعى خود دیده مى شود.
3- لب هاى فــرد جلوه  بدى مى گیرنــد و زیبایى چهــره فرد را 
تحت تاثیر قرار مى دهند.کســانى که با فاصله میــان دندان ها و 
مشکالت ذکر شده مواجه هستند باید اقدام به بستن فاصله میان 
دندان ها کنند. روش هاى مختلفى براى بســتن این فاصله وجود 

دارد.

علل
 فاصله 
میان 

دندان ها 
چیست؟

مدیر تربیت بدنى دانشــگاه علوم پزشــکى خراسان شــمالى گفت: زانودرد، 
رایج ترین درد مفصلى است و براى بسیارى از افرادى که زانو درد دارند، ورزش 

توصیه مى شود.
ایرج بیگلرى افزود: شــناکردن، پیاده روى در اســتخر، پیاده روى معمولى و 

دوچرخه سوارى از جمله ورزش هاى موثر در بهبود زانو درد است.
وى بیان کرد: شناکردن به جز کرال پشــت براى زانوها مفید است و عالوه بر 
شنا، پیاده روى در قسمت کم عمق استخر نیز به مدت 15 دقیقه تاثیرگذار است.

بیگلرى ادامه داد: پیاده روى بدون وارد آمدن فشــار بر مفصل زانوى مبتال به 

آرتروز باعث تقویت عضالت اطراف زانو مى شود تا وزن اندام هاى فوقانى به 
زانو فشار وارد نکند.

وى گفت: پیاده روى آهسته و دوچرخه سوارى با سرعت یکنواخت به زانو هاى 
آسیب دیده فشــارى وارد نمى کند بنابراین روزانه به مدت 30 الى 45 دقیقه 

پیاده روى آهسته یا دوچرخه سوارى انجام دهید.
بیگلرى خاطرنشان کرد: به طورکلى هرگونه فعالیتى که فشار کمى بر زانوها 
وارد کند و یا فعالیت هایى که درآن ها به سرعت، تغییر جهت نمى دهید، براى 

زانوها مشکل ساز نیستند.

روشى ارزان براى
 درمان زانو درد

پنیر تقویت کننده دندان ها، کنترل اشتها به شمار مى آید، زیرا حاوى مقدار زیادى پروتئین است.
تاتیانا رازوموســکایا،  متخصص تغذیه در مورد خواص خوردن پنیر در مقاله اى مى نویسد که 
پنیر باعث تقویت دندان مى شود.  او در مقاله خود گزارش مى دهد که روس ها پنیر بسیار کمى 
مى خورند: فقط 5.7 کیلوگرم براى هر نفر در سال. این مقدار کم است، زیرا پروتئین موجود در 

پنیر بیشتر از پنیر خامه اى یا گوشت است.
با خوردن پنیر، خستگى را از خود دور کنید. در 100 گرم پنبر پارمزان حدود 35 گرم پروتئین و 
در 100 گرم پنیر گودا 23 گرم پروتئین وجود دارد. براى مقایسه: در پنیر کوزه اى 10 تا 13گرم، 
و حتى در گوشت گاو و گوشت بره 18 تا 20 گرم در هر 100 گرم پروتئین وجود دارد، در حالى 

که پنیر کوره ارزانتر است.
پروتئین ماده اصلى و ســازنده بدن اســت. اولین عالئم کمبود آن تورم صورت و تورم پاها، 
سرماخوردگى مکرر، ضعف و خستگى است. به همین دلیل با خوردن پنیر مى توانید پروتئین 
بدن خود را افزایش دهید، اگر فعالیت بدنى شــما خیلى زیاد نیست، بدن شما به 45-55 گرم 

پروتئین مورد نیاز است، بنابراین استفاده از پنیر در رژیم غذایى مفید است.
پنیر حتى مى تواند توسط افرادى که رژیم دارند خورده شود، اما باید میزان آن رعایت شود.

پنیر و پروتئین 



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

رســول ا... (ص)  بــه دل از دنیــا اعــراض کرده بــود و یــاد دنیا را 
در وجود خود میرانده بود و دوست داشــت که زینت دنیا را از برابر 
چشــم خود دور کند تا مبادا چیــزى از آن برگیرد. و دنیــا را پایدار 
نمى دانست و در آن امید درنگ نداشت. پس عالقه به دنیا را از خاطر 
دور ساخت و از دل براند و از نظر انداخت. زیرا کسى که چیزى را 
ناخوش دارد نگریستن به آن را نیز ناخوش   شمارد و نخواهد که در 

نزدش از آن سخن گویند.
موال على (ع)
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