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عالئم خاموش کرونا در سالمندانغافلگیرى مردم با گرانى قیمت میوهآتیال پسیانى: کرونا مدام در حال تجربه است2800 تا 6400 نفر شغلشان را از دست داده اند  جهانبخش جزو بازیکنان ضعیف برایتون است!  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

کولر را 
با کرونا 

تنظیم کنید 

خام فروشى سنگ هاى تزئینى اصفهان
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تک رقمى شدن آمار 
فوتى هاى روزانه کرونا

آغاز گذر سیارك 
عظیم الجثه از کنار زمین

نخستین 
پرواز صادراتى اصفهان  

انجام شد
5

پرداخت 
بیمه بیکارى کرونا 

در انتظار 
تخصیص بودجه

تابستان درراه است و با شروع گرما استفاده از کولرهاى 
گازى و آبى براى ایجاد خنکاى مطلوب، آغاز مى شود. 

در شرایط همه گیرى کرونا و اینکه این ویروس در 
سرما دوام بیشترى خواهد داشت، چگونه باید براى دور 

نگهداشتن ویروس ها، درجه حرارت...

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکارى وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى درباره پرداخت بیمه 
بیکارى کرونا گفت: منتظــر اعالم و تخصیص 
اعتبار سازمان برنامه و بودجه کشور در ارتباط با 
موضوع پرداخت مقررى بیمه بیکارى مشموالن 

هستیم.
مســعود بابایى گفت: تا کنون 760 هزار نفر در 
ســامانه بیمه بیکارى ثبت نام کردند و650 هزار 

نفر مشمول دریافت ...
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باشگاه، مقصر اصلى را معرفى کندباشگاه، مقصر اصلى را معرفى کند
سپاهان، بازنده بزرگ برگزار نشدن بازى با پرسپولیسسپاهان، بازنده بزرگ برگزار نشدن بازى با پرسپولیس

5

انتقاد رییس سازمان صمت از انتقال ارزش افزوده صنعت سنگ به خارج از کشور 

بهنوش بختیارى:

سپاهان فعًال  به بشار فکر نمى کند
 بشار رسن، هافبک عراقى تیم فوتبال پرسپولیس که به دلیل پرداخت 
نشدن مطالباتش حسابى از دست مدیران این باشگاه دلخور شده، روز 
یک شنبه در گفتگویى که با یک رسانه عراقى داشت اعالم کرد اگر از 
باشگاه هاى ایرانى همچون سپاهان پیشنهاد داشته باشد، ممکن است 
آن را قبول کند، اما هیچ وقت بخاطر هواداران پرسپولیس به استقالل 

نمى رود. همین صحبت بشار کافى بود تا...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

استقالل نمى تواند 
معترض رأى 

سپاهان و 
پرسپولیس باشد

درآمد 47 میلیون دالرى از صادرات فرش اصفهان
نایب رئیس اتحادیه فرش خبر داد
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کمیته استیناف کمیته استیناف 
قلعه نویى را زیر تیغ بردقلعه نویى را زیر تیغ برد

مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان
موضوع مناقصه شماره 103/99/3:زمین مرجع کردن نقشه و محدوده پالکهاى ثبتى قدیمى و تهیه نقشه مختصات جغرافیایى از محدوده پالك هاى ثبتى مربوطه دراستان اصفهان 

محل تامین اعتبار:سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
مهلت دریافت اسناد :از روز دوشنبه 1399/02/08لغایت روز شنبه مورخ 1399/02/13

محل دریافت اسناد کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد)به آدرس (www.setadiran.ir)انجام خواهد شد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاء 
الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. آگهى مناقصه در سایت اداره کل ثبت اسناد و امالك استان  به نشانى www.es.ssaa.ir و همچنین در سایت ملى مناقصات 

به نشانى www.iets.mporg.ir نیز درج شده است .
تاریخ تحویل پاکت هاى مناقصه :روز سه شنبه 1399/02/23تا ساعت 14

تاریخ بازگشایى پاکت ها:ساعت 11صبح روز چهارشنبه 1399/02/24
گروه و رشته شغلى :شرکت هایى اجازه شرکت در مناقصه رادارند که داراى صالحیت نقشه بردارى زمینى با پایه حداقل 2و  فتو گرامترى با پایه حداقل 3 از سازمان برنامه و بودجه 

کشور باشند و حداکثر مبلغ مجاز عقد قرارداد آنها از جمع مبلغ اعالم شده  در برگ پیشنهاد قیمت کمتر نباشد و پیشنهاد فنى آنها مورد تأیید مناقصه گزار باشد .
محل تحویل پاکت هاى مناقصه :پیشنهاد قیمت به انضمام کلیه مدارك اعالم شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اعالم گرددو پاکت الف حاوى ضمانتنامه بانکى به 
نشانى اصفهان خیابان چهار باغ باال – بعد  از چهارراه نیکبخت – روبروى بیمارستان شریعتى – دبیرخانه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان تحویل و رسید دریافت شود.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ ضمانتنامه بانکى در وجه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان به مبلغ 395/000/000(معادل سیصد ونودو پنج میلیون ریال)

مى باشد که مى بایست براى مدت 90 روز معتبر بوده و پس از آن نیز  با اعالم کارفرما قابل تمدید باشد .ضمنًا به پیشنهاداتى که فاقد ضمانتنامه یا امضاء مخدوش و مشروط و 
ضمانتنامه هاى کمتر از میزان مقرر ،چک تضمین شده و چک شخصى و نظایر آن و پیشنهاداتى که پس از انقضاء مدت مقرر درآگهى واصل شود ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

((سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .))
آدرس اداره کل ثبت اسناد و امالك :اصفهان خیابان چهار باغ باال -بعد از چهارراه نیکبخت - روبروى بیمارستان شریعتى-اداره کل ثبت اسناد وامالك استان اصفهان

 تلفن :1113(7-36611074)           دور نگار:36623116

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى مناقصه شماره 
103/99/3(تجدید مناقصه شماره 103/99/2)

اداره کل ثبت اسناد وامالك استان اصفهان   اداره کل ثبت اسناد وامالك استان اصفهان   

نوبت دوم

م . الف:825602

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 15:30روزشنبه به تاریخ 99/2/20
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 99/2/21

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

شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 (  داخلی 388  )

شماره 
مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهمناقصه

خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار قطر 99-1-20
1,068,000,000جارى500 میلیمترجهت منطقه خمینى شهر  

تاریخ انتشار: 99/2/10
نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
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اوشبهنوشبختیارى:بهنوش بختیارى: خ ش

مردم به مردم به 
سریال طنز سریال طنز 
نیاز دارندنیاز دارند

سپاهان
 بشار رسن، ها
نشدن مطالبات
یک شنبه در گ
باشگاه هاى ای
آن را قبول کن

نمى رود. همین
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مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکارى وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى درباره پرداخت بیمه بیکارى کرونا گفت: 
منتظر اعالم و تخصیص اعتبار ســازمان برنامه و بودجه 
کشور در ارتباط با موضوع پرداخت مقررى بیمه بیکارى 

مشموالن هستیم.
مسعود بابایى گفت: تا کنون 760 هزار نفر در سامانه بیمه 
بیکارى ثبت نام کردند و650 هزار نفر مشمول دریافت بیمه 

بیکارى شناسایى شدند. 
وى افزود: لیســت افرادى که تا 15 فروردین ماه ثبت نام 
کرده و مشمول دریافت بودند، در اختیار استان ها قرار گرفت 

و آنها نیز به ادارات تأمین اجتماعى ارسال کردند. 

بابایى با اشاره به اینکه فعًال سامانه فعال است گفت: افرادى 
که از 15 فروردین تا 31 فروردین ماه ثبت نام کردند فایل 
اطالعاتى آنها در اختیار سازمان تأمین اجتماعى قرار گرفت 

تا پاالیش اطالعات از لحاظ نوع بیمه پردازى شود.
وى درباره زمان مشمول شــدن متقاضیان بیمه بیکارى 
گفت: مشــاغل پرخطر تا پایان اردیبهشت بیمه بیکارى 
دریافت مى کنند و مشــاغل کم خطر که به دستور رئیس 
جمهورى باید فعالیت خود را آغاز کنند فعًال تصمیم براین 

است که تا پایان فروردین ماه بیمه بیکارى دریافت کنند. 
بابایى اظهار کرد: شــروع پرداخت، مبلغ پرداخت و مدت 

پرداخت هنوز اعالم نشده است. 

مرکز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى با پیش بینى 
کسرى بودجه در سال جارى با شــیوع کرونا و تأثیرات 
آن براقتصاد پیشــنهاد کرده که دولت ضمن استفاده از 
ظرفیت بخش بهداشت و درمان براى اشتغالزایى و رشد 
اقتصادى تمرکزش را بر حمایت از خانواده ها به خصوص 

خانوارهاى نیازمند قرار دهد.
طبق این گزارش، اقتصاد ایران در حالى با مشکل کرونا 
مواجه شد که دو سال سخت 1397 و 1398 را پشت سر 
گذاشته بود. پیش بینى مى شد بدون کرونا اقتصاد ایران در 
سال جارى به رشد مثبت غیرنفتى برسد که با شیوع کرونا 
اقتصاد ایران در وضعیت رکود همراه با نبود اطمینان قرار 

گیرد. بررسى ها نشان مى دهد بین 2870 تا 6431 نفر از 
شاغالن فعلى متأثر از شیوع ویروس کرونا شغل خود را 
از دست داده اند و وضعیت معیشت خانوار به خصوص در 

دهک هاى پایین بدتر شده است.
در این گزارش توضیح داده شده که اقتصاد ایران در سال 
جارى از ابعاد مختلفى با مشــکل کسرى بودجه مواجه 
خواهد بود. کم نشــدن هزینه ها به رغم کاهش شدید 
درآمدها، افزایش هزینه هاى بخش ســالمت و درمان، 
هزینه هاى حمایتى براى دوران فاصله گذارى اجتماعى، 
کاهش قیمت نفت و درآمدهاى مالیاتى از جمله عوامل 

مؤ ثر بر افزایش کسرى بودجه خواهد بود.

پرداخت بیمه بیکارى کرونا 
در انتظار تخصیص بودجه

2800 تا 6400 نفر 
شغلشان را از دست داده اند 

خودرو هاى توقیفى
  ایرنا | رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور 
نیروى انتظامى گفــت: رانندگانى که جرائم آنها 
بیش از ده میلیون ریال اســت نسبت به پرداخت 
آن اقدام کنند چرا که براساس قانون این خودروها 
توقیف مى شوند. سرهنگ محمدحسن ابراهیم پور 
افزود: رانندگان مى توانند از طریق سامانه اینترنتى 
راهور 120 و ســامانه پیامکى 1101202020 و 
همچنین مراجعه حضورى به دفاتر پلیس +10 از 

میزان تخلفات خودروى خود مطلع شوند.

ابتالى 133 پلیس به کرونا
  ایرنا | سردار سیدکمال هادیانفر، رئیس 
پلیس راهور نیروى انتظامى گفــت: 133 نفر از 
همکاران ما در پلیس راهــور مبتالى قطعى به 
ویروس کرونا شدند که بسیارى از آنها بهبود یافته 
و چند نفر دیگر طول درمان خود را طى مى کنند 

و خوشبختانه فوتى در این مورد نداشتیم./1739

بنفشه خواه 
در آسایشگاه است؟

اســت  مدتى    موسیقى ایرانیان |
ویدیویى از رضــا بنفشــه خواه، بازیگر قدیمى 
کشورمان در حال پخش است که در آن به دروغ 
عنوان شــده که فرزندانش او را در آسایشــگاه 
سالمندان رها کرده اند. داستان اصلى از این قرار 
است که رضا بنفشــه خواه نوروز هر سال پیش 
سالمندان آسایشــگاه کهریزك مى رود تا سال 
جدید را در کنار آنها جشــن بگیــرد و  این ویدیو 
مربوط به نوروز چند سال پیش است. این شایعه 
دروغ باعث شده عده اى از کاربران فضاى مجازى 
بارها به صفحه پسر وى (بیژن بنفشه خواه) هجوم 
برند و به خودش و خانواده اش فحاشى و توهین 

کنند./1740

پخش آخرین ملودى 
پاشایى

   خبر آنالین | آخرین اثر ملودى مرحوم 
مرتضى پاشایى همزمان با ماه مبارك رمضان در 
ویدیوکلیپ تیتراژ ابتدایى ویژه  برنامه «خرم شهر» 
منتشر شد. این اثر موسیقایى، توسط برادر پاشایى 
خوانده شده است. اولین برنامه «خرم شهر» روز 6 

اردیبهشت روى آنتن رفت./1743

زمان برگزارى 
امتحانات و کنکور 

  تسنیم| وزیر آموزش و پرورش با اشاره 
به زمان برگزارى امتحانات نهایى گفت: براى پایه 
دوازدهم طبق روال هرساله آخر اردیبهشت پایان 
سال تحصیلى خواهد بود و پس از تعطیالت عید 
فطر، امتحانات از 10 یا 17 خرداد ماه آغاز و تا یک 
هفته از تیرماه ادامه خواهد داشت کنکور نیز 20 روز 
پس از آخرین امتحان نهایى برگزار خواهد شــد. 
محســن حاجى میرزایى تصریح کرد: در صورتى 
که امکان برگزارى امتحانات پایانى براى پایه هاى 
غیر از دوازدهم وجود نداشــته باشد فعالیت دانش 
آموزان در کالس هاى آنالیــن و انجام تکالیف 
از شاخص هاى ارزشــیابى توسط معلمان خواهد 

بود./1741

مرگ 4000 نفر بر اثر 
سوءمصرف مواد مخدر

  ایرنا | دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با 
اشاره به اینکه ساالنه 450 هزار نفر در جهان در 
اثر مصرف یا ســوءمصرف مواد مخدر مى میرند، 
گفت: در کشور ما نزدیک به 4000 نفر ساالنه در 
اثر مصرف یا سوءمصرف مواد مى میرند. سردار 
اسکندر مؤمنى میزان کشفیات سال 98 را 950 تن 
اعالم کرد و اظهار کرد : این کشفیات در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل از آن، 20 درصد بیشتر شده 

است./1742

جان باختن 100 عضو 
کادر پزشکى و پرستارى 

ســردار نصــرا... فتحیــان، مدیر   انتخاب|
هماهنگى ستاد ملى کرونا گفت: بیش از 20 هزار کادر 
پزشکى و بیش از صد هزار پرستار در کشور کار بزرگى 
در مبارزه با کرونا کردند. جامعه پزشکى یک بار دیگر 
رو سفید شد و با تمام توان در خدمت مردم بودند. بیش 
از صد شهید تقدیم این مسیر کردند و براى نجات و 
سربلندى ایران در مجموع بیش از 150 هزار نیروى 
بهداشــتى این کار بزرگ و خدمات را در 64 دانشگاه 

علوم پزشکى مدیریت کردند./1736

3 نوامبر عدد خوبى است!
  ایرنا | «دونالــد ترامپ» در نشســت  خبرى 
روزانه خود در پاسخ به ســئوالى مبنى بر اینکه «جو 
بایدن» گفته است، به دنبال تعویق انتخابات ریاست 
جمهورى هســتید، گفت: من هرگز حتى فکرش را 
هم نکرده ام تــا تاریخ انتخابات تغییــر یابد. چرا این 
کار را انجام دهم؟ ســوم نوامبر(13 آبان) عدد خوبى 
است. وى افزود: من منتظر انتخابات هستم. همواره 
مى بینم که این بیانیه ها از سوى طرفداران جو بایدن، 
«جو خواب آلود» ساخته مى شــود. او این بیانیه ها را 
تهیه نمى کند اما کسانى که این کار را انجام مى دهند 
مى گویند او گفته است. بگذارید بداند که من هرگز به 

این مسئله فکر نکرده ام./1737

تمجید خاص سوشا مکانى 
سوشا مکانى، دروازه بان سابق    خبر فورى |
پرسپولیس با انتشار عکســى از محمود احمدى نژاد 
نوشت: «شخصًا اعتقاد دارم هیچ انسانى کامل نیست 
و همه ما کاســتى هایى داریم ولــى در جایگاه یک 
شــهروند مى گویم باز درود به شــرف شما که براى 

مردمت قدم برداشتى.»/1738

چرا نمازش قضا شد؟!
مجتبى رضاخــواه، نماینده    کافه سینما |
اصولگرا و منتخب مجلس یازدهم، در انتقاد از سریال 
ماه رمضانى «سرباز» نوشت: «آیا این انتظار زیادى 
اســت که در ســریال تلویزیونى که در ماه رمضان 
و بعد از افطار از صداوســیما پخش مى شــود نماز 
بازیگر نقش اول مرد قضا شــود؟! یا مثًال رابطه زن و 
مرد نامحرم قبل از عقد باید اینقدر نزدیک باشــد؟!» 
جالب اینجاســت که مقدم دوســت، کارگردان این 
ســریال، چندى پیش فیلمى تربیتى با شرکت لیال 
حاتمى با موضوع خجالت نکشــیدن از خواندن نماز

 ساخته بود! 
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مواضع اخیر اردشیر زاهدى، وزیر خارجه ایران در دوران 
پهلوى دوم و آخرین ســفیر ایران در آمریکا در حمایت 
از سیاست هاى جمهورى اســالمى ایران و ضدیت با 
سیاست هاى کشــورهاى غربى واکنش هاى متعددى 
را به همراه داشته است. برخى مواضع او را ملى گرایانه 
مى دانند و برخى هم چنیــن اظهارنظرهایى را از یک 
مسئول عالیرتبه نظام پیشین مشکوك مى دانند. براى 
تحلیل مواضع او پایگاه اطالع رســانى «نامه نیوز» با 
صادق زیباکالم، تحلیلگر سیاســى به گفتگو نشســته 

که بخش هایى از اظهارات او را در این باره مى خوانید:

فرض بگیریم ایشان مى خواهد به ایران برگردد و درحال 
فراهم کردن تمهیداتى براى این بازگشت است که اگر 
برگشت خیلى مورد غضب نباشد و در نتیجه دارد جاده را 
به اصطالح براى بازگشتش صاف مى کند و از در آشتى با 
مسئوالن جمهورى اسالمى کنار مى آید که شاید خیلى 

نزدیک به واقعیت نباشد.
اگر ایشان به هرعلتى خواسته باشد برگردد تنها راهش 
همین است که با مسئوالن جمهورى اسالمى کنار بیاید 
اما دو نکته اصلى که مى خواهم عرض کنم به این مربوط 
است که با فرض اینکه ایشان حتى هیچ وقت هم نخواهد 
به ایران بیاید چرا نباید از نظرات ایشــان متعجب شد. 
دلیل اول این اســت که آقاى اردشیر زاهدى هیچ وقت 
عالقه یا گرایشى به مسئله آزادى، دموکراسى و اینجور 
مقوالت نداشته؛ به عبارت دیگر زمانى که سفیر ایران 
در آمریکا بود و مى دید که تصویر رژیم شاه به علت عدم 
رعایت حقوق بشر در آمریکا  به ویژه در سال هاى اواسط 
دهه50 به بعد سیاه شــده اما هیچ واکنشى نداشت. من 
یادم هست عفو بین الملل در سال54 ایران را سیاه ترین 
کشــور از نظر کارنامه حقوق بشــر معرفى کرد. بودند 
کسانى که به هر حال ســعى مى کردند دامن رژیم را از 
اتهامات مبرا کنند یا به شکلى که شاه عصبانى نشود به  
او بگویند که شــاید خیلى هم این تصویرى که از ایران 
ایجاد شده جالب نیســت اما زاهدى هیچ وقت دغدغه 
این چیزها را نداشــت. هروقت مسئله حقوق بشر ایران 
مطرح مى شد ایشــان دفاع مى کرد و مى گفت وضع بد 

نیست بلکه معترضان تحت تأثیر روشنفکران هستند یا 
مى گفت افرادى که در زندان هستند یا شکنجه مى شوند 
کمونیست و تروریست اند  و در کل مدافع جدى رژیم شاه 
در زمینه نقض حقوق بشر بود. همه مى دانیم که در آن 
مقطع یعنى سال هاى حســاس 55تا 57 یک دوگانگى 
در واشنگتن و در دولت کارتر در ارتباط با سیاست ایران 
وجود داشت. یک طرف سایروس ونس و وزارت خارجه 
بودند که معتقد بودند شاه باید فضا را باز کند و اصالحات 
سیاسى انجام دهد و یک سوى دیگر برژینسکى مشاور 
امنیت ملى و دیگران که مى گفتند شــاه باید اول یک 
ثبات ایجاد کند. بحران اعتراضات را پشت سر بگذارد و 

ما باید کمکش کنیم از این بحران خارج شود بعد شروع  
به اصالحات سیاســى کند. یکى از کســانى که همان 
زمان به شــدت طرفدار تز برژینسکى بود، زاهدى بود. 
مسئله دوم حمایت ایشان از سردار سلیمانى است که از 
نظر من صادقانه نیست. ایشان وقتى از سردار سلیمانى 
تجلیل مى کند در حقیقت از احساســات ناسیونالیستى 
و میهن دوستى اش ســخن مى گوید درحالى که براى 
من یک عالمت ســئوال بزرگ ایجاد مى شود. چون 
ما در طول جنگ هشــت ســاله هیچ وقت نشــانى از 
این احساســات ناسیونالیســتى آقاى زاهدى ندیدیم. 
حتى یکبار ندیدیم که بگوید من با جمهورى اســالمى 

مخالفم اما حمله صدام به ایران را محکوم مى کنم. من 
یادم نمى آید که از ایشــان در آن سال ها سخنى در باب 
وطن دوستى و احساســات میهن گرایانه شنیده باشم. 
این ایرانگرایى ایشان و اینکه سردار سلیمانى را سمبل 
تمامیت ارضى ایران دانسته، به تازگى مطرح شده و یک 
مقدار باورکردنش براى من دشوار است. من با اینکه با 
تئورى توطئه مخالفم اما اگر قرار بود روى انگیزه زاهدى 
از بیان این سخنان شرط بندى کنم آن را مصالحه و کنار 
آمدن با نظام مى دانســتم. شــاید هم اموال و  امالکى 
دارد و مى خواهد پس بگیرد. نمــى دانم ولى در انگیزه 

اصلى اش شک دارم.

مواضع جنجالى وزیر خارجه پهلوى دوم واکنش  صادق زیبا کالم را هم به دنبال آورد

 زاهدى مى خواهد مصالحه کند

رسیدگى به پرونده محسن لرستانى، خواننده معروف به 
تاریخ اول تیرماه موکول شد.

اسفند ســال 97 براى اولین بار خبر دستگیرى محسن 
لرستانى، خواننده مطرح کشــور خبرساز شد و به دنبال 
آن پرونده وى به شــعبه 28 دادگاه انقالب به ریاست 
قاضى مقیســه ارجاع شد. فســاد فى االرض اتهامى 
بود که بر اساس کیفرخواســت علیه لرستانى صادر شد 
و به دســتور قاضى او بازداشت موقت شــد و به زندان 

رفت.
اولین جلسه دادگاه محســن لرستانى در تاریخ پانزدهم 
مهرماه سال گذشــته در حالى که ماسک روى صورت 
داشت و لباس زندان به تن کرده بود، در دادگاه انقالب 
برگزار شد. البته عالوه بر افساد فى االرض، سازماندهى 
باندى که به تولید محتواى مســتهجن با اســتفاده از 
دختران جوان در فضاى مجازى مى پرداخت هم از دیگر 

عناوین اتهامى لرستانى بود.

پس از دســتگیرى محسن لرســتانى، گمانه زنى هاى 
بسیارى درباره علت بازداشت و تشکیل پرونده براى او 
به میان آمد که به دنبال آن یــک منبع آگاه گفت: جرم 
لرستانى اقدام علیه امنیت ملى نیست، اما دایر کردن یک 

مرکز فساد اتهام او به شمار مى رود. 
دومین جلسه رسیدگى به پرونده لرستانى 12 بهمن ماه 
سال گذشته در شعبه 28 دادگاه انقالب برگزار شد و پس 
از آن به دلیل شیوع ویروس کرونا جلسات رسیدگى به 

پرونده لرستانى به تاریخى دیگر موکول شد. اما به دنبال 
پیگیرى  درباره پرونده لرستانى مشخص شد که او متهم 
ردیف دوم پرونده است و عالوه بر او سه متهم دیگر هم 
در این پرونده حضور دارند که آن ها هم با توجه به افزایش 

میزان وثیقه شان به زندان منتقل شدند.
آن گونــه کــه مشــخص شــده ادامه رســیدگى به 
پرونده لرســتانى به تیرماه ســال جارى موکول شده 

است.

حجت االسالم ســیدعبدالواحد موســوى الرى، عضو 
سابق  شوراى عالى سیاستگذارى یا به بیان دیگر یکى از 
مؤثرترین اعضاى این نهاد اصالح طلب روز جمعه پنجم 
اردیبهشت از عضویت در این شورا استعفا کرد. استعفایى 
که در محافل خبرى و سیاسى بازتاب بسیار یافت و مورد 
تحلیل قرار گرفت. حاال وزیر کشور دولت اصالحات در 
گفتگویى در بیان یکى از علت هاى این استعفا گفته است: 
مدتى پیش از انتخابات مجلس یازدهم، اواخر دى ماه مقدار 
قند خون من افزایش یافت و پزشک معالج معتقد بود که 
بعضى از این جلسات و فعالیت ها بر بیمارى دیابت تأثیر 

مستقیم داردکه با رعایت رژیم غذایى، ورزش و کاستن از 
فعالیت ها و  جلسات مشکل حل مى شود.

وى اضافه کرد: من در این باره با آقاى عارف و بعضى از 
دوستان دیگر صحبت کرده بودم که حضورم در شورا به 
عنوان نایب رئیس منتفى شود ایشان در آن دوران اصرار 
داشــتند که تا پایان انتخابات صبر کنــم من هم به این 
دلیل که نمى خواســتم تلقى منفى از این اقدام در دوران 
انتخابات صورت گیرد قبول و صبر کردم البته با رعایت 
توصیه پزشکى الحمدهللا تا حدود زیادى کنترل شده اما 

نمى خواهم دوباره افزایش پیدا کند./1735

عیســى کالنترى کــه هم اکنــون به عنــوان معاون 
رئیس جمهور و رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست 
فعالیت مى کند، در دولت هاى پیشــین بیش از 12 سال 
وزیر کشاورزى ایران بوده است. این سیاستمدار و فعال 
سیاسى در گفتگو با رسانه «عبدى مدیا» در رابطه با اشغال 
سفارت آمریکا در تهران توســط دانشجویان پیرو خط 

امام(ره) نظر متفاوتى مطرح کرده است. کالنترى گفته:
«من اصل این موضوع یعنى تســخیر سفارت را قبول 
ندارم. چرا که ما باالخره در یــک جامعه جهانى زندگى 
مى کنیم و یک اصولى را پذیرفته ایم. شما (دانشجویان) 
خیلى راحت مى توانســتید با آمریکا قطــع رابطه کنید. 
مى توانســتید ســفیر آمریکا را از کشــور اخراج کنید، 

مى توانستید سفارت آمریکا را تعطیل کنید. ولى اینکه یک 
مشت دانشجو بخواهند از دیوار باال بروند و... دانشجویان 
که نماینده مردم نیســتند، نماینده ملت نیستند. خب در 
این سفارتخانه جاسوسى مى کردند جاسوس ها را بیرون 
مى کردید. ما حــق نداریم به کشــورى بگوییم بیایند 
در کشــور ســفارتخانه باز کنند و بعد بخواهیم بریزیم 
تسخیر کنیم، اشغال کنیم، گروگان بگیریم! در دولت هم 
توجیه هایى مى کنند. خانم ابتکار یا آقاى بى طرف این 
اقدامشان را توجیه کنند. این اقدام توجیه پذیر نیست. ما 
که آنارشیست نبودیم! ما یک کشور با تمدن چندهزارساله 
هستیم. کسى را نمى خواستیم خب خیلى راحت بیرون 

مى کردیم. تعطیل مى کردیم...»/1734

قندم باال بود، استعفا کردم! آغاز گذر سیارك عظیم الجثه از کنار زمین

حرف هاى متفاوت آقا عیسى!
ســیارك بزرگى که چندى پیش ناسا برخورد آن با سطح 
زمین را هشدار داده بود، از ساعات اولیه شب گذشته عبور 

خود از کنار زمین را آغازکرد.
صبح امروز دهم اردیبهشــت ســیارك  OR2 1998 با 
ســرعت بیش از 30 هزار کیلومتر بر ساعت و بدون خطر 
از فاصله 6/3 میلیون کیلومترى زمین یا به طور حدودى 
از فاصله 16 برابر فاصله ماه به زمیــن عبور خواهد کرد. 
تاکنون ســیارك هاى دیگرى هم وجود داشته اند که از 
فاصله نزدیک ترى به زمین گذشته اند، اما گذر این سیارك 
به این دلیل قابل توجه است که از سایر سیارك هاى رده 
خود بزرگ تر اســت و به اندازه اى پر نور خواهد شد که با 

تلسکوپ هاى کوچک قابل مشاهده خواهد بود.
این سیارك توسط جستجوگر سیارکى نزدیک به زمین 
در جوالى 1998 کشف شــده است. ستاره شناسان قطر 
سیاركOR2 1998  را حدود 2/1 کیلومتر تخمین زده  اند.

این ســیارك یکى از بزرگ ترین ســیارك هاى بالقوه 
خطرناك شــناخته شــده اســت و بین روز هاى دهم تا 
چهاردهم اردیبهشت در گذر نزدیکى به اوج درخشندگى 
خود به اندازه 10/8 مى رسد تا آنجا که حتى با یک تلسکوپ 
4/5 اینچى زیر آسمان حومه شهر ها مى توان این سیارك را 
در ساعات اولیه شب بین صورت فلکى مارآبى و سکستانت 
رصد کرد.  براى این کار یک نقطه مشخص در طول مسیر 
گذر آن در زمان مشخص شده را تعیین کرده و منتظر باشید 
تا سیارك در مسیر گذر خود به آن نقطه برسد. این سیارك 
دقیقًا شبیه یک ستاره اســت و به آرامى به سمت جنوب 

شرقى حرکت مى کند.
گذر بعدى ســیارك 1998 در تاریخ 27 فروردین 1458 
اتفاق خواهد افتاد هنگامى که ســه بار نزدیک تر از این 
گذر از فاصله 4/6 برابرى فاصله زمین تا ماه از کنار زمین 

مى گذرد.

تازه ترین خبر از پرونده محسن لرستانى
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مرگ کودك در فاضالب
کودك 3/5 ساله در روستاى رامشه (استان اصفهان) در 
اثر غفلت همراهان به گودال فاضـالب کارگاه بازیافت 
سـقوط کرد و در اثر خفگى جان باخت. مجتبى حاتمى، 
رئیس شوراى اسالمى روسـتاى رامشه جرقویه علیا در 
این باره گفت: این پسر بچه همراه خانواده به مرغدارى 
رفته بود و در اثر غفلت اعضاى خانواده به سمت گودال 
پسماندهاى شستشوى ضایعات کارگاه بازیافت مجاور 
مرغدارى مى رود و متاسفانه این اتفاق رقم مى خورد. در 
روستاى رامشه حدود 100 واحد بازیافت مواد پالستیک 
فعال است که تقریبًا واحد فاضالب تمام این واحدها به 

صورت گودال در انتهاى محوطه کارگاه قرار دارد.

تعویق نمایشگاه گردشگرى 
دوازدهمین نمایشـگاه بین المللى صنعت گردشگرى و 
صنایع دستى اصفهان به تعویق افتاد. معاون گردشگرى 
و سرمایه گذارى اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنایع دسـتى اسـتان با اشـاره به اینکـه دوازدهمین 
نمایشگاه بین المللى صنعت گردشگرى و صنایع دستى 
اسـتان اصفهان قرار بود از اول تا ششـم تیر برگزار شود 
گفت: زمان برپایى این نمایشگاه لغو و به زمان دیگرى 
موکول شد. سید على صالح درخشـان افزود: با توجه به 
اینکـه رویداد هاى گردشـگرى براى اصفهـان اهمیت 
باالیى دارد ، تیر را زمان مناسبى براى برگزارى نمایشگاه 

گردشگرى نمى دانیم.

بازسازى گنبد
 امام زاده هفده تن 

رئیـس اداره اوقـاف و امـور خیریـه گلپایـگان گفـت: 
پیمانـکاران واجـد الشـرایط براى بازسـازى گنبـد امام 
زاده هفده تن گلپایگان تا 25 اردیبهشت ماه سال جارى 
فرصت حضـور براى شـرکت در مناقصـه دارند. حجت 
االسالم عباس نصیراالسالمى اظهار داشت: بازسازى 
بنا براى اجراى کاشى کارى به مساحت 200 مترمربع و 
به ابعاد 19 در شش سانتى متر و به قطر شش سانتى متر و 

مطابق با رنگ لعاب سنتى گنبد است. 

کشف زمین خوارى 
زمین خوار سـه میلیارد ریالى در اصفهان دسـتگیر شد. 
رئیـس پلیـس امنیـت اقتصـادى فرماندهـى انتظامى 
استان گفت: با اطالع کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادى 
فرماندهى انتظامى اسـتان از یک مورد زمین خوارى در 
حاشـیه شـهر موضوع را در دسـتور کار خود قرار دادند. 
سـرهنگ کامران ریاحى افزود: در بررسى ها مشخص 
شد یک قطعه زمین به مساحت 5 هزار مترمربع از اراضى 
منابع طبیعى به صورت غیر قانونى تصرف شـده است. 
کارشناسـان ارزش این قطعه زمین را سـه میلیارد ریال 

اعالم و عامل اصلى این زمین خوارى دستگیر کردند.

خرید180 هزار تن گندم 
مدیر سازمان تعاون روستایى استان اصفهان گفت: پیش 
بینى مى شـود 170 الـى 180 هزار تـن خرید تضمینى 
گندم در سـال زراعى 98-99 در اسـتان اصفهان انجام 
شود. محسن حاج عابدى با اشاره به خرید تضمینى گندم 
در استان اصفهان اظهار داشت: با توجه به تناوب زراعى 
گندم، کلزا، کشـت هاى بهاره و محصوالت کشاورزان 
مى توانند بنا بر شرایط اقلیمى و منطقه اى انتخاب کشت 

داشته باشند. 

فعالیت 280 کلینیک 
روانشناسى 

معاون پیشگیرى اداره بهزیستى استان اصفهان گفت: 
در سطح استان اصفهان حدود 280 مرکز مشاوره فعال 
هسـتند که در شـش ماهه گذشـته دو مرکز مشـاوره و 
روانشناسـى غیرمجـاز در اصفهان هشـدارهاى الزم را 
دریافت کردند. سمیه کریمى گفت: بیشترین مراجعات 
مردمى به این کلینیک ها در موضوعات خانواده و بعد از 
آن موضوعات فردى بوده که شامل موضوعات متنوعى 
است و پس از این دو مورد مراجعه در زمینه حوزه کودك 

و نوجوان بوده است.

خبر

نایب رئیس اتحادیه فرش دســتباف اســتان اصفهان از 
ارزآورى 47 میلیون دالرى ناشى از صادرات فرش دستباف 

تولید استان اصفهان به کشورهاى خارجى خبرداد.
سعید عصاچى اظهار کرد: اســتان اصفهان به عنوان سه 
استان پیشــرو در صنعت تولید فرش دســتباف در کشور 
شناخته مى شود و تا کنون تسهیالت بسیارى براى توسعه 
این صنعت ارائه شده تا در نهایت شاهد ارزآورى 47 میلیون 
دالرى ناشى از صادرات خارجى فرش دستباف تولید استان 
اصفهان به کشورهاى خارجى از جمله قطر، کویت، عراق، 
آلمان، چین و امارات باشیم. وى افزود: بیش از 5450 نفر در 
استان اصفهان در حوزه صنعت تولید فرش دستباف مشغول 

فعالیت هستند و همین سبب شده تا بتوانیم گام هاى خوبى 
در حوزه گسترش اشتغالزایى در این حوزه برداریم.

نایب رئیس اتحادیه فرش دستباف استان اصفهان ادامه 
داد: در حال حاضر در استان اصفهان بیش از ده کارگاه تولید 
فرش دستباف وجود دارد که در تالش هستیم تا بتوانیم با 
تسهیالت و حمایت هاى الزم از سوى دستگاه هاى اجرایى 

این واحدها را توسعه دهیم.
عصاچى گفت: میزان تولید فرش دستباف استان اصفهان 
به طور ساالنه در حال افزایش بوده و این میزان تولید در 
سال گذشــته به بیش از 20 هزار فرش دستباف رسیده 

است.

معاون بهره بردارى و توسعه فاضالب شرکت آبفا استان 
اصفهان اعــالم کرد: طبق برنامه ریــزى هاى صورت 
گرفته مقرر شد در سال جارى بیش از 237 کیلومتر شبکه 
و خطوط انتقال فاضالب در شهرها و روستاهاى استان، 

با اعتبارى بالغ بر 1184 میلیارد ریال اجرا شود.
امیر حسین حکمتیان با بیان اینکه درسال جارى در 32 
شهر استان، بیش از 187 کیلومتر شبکه فاضالب اجرا 
مى شود، اظهار کرد: هم اکنون اســتان اصفهان بعد از 
تهران بیشترین اجراى طول شبکه فاضالب را در کشور 
دارد اما به رغم تنگناهاى مالى که با آن مواجه هســتیم 
طرح هاى توسعه شبکه فاضالب همچنان در دستور کار 

قرار دارد. وى برخوردارى روســتاییان از خدمات شبکه 
فاضالب را مهم ارزیابى کرد و افزود: هنوز به طور کامل 
زیرساخت هاى اجراى شــبکه فاضالب در روستاهاى 
اصفهان فراهم نشــده، با این حال اجــراى  بیش از 20 
کیلومتر شــبکه فاضالب در چهار روستا در شهرستان 

فالورجان عملیاتى شده است. 
حکمتیان خاطرنشــان کرد: قدمت شبکه فاضالب در 
استان به بیش از پنج دهه مى رسد، بر این اساس اصالح و 
بازسازى شبکه فاضالب، بسیار حائز اهمیت است چرا که 
فرسودگى شبکه فاضالب احتمال وقوع حوادث در بخش 

فاضالب را دو چندان مى کند.

237 کیلومتر شبکه فاضالب 
در استان اجرا مى شود

درآمد 47 میلیون دالرى از 
صادرات فرش اصفهان

هواپیماى بوئینگ 747 بارى متعلق به شرکت هواپیمایى جمهورى اسالمى ایران 
روز دوشنبه در نخستین پرواز بارى صادراتى از ترمینال بارى فرودگاه شهید بهشتى 

اصفهان، 42 تن بار به مقصد کویت برد.
شهریور سال گذشــته بود که محمد اسالمى وزیر راه و شهرســازى در نخستین 
برنامه خود در اصفهان که با همراهى وزیر صمت انجام مى شد، ترمینال بار هوایى 
فرودگاه بین المللى شهید بهشــتى را افتتاح کرد. کارگو یا همان ترمینال بار هوایى 
فرودگاه اصفهان که در زمینى با زیربناى 2000 متر مربع و مساحت 1780 متر مربع 
احداث شده بود در مدت زمان دو ساله و با سرمایه گذارى نهایى 18 میلیارد ریالى به 

بهره بردارى رسید.
به گفته مسئوالن فرودگاه شهید بهشتى اصفهان، پس از هفت ماه از افتتاح کارگو، 
هواپیماى بوئینگ 747 بارى متعلق به شرکت هواپیمایى جمهورى اسالمى ایران 
روز دوشنبه در نخستین پرواز بارى صادراتى از کارگو ترمینال فرودگاه شهید بهشتى 

اصفهان 42 تن بار به مقصد کویت برد.
مدیرکل فرودگاه شهید بهشتى اصفهان در گفتگو با  «فارس» در پاسخ به سئوالى 
درباره فاصله زمانى میان افتتاح تا نخستین پرواز صادراتى اظهار کرد: ترمینال خارجى 
فرودگاه از شهریور سال گذشته که افتتاح شد مورد استفاده قرار گرفته و جابه جایى 
بار به صورت بین شهرى انجام مى شده اما این پرواز صادرات مستقیم از اصفهان به 

کویت بود که براى نخستین بار به خارج از کشور هم بار ارسال شد.
حسن امجدى پیش از این گفته بود: سرمایه گذار این پروژه اتحادیه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان محصوالت کشاورزى استان اصفهان است. وى افزود: براى ساخت 
این پروژه دو سال زمان صرف مطالعه، طراحى، ساخت و تجهیز شده و با احتساب 
هزینه هاى راه اندازى، مبلغ نهایى سرمایه گذارى شده در این پروژه 18 میلیارد ریال 

است.

نخستین پرواز صادراتى اصفهان
 انجام شد

در جهت حفظ سالمت و تسریع در انجام اقدامات درمانى تشخیص افراد داراى عالئم 
بیمارى کرونا، طرح بزرگ غربالگرى و پایش سالمتى در مبادى ورودى شرکت ذوب 

آهن از شنبه 6 فروردین، توسط کارکنان مدیریت HSE آغاز شد.
مجید مکارى، مدیریت HSE شــرکت با اعالم این خبر و با بیان اینکه تا نابودى 
ویروس کرونا این اقدامات ادامه خواهد یافت، گفت: با همکارى مدیریت حراست و 
تدابیر امنیتى و ترافیکى از کلیه کارکنان در زمان ورود به کارخانه تست تب سنجى  
انجام و در صورت مشــاهده عالئم احتمالى به بخش اورژانــس کارخانه معرفى 
مى شــوند. وى افزود: تجهیزات مورد نیاز این کار با پیگیرى هاى مستمر مدیریت 
هاى سفارشات و کنترل کاال و خرید مواد مصرفى در حداقل زمان ممکن تهیه شد و 

در اختیار این مدیریت قرار گرفت. 
مکارى تأکید کرد: انجام عملیات تب سنجى بدون استثنا براى کلیه افراد در شش 
نقطه ورودى به داخل کارخانه و ســاختمان هاى ادارى براى حداقل ده هزار نفر به 

صورت شبانه روزى و در کلیه شیفت هاى کارى انجام مى شود.
مدیــر HSE کارخانه بــا توصیه به الــزام کارکنان در اســتفاده از ماســک در 
سرویس هاى ایاب و ذهاب و رعایت فاصله گذارى در زمان عبور از مبادى ورودى در 
جهت قطع زنجیره انتقال ویروس کووید-19 مطابق با اطالعیه هاى قبلى، گفت: 
از زمان شیوع ویروس کرونا به کشور و در راستاى پیشگیرى از این بیمارى تاکنون 
تعداد 30 هزار ژل جیبى و صد هزار ماسک، بین پرسنل توزیع و بیش از 12 میلیارد 
ریال براى پیشگیرى از اپیدمى بیمارى در کارگاه ها مســتقیمًا هزینه شده است. 

همچنین میزان مصرف کل مواد ضد عفونى بیش از 4000 لیتر  برآورد مى شود.

طرح بزرگ غربالگرى
 پرسنل ذوب آهن اصفهان 

آمار روزانه فوتى هاى کرونا در استان اصفهان تک رقمى شده است.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه در یک هفته گذشته آمار بسترى روزانه بیماران 
مبتال به کرونا بین 99 تا 150 بوده است، گفت: تعداد فوتى هاى روزانه در استان اصفهان کمتر از 10 

نفر شده است.
آرش نجیمى افزود: تاکنون بیش از 600 نفر در اثر بیمارى کرونا در استان اصفهان به جز کاشان و آران و 
بیدگل جان خود را از دست داده اند. وى اضافه کرد: هم اکنون وضع بیمارستان ها به حالت ثبات رسیده 
است و در چهار بیمارستان مرجع کرونا در اصفهان بیش از 300 تخت خالى داریم که نشان از فرایندهاى 

خوب در حوزه ترخیص و بسترى است.
ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهــان دربــاره با صحــت آمــار کرونا گفــت: آمارى 
که خیلى وقت ها ارائه مى شــود افرادى هســتند که به بیمارســتان مراجعه کــرده و از آنها نمونه 
گرفته شــده و ممکن اســت حتى فردى بر اســاس عالئم بالینى مبتال باشــد اما نمونــه گیرى او

 منفى باشد.

تک رقمى شدن آمار فوتى هاى روزانه کرونا
آمارها نشان مى دهد در دنیا به ازاى هر ده هزار خودرو حدود 9 نفر کشته مى شوند، در حالى که در ایران به 
ازاى این تعداد خودرو، 37 تن کشته مى شوند و به طور میانگین هر نیم ساعت در کشور خون یک ایرانى و 
هر هشت ساعت خون یک اصفهانى روى راه ها مى ریزد. مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان در رابطه با 
تلفات حوادث ترافیکى در استان اصفهان در  سال 98 اظهار کرد: سال گذشته مجموعاً 1050 نفر در حوادث 
ترافیکى جان خود را از دست داده بودند که به اداره کل پزشکى قانونى استان اصفهان ارجاع داده شده اند، 
از این بین 249 نفر خانم و 801 نفر نیز آقا بوده اند. على سلیمان پور با اشاره به اینکه این آمار نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 7/8 درصد کاهش داشته است، افزود: سال قبل 1130 نفر در حوادث ترافیکى فوت کرده 
بودند. وى در ادامه خاطرنشان کرد: بیشترین تلفات حوادث ترافیکى با 618 نفر در جاده هاى برون شهرى، 
356 نفر در مسیرهاى درون شهرى و 76 نفر هم سایر گزارش شده است، مصدومان این حوادث هم 27 هزار 

و 194 نفر بودند که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود یک درصد کاهش داشته است.

جان باختن روزانه 3 اصفهانى در حوادث راه ها

با گشت وگذارى در بازار شــهر اصفهان وقتى قیمت مرکبات در چند ماهه اخیر را بررسى مى کنید، 
شاهد سیر صعودى انواع میوه و صیفى جات هستید به نحوى که با شیوع کرونا در اوایل اسفند سال 
گذشته هر کیلوگرم لیموترش سنگى در بازار مصرف 6 هزار و 500 تومان تا 10 هزار تومان به فروش 
مى رسید و نرخ این محصول در برخى از مناطق شهر اصفهان با وجود کمبود با نرخ هاى متفاوت 15، 
20 و 31 هزار تومان قیمت گذارى شــده بود اما همزمان با آغاز ماه مبارك رمضان بهاى لیموترش 
به دلیل کمبود عرضه در بازار اصفهان افزایش یافته و هر کیلوگرم آن به 30 تا 50 هزار تومان رسیده 

است و مردم به  هیچ وجه توان خرید ندارند.
البته گرانى  مرکبات فقط به لیموترش ختم نمى شــود بلکــه از ابتداى فروردیــن تاکنون قیمت 
پرتقال حدود 10 درصد و نرخ ســیب 12 درصــد افزایش یافته که کمبود و کاهش ذخیره ســیب 
به دلیل اتمام فصل و صادرات آن به عراق و افغانســتان علت گرانى ها توســط مسووالن مربوطه

 اعالم شده است.
براساس این گزارش طبق آخرین اعالم اتحادیه صنف عمده فروشان میادین میوه و تره بار اصفهان در 
هفته منتهى به ماه مبارك رمضان میوه هایى همچون آناناس، پرتقال هاى آبگیرى، سورتى و والنسیا، 
توت فرنگى اصفهان و شمال، انواع خرما، انواع سیب درختى، کیوى، گرمک، ملون و طالبى، نارگیل، 
نارنج، نارنگى، هندوانه نو و انواع لیمو بدون تغییر قیمت، نسبت به 19 فروردین باقى مانده  بودند اما 

طى روزهاى اخیر تغییرات محسوسى داشته اند.

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
گفت: حدود 30 درصد سنگ هاى تزئینى این استان 
خام فروخته مى شود در حالى که باید این سنگ ها 
بعد از فرآورى و ایجاد ارزش افزوده به سایر کشورها 

صادر  شود.  
ایرج موفق در گفت و گو با «ایرنا» با بیان اینکه هم 
اکنون خام فروشى از بزرگترین مشکالت صنعت 
سنگ کشور است اظهار داشت: بیشتر ذخایر معدنى 
سنگ هاى تزئینى کشورمان به صورت خام صادر 

مى شود.
وى با بیان اینکه خام فروشى ارزش افزوده اى براى 
ما به همراه ندارد تصریح کرد: خام فروشى سنگ 
موجب انتقال ارزش افزوده این صنعت به خارج از 
کشور شــده و چنانچه فرآورى و جلوگیرى از خام 
فروشــى ســنگ به صورت ویژه مورد توجه قرار 
گیرد، به افزایش پنج تا شش برابرى ارزش افزوده و 

اشتغال منجرخواهد شد.  
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان یکى 
از مهمترین مشکالت صنعت معدن در این استان را 
بازسازى و نوسازى نکردن بسیارى از این واحدهاى 
فرآورى به ویژه در بخش سنگ هاى تزیینى دانست  
و افزود: معدن داران باید به ســمت ساخت و تولید 
یا واردات تجهیزات جدیــد در عرصه فرآورى مواد 
معدنى حرکت کنند و براى ایــن کار مى توانند از 

تسهیالت طرح رونق تولید استفاده کنند.
وى بیان کــرد : محصوالت تولیــدى واحدهاى 
فرآورى به  دلیل قدیمى بودن دستگاه ها و تجهیزات 
از کیفیــت الزم برخوردار نیســت و قدرت رقابت 

چندانى در بازارهاى جهانى ندارند.
موفق خاطرنشــان کرد: معــدن داران اصفهان 

باید تالش بیشــترى دربــاره بازاریابى و صادرات 
محصوالت خود داشته باشند.

وى با اشــاره به تاکیدات رهبر معظــم انقالب در 
خصوص جلوگیرى از خام فروشــى محصوالت 
تولید داخل در حوزه هاى مختلف گفت:  پدیده خام 
فروشى ضربه سنگینى به پیکره صنعت سنگ وارد 

کرده است.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
با بیان اینکه ظرفیت تولید ســاالنه معادن استان 

اصفهان 48 میلیون تن است، یادآور شد: سنگ هاى 
تزئینى، طال، شــن و ماسه، ســنگ آهک، سنگ 
آهن، مس، سرب و روى از مهمترین محصوالت و 

تولیدات معادن این استان محسوب مى شود.
وى خاطرنشــان کرد:اصفهان به عنــوان یکى از 
استان هاى با ظرفیت هاى باالى معدنى در کشور، 
حدود 840 معدن در حال بهره بردارى با ســرمایه 
گذارى بیش از 10 هزار میلیارد ریال دارد که نزدیک 

به 400 واحد از آن سنگ هاى تزئینى است.

 موفق با بیان اینکه سال گذشته 341 میلیارد ریال 
حقوق دولتى معادن در این استان وصول شده است 
اضافه کرد: اصفهان از نظر تعداد معادن فعال در صدر 
استان ها اما از نظر حقوق دولتى در رده چهارم کشور 

جاى گرفته است.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
افزود: سال گذشــته 35 فقره پروانه اکتشاف، 29 
فقره گواهى کشف و 28 فقره پروانه بهره بردارى در 

بخش معدن این استان صادر شد.

انتقاد رییس سازمان صمت از انتقال ارزش افزوده صنعت سنگ به خارج از کشور 

خام فروشى سنگ هاى تزئینى اصفهان 

غافلگیرى مردم با گرانى قیمت میوه
رییس اداره پارك ملى و پناهگاه حیات وحش قمیشلو از پیشروى جاده ها و مناطق صنعتى گفت که هر روز در 
حال نزدیک شدن به قمیشلو هستند؛ خطرى که با محاصره این منطقه و ادامه روند خشکسالى  ها مى تواند 

در آینده تیر خالصى باشد بر پیکر یکى از زیستگاه هاى مهم  حیات جانورى اصفهان.
قوچ و میش اصفهان در تپه ماهورها و دامنه کوه ها بیشتر دیده مى شوند؛ جایى که در  محاصره مناطق صنعتى 
و معادن مى تواند آسیب هاى بزرگى براى جمعیت این گونه جانورى را در پى داشته باشد. مرتضى جوهرى 
درباره این تهدیدها به «ایرنا» گفت: در 10 سال گذشته شهرك صنعتى بزرگ اصفهان در نزدیک پناهگاه 
حیات وحش قمیشلو شروع به کار و پیشروى کرده که وسعت خیلى زیادى دارد و قسمتى از این منطقه را 
گرفته است. وى در ادامه افزود: جاده شهید کاظمى که از پلیس راه مورچه خورت به نجف آباد کشیده شده، 
به طور تقریبى بخش هایى از قمیشلو را به دو قسمت تقسیم کرده، گرچه ما دو طرف را حفاظت مى کنیم اما 
این جاده به طور قطع خطرات جدى براى حیات وحش داشته است. زمانى که ماشین هاى عبورى مى گذرند، 
حیات وحش منطقه را  با خطر شکار و از همه مهم تر برخورد و تلفات روبه رو مى کند. جوهرى هم چنین اشاره 
کرد به دکل هاى فشار قوى اداره برق که همیشه با نام طرح هاى ملى از منطقه قمیشلو عبور داده شده اند و 
زندگى و جمعیت حیات وحش این پناهگاه  را تحت تاثیر قرار داده است. رییس اداره پارك ملى قمیشلو در 
پاسخ به این سوال که چرا سازمان حفاظت محیط زیست در این سال ها در مقابل دست اندازى ها کوتاه آمده 
گفت: یکسرى از طرح ها ملى هستند و ما آنقدرها نمى توانیم  مانع شان باشیم. اگر بخواهیم جلوى عبور کابل 

فشار قوى را بگیریم که یک شهرستان را برق رسانى مى کند، هزینه هاى ملى باالتر مى رود.

مناطق صنعتى در حال نزدیک شدن به پارك ملى 
قمیشلو

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان گفت: روزانه 3000 
نفر در این شرایط خاص و حساس شــیوع کرونا به مراکز تعویض 

پالك و خدمات خودرویى اصفهان مراجعه مى کنند.
سرهنگ محمدرضا محمدى در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: روزانه 
3000 نفر در این شرایط خاص و حساس شیوع کرونا تنها در مراکز 
تعویض پالك و دفاتر خدمات خودرویــى از پلیس راهور خدمات 

دریافت مى کنند.
وى با ابراز خرسندى از همکارى مردم اصفهان در رعایت طرح نوبت 
بندى زوج و فرد هنگام مراجعه به مراکز تعویض پالك، افزود: 100 
درصد شهروندان طرح زوج و فرد را براى مراجعه به مراکز تعویض 

پالك و خدمات خودرویى تاکنون رعایت کرده اند.
سرهنگ محمدى صدور گواهینامه، اجراییات، تصادفات، برخورد با 

تخلفات رانندگى، ستادهاى ترخیص و امور آموزشگاه هاى رانندگى 
را از دیگر خدمات پلیس راهور نام برد و تأکید کرد: ارائه خدمات با 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى مقابله با شیوع کرونا در مراکز انجام 
مى شود، از این رو از شــهروندان مى خواهیم براى حفظ سالمتى 
هنگام مراجعه ماسک، دســتکش و مایع ضدعفونى همراه داشته 

باشند.

مراجعه روزانه 3000 نفر به مراکز تعویض پالك 



0404فرهنگفرهنگ 3744چهارشنبه  10 اردیبهشت  ماه   1399 سال هفدهم

بهنوش بختیارى که اخیراً با سریال «میانبر» در شبکه 5 
ســیما دیده شــد درباره نبود خود در تلویزیون در این 
سال ها بیان کرد: من این ســال ها سختگیرى خود را 
بیشتر کرده ام چون دوست داشتم نقش هاى متفاوت 
ترى را تجربه کنم در تلویزیون هم پیشنهادهایى داشتم 

اما فکر کردم نقش ها چیزى ندارد. 
بختیارى درباره «میانبر» نیز عنوان کرد: من این سریال 
را کامًال دلى بازى کردم چون فکر کردم در شرایط کرونا 
که مردم دلشــان گرفته و حالشان بد است خوب است 
سریال طنزى در تلویزیون داشته باشم. من طى مدتى 
که در تلویزیون نبودم خیلى کارها را رد کردم اما برایم 
مهم بود در این شرایط در تلویزیون حضور داشته باشم. 
بختیارى با اشــاره به نیــاز خانواده ها به ســرگرمى 
اظهارکرد: فشــارى که قرنطینه و کرونا به خود من و 
خانواده ام آورد سخت بود چراکه مجبور بودیم در خانه 
بمانیم. مجبور بودیم عزیزانمان را دیر به دیر ببینیم. خود 
من تقریباً دو ماه شده است که مادرم را حضورى ندیده ام 

و به صورت تماس تصویرى با او حرف مى زنم.
ایــن بازیگر یادآور شــد: مــادر خود من با تماشــاى 
ســریال هایى مثل «پایتخت» حالش خوب مى شد. 
به هر حال وظیفه ما این نیســت که فقــط بگوییم در 
خانه هاى خود بمانید از طرفى بایــد این فضا را براى 
مردم فراهم کنیم و من به ســهم خود دوست داشتم با 

بازى در یک سریال چنین کارى کنم. 
این بازیگر که این روزها وقت بیشــترى براى خواندن 
کتاب دارد درباره کتاب هایى که مطالعه مى کند، توضیح 
داد: کتابى که االن خیلى دوست دارم کتاب «شدن» از 
«میشل اوباما» اســت که او را به عنوان زنى قدرتمند 
دنبال مى کنم. چند کتاب دیگــر هم در این چند وقت 
خوانده ام و همانطور که مى دانید یک کمپین کتابخوانى 
دارم که هر بار کتاب هایى را آنجا معرفى مى کنم. تا به 

حال 311 کتاب در آن معرفى شده است. 
بهنوش بختیارى دربــاره اینکه چقدر امیدوار اســت 
خاطره برخى سریال هایش دوباره در تلویزیون تکرار 

شود، خاطرنشان کرد: آدم همیشــه باید امیدوار باشد 
در این ســال ها تلویزیون روند رو به رشــد نداشته و 
ســریال هایى مثل «جایزه بزرگ»، «برره» و «خانه 
به دوش» تکرار نشده اســت اما با این حال متن ها و 
ســریال هاى خوبى خواهند آمد و مــن فکر مى کنم 
شــخصیت هایى مثل من که براى مدیــوم تلویزیون 
ساخته شده ایم همیشه درنهایت مى توانیم نقش هاى 

خوب را تکرار کنیم. 
وى درباره اینکه چرا بسیارى از سخنان و رفتارهاى او در 
شبکه هاى اجتماعى به حاشیه تبدیل شده است، بیان 
کرد: من هرگز دنبال حاشیه نبودم این سال ها به طرز 
ناجورى براى من حاشیه درست کردند. هر مسئله اى، 
حرفى، یک تبلیغ ساده نمى دانم چرا داستانى مى شود 
در اکثر موارد هم معلوم مى شود. بیشتر موارد هم آ نها 

که خواســته اند مرا به زمین بزنند سرشان به سنگ 
خورده است. ما مى توانستیم استفاده هاى مثبتى از 

اینستاگرام کنیم اما عده اى آن را خراب کرده اند.

بهنوش بختیارى:

مردم به سریال طنز نیاز دارند
ـه باید امیدوار باشد 
و به رشــد نداشته و

»، «برره» و «خانه 
ا این حال متن ها و

مــن فکر مى کنم 
ى مدیــوم تلویزیون 
ى توانیم نقشهاى 

نان و رفتارهاى او در 
یل شده است، بیان 
 این سال ها به طرز 
ردند. هر مسئله اى، 
را داستانى مى شود 
یشتر موارد هم آ نها 

 سرشان به سنگ 
ده هاى مثبتى از

راب کرده اند.

د

پژمان جمشــیدى پس از حضور موفــق در فیلم هاى 
ســینمایى و ســریال هاى تلویزیونى، به عنوان یکى از 
بازیگران فیلم سینمایى «کوســه» به کارگردانى على 
عطشانى و تهیه کنندگى سید محمد احمدى معرفى شد.

فیلم سینمایى «کوسه» بر اساس فیلمنامه اى از پیمان 
عباسى جدیدترین اثر على عطشــانى است که پروانه 
ساخت آن بهمن ماه سال گذشته صادر و پیش تولید آن 
از 15 بهمن ماه و در سکوت خبرى آغاز شده بود و قرار 
بود از اواسط فروردین ماه کلید زده شود که به دلیل شیوع 

کرونا به تعویق افتاد.
پیش تولید فیلم سینمایى «کوســه» در روزهاى آتى از 
سر گرفته خواهد شد و قرار است فیلمبردارى آن از اواخر 

خردادماه آغاز شود.
در روزهاى آینده دیگر بازیگران ایــن فیلم که فیلمى 

پربازیگر است معرفى خواهند شد.

آتیال پسیانى در آستانه تولد 63 سالگى اش آرزو کرد همه 
پیش بینى هایى که براى آینده تئاتر دارد، اشتباه باشد. این 
هنرمند که زاده 10 اردیبهشت سال 1336 است، امسال 
در 63 ســالگى خود در یکى از پیچیده ترین دوره هاى 

تاریخى، تولدى کرونایى را تجربه مى کند. 
این هنرمند مشغول اجراى نمایش «قهوه قجرى» بود 
که کرونا همه فعالیت هاى جمعى را تعطیل کرد؛ مهمانى 
ناخوانده که پسیانى معتقد اســت تاریخ را به دو بخش 
تقسیم کرده: «کرونا همه چیز را تغییر داده. به طورى که 
جهان به دو بخش پیش و پس از کرونا تقسیم مى شود. 
این ویروس حتى بر زندگى اقوام بدوى صحراهاى آفریقا 

هم اثر گذاشته است.»
او  ادامه مى دهد: «پزشــک نیســتم ولى در این مدت 
درباره کرونا جستجوى بســیار کرده ام و اطمینان دارم 
این ویروس از بین نخواهد رفت بلکه به شریک زندگى 
انســان ها تبدیل خواهد شــد و ما آدمیان با آن به یک 
همزیستى خواهیم رسید همچنانکه آنفلوآنزا هم همراه 

زندگى ما شده است.»
مؤسس گروه تئاتر «بازى» در ادامه قیاس جالبى انجام 
مى دهد: « کرونا هم مثل من که تئاتر تجربى کار مى کنم، 
مدام در حال تجربه اســت و هر لحظه خود را بازسازى 
مى کنــد. بنابراین مقابله با آن کار آســانى نخواهد بود. 
تصورم این اســت که پس از این آزمایشگاه هاى ما به 
جز بررسى این ویروس، فرصتى براى آزمایش هیچ چیز 

دیگرى نداشته باشند.» 

پربازیگر است معرفى خواهند شد.

پژمان جمشیدى 
بازیگر «کوسه»  شد

آتیال پسیانى: کرونا مدام 
در حال تجربه است

 تعدادى از بازیگران براى گذراندن امورات زندگى خود عالوه بر بازیگرى و هنر خود، شغل دیگرى هم دارند. در این مطلب با شغل دوم تعدادى از بازیگران آشنا مى شوید:شغل دوم بازیگران ایرانى 

رضا گلزار: 
صاحب رستوران، کافى شــاپ و صاحب برند 
ریزاروور و تولید کننده و طراح انواع خودروهاى 

خاص

شاهرخ استخرى: 
طالفروشى سنجاق 

پژمان بازغى:
 صاحب برگر 53

کتایون ریاحى: 
بنیانگذار بنیاد نیکوکارى کمک

مریم سلطانى: 
شعبه هاى سالن زیبایى شیمر

فیلم ســینمایى «راند چهارم» به نویســندگى و کارگردانى علیرضا امینى،تهیه کنندگى 
مرتضى شایسته و حضور على اوجى به عنوان جانشین تهیه کننده با رضا یزدانى همکارى 
مى کند. این خواننده جوان کشــورمان به عنوان خواننده این فیلم 

سینمایى انتخاب شد و براى «راند چهارم» مى خواند.
تصویربردارى فیلم «راند چهارم» دى ماه سال گذشته آغاز 
شد و این روزها آخرین مراحل فنى فیلم در حال انجام است. 
روزبه کلباسى این روزها در حال انجام مراحل تدوین فیلم 
اســت و علیرضا علویان صداگذارى فیلــم را به زودى آغاز 
خواهد کرد و موسیقى فیلم توســط سیاوش امامى و 

خوانندگى رضا یزدانى ساخته خواهد شد.
پژمان بازغى، الهه حصــارى، على اوجى، 
آناهیتا درگاهى، جمشید هاشم پور، شکیال 
ســماواتى، زهرا میرزایى، على کریمى، 
مرتضى على آبادى، پروین ملکى، یزدان 
فتوحى، مرتضــى رحیمــى، محمدرضا 
موهبتى، محمد جهانشــاهى، على اخوان، 
پژواك ایمانى، سعید کریمى، رایان سرلک و 
روشا شــیرین بازیگران «راند چهارم»  را تشکیل 

مى دهند.

در حالى که در زمان اکــران از فیلم «جوکر» به عنوان 
پولسازترین فیلم اقتباسى از کتاب هاى کمیک یاد شد، 
اکنون اعالم شــد که تنها درآمد کارگردان این فیلم از 

ساخت فیلم 70 میلیون دالر بوده است.
«تاد فیلیپس»، هم نویســنده و هم کارگــردان فیلم 

تحسین شده «جوکر» است.
این فیلم که نام خود را به عنوان پرفروش ترین فیلم با 
درجه R در تاریخ ســینما ثبت کرده و به فروشى 1/07 
میلیارد دالرى دست یافته، با بودجه اى متوسط از سوى 

کمپانى «برادران وارنر» ساخته شد.
این کمپانى که بودجه 70 میلیون دالرى براى ساخت 
فیلم اختصاص داد با بى میلى به ســراغ ســاخت فیلم 
«تاریکى» از دنیاى کمیک رفت. این در حالى است که 
به تازگى گزارش شــد با توجه به فروش 1/07 میلیارد 
دالرى «جوکر» این فیلم در مجموع سودى 830 میلیون 
دالرى را از فروش جهانى خود کسب کرده است. گفته 
شده با همه هزینه هایى که در بازار بین المللى از مرحله 
ســاخت تا تبلیغات و توزیع براى فیلم شده در مجموع 
براى «جوکر» 393 میلیون دالر هزینه شده که شامل 

70 میلیون بودجه تولیــد، 120 میلیون بودجه تبلیغات 
و بازاریابى جهانى فیلم، 54 میلیــون دالر هزینه هاى 
ویدیو، 105 میلیون دالر مشارکت ها، 33 میلیون دالر 
هزینه هاى متفرقــه و 11 میلیون دالر مالیات ها و بهره 

بوده است.
در نهایت سود خالص «برادران وارنر» 437 میلیون دالر 
بوده است. درآمد فیلیپس به عنوان کارگردان نیز برآورد 

شده که به بیش از 70 میلیون دالر مى رسد. این در حالى 
است که او قراردادى کوچک بســت و سود بیشتر را به 
دریافت سهمى از سود موکول کرد. «خواکین فینیکس» 
که بازیگر نقش «جوکر» یا «آرتور فلک»  به عنوان یک 
استندآپ کمدین است، قراردادى استانداردتر بست و با 
دریافت دستمزد بیشتر، سودى کمتر و تنها یک درصد از 

سود فیلم را دریافت مى کند./1732

اکران آنالین تازه ترین فیلــم فرامرز قریبیان با 
عنوان «خروج» فرصت تماشــاى شمایل تازه 
این بازیگر در ســینما را از مخاطبان گرفته است 
و چه بسا که این بســنده کردن به اکران آنالین 
به نفع قریبیان هم شــده باشد که کیفیت زیرحد 
انتظار «خروج» به شکست در ســینماها منجر 

نشود.
فرامرز قریبیان بازیگر توانایى اســت ولى اینکه 
ابوالحسن داوودى او را که شمایلى کامًال جدى 
دارد همتاى رضا عطاران کمدین پولســاز سینما 

بداند قابل توجه است.
ابوالحسن داوودى، کارگردان، فیلمنامه نویس و 
تهیه کننده سینما با اشاره به ویژگى هاى مشترك 
قریبیان و رضا عطاران که با اولى در «مرد بارانى» 
و با دومى در «هزارپا» همکارى داشته به «هفت 
صبح» گفت: من فقــط دو بازیگــر را دیدم که 
هیچگاه دانش بازیگــرى و کارگردانى را قاطى 

نمى کنند. یکى قریبیان و دیگرى رضا عطاران.
داوودى ادامه داد: عطاران و قریبیان ســرصحنه 

خودشــان را کامًال در اختیار ذهنیــت و تصویر 
کارگردان قــرار مى دهند و تصور خودشــان را 
قالــب نمى کننــد. ممکن اســت تصورشــان 
را درمیان بگذارنــد ولى اصرارى بــر اجرایش 

ندارند.
داوودى با ذکر خاطرات تولید «مرد بارانى» بیان 
کرد: خسرو شکیبایى با فیلم قرارداد داشت و حتى 
چند هفته اى روخوانى داشتیم و تمرین هم کردیم 
ولى چون فیلمبردارى «میکس» و «مرد بارانى» 
همزمان شده بود و چون خســرو در هر دو نقش 
اصلى داشت این شد که من یک تصمیم انقالبى 
گرفتم و نقش را به قریبیان پیشنهاد کردم و ایشان 

هم پذیرفت.
داوودى ادامه داد: بسیار خوشحالم که با قریبیان 
همکارى کردم کمااینکه اگر این نقش را با خسرو 
شکیبایى انجام مى دادیم مى شد شبیه یکى دیگر 
از نقش هایى که با همان فیزیک و صدا و حرکت 
بدن خودش انجام داده ولى اتفاقى که با قریبیان 

افتاد به  شدت ماندگار شد.

سود مالى عجیبى که «جوکر» براى سازندگانش به همراه آوردشباهت رضا عطاران و فرامرز قریبیان!

سریال «بچه مهندس 3» با یک حاشیه و اتفاق عجیب 
به روى آنتن شبکه 2 سیما رفت.

روزبه حصارى، بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیون که 
تجربه بازى در ســریال هایى مثل  «تاریکى شــب، 
روشــنایى روز» و «یــادآورى» را در کارنامــه خود 
دارد، ماه رمضان امســال با ســومین فصل از سریال 
«بچه مهندس» روى آنتن است. اما به نظر مى رسد 
اختالفاتى بیــن بازیگر نقش «جواد جــوادى» که از 
کودکى تا جوانى او در این ســریال به تصویر کشیده 
شده، با کارگردان و تهیه کننده کار مشکالتى به وجود 

آمده که اسم او از تیتراژ اول سریال حذف شده است.
در واکنش به این موضوع، روزبه حصارى پس از پخش 
شدن اولین قسمت از این ســریال در اولین شب ماه 
رمضان، در صفحه شخصى اینستاگرامش عکسى از 

خود منتشر کرد و با لحنى کنایه آمیز نوشت:
«خیلى هیرو طور، خیلى مرموز طــور، خیلى مخفى 
طور قراره وارد سریال شــم. حتى اسمم هم تو تیتراژ 

نیست. خوبه کسى نمى دونه. پس االن من 
یه "جواد" مخفى ام.»

در همین حال حسن وارسته، نویسنده 

سریال «بچه مهندس» در پاسخ به این سئوال که اغلب 
مخاطبان انتظار داشتند تا از قسمت اول روزبه حصارى 
را در قالب جوانى «جواد» ببینند، اما او تا قسمت سوم 
حضور نداشــت بیان کرد: مى خواستیم حضور روزبه 
حصارى در تعلیق باشد. منتهى به لطف فضاى مجازى 
همه چیز لو رفت و همه هم مى دانستند که حصارى 

نقش «جواد» را بازى مى کند. 
وارســته درباره چرایى عدم حضور روزبه حصارى از 
همان قسمت اول با توجه به سبکى که در فصل 2 این 
سریال پیاده شد، گفت: در فصل قبل یک فصل میانى 
داشــتیم که ورود «جواد» به دانشگاه و ثبت نام او بود 
و آن زمان از لحاظ تولیدى به ضبط این ســکانس ها 
نرســیدیم و هم اینکه آنقدر فرصتمان کوتاه بود که 
دیدیم آنطور که دلمان مى خواهد نمى توانیم قصه را 
بنویسیم و به آن بپردازیم. براى همین هر چه حساب 
کردیم دیدیم االن فصل سوم زندگى «جواد» است و او 
االن از یک خانه کوچک تر به دنیاى بزرگ تر پا گذاشته 
است و باید فصل نوجوانى اش را تمام کنیم 

و بعد وارد جوانى شویم. /1731

رضا یزدانى 
خواننده فیلم «راند چهارم» شد

بازیگر نقش اولى که اسمش در تیتراژ سریال نیست!

مى کند. این خواننده جوانک
سینمایى انتخاب شد
تصویربردارى فیلم
شد و این روزها آخری
روزبه کلباسى این ر
اســت و علیرضا علو
خواهد کرد و م
خوانند
پژما
آناه
سـ
مر
فتو
موه
پژواك
روشا شــی
مى دهند
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کمیته اســتیناف رأى کمیته انضباطــى مبنى بر بازنده 
اعالم شدن سپاهان در دیدار با پرسپولیس را تأیید کرد 
تا مجموعه ســپاهان بازنده بزرگ بازى با پرسپولیس 

لقب بگیرند.
پیش از این، کمیته انضباطــى فوتبال بعد از بازى هفته 
بیســت و یکم لیگ برتر رأى خود را درباره دیدار برگزار 
نشده سپاهان و پرسپولیس صادر کرد  که ضمن بازنده 
اعالم کردن تیم ســپاهان با نتیجه 3 به صفر در بازى 
مقابل تیم پرسپولیس، باشگاه سپاهان به پرداخت مبلغ 
یک میلیارد و500 میلیون ریــال جریمه نقدى محکوم 

شد.
هفته گذشته جلســه اى در کمیته استیناف برگزار شد و 
سرپرستان و مدیران حقوقى دو باشگاه صحبت کردند 
و دالیلشــان را مطرح کردند؛ مسئوالن سپاهان اعالم 
کردند که مــدارك و فیلم هاى جدیــدى ارائه کرده اند 
که مى تواند رأى را به ســود آنها صادر کند اما این اتفاق 
نیافتاد. باالخره روز دوشــنبه اعضاى کمیته اســتیناف 
فدراسیون فوتبال براى اعالم رأى نهایى دیدار سپاهان 
و پرسپولیس جلسه شور گذاشتند و در پایان این جلسه 

رأى کمیته انضباطى را تأیید کردند.

در همان روز هــاى ابتدایى بعد از برگزار نشــدن بازى 
سپاهان پرسپولیس، مســعود تابش، مدیر عامل باشگاه 
سپاهان اســتعفا کرد؛ اســتعفاى تابش در حالى رخ داد 
که فشــار هواداران در پى اتفاقات بازى با پرســپولیس 

زیاد شده بود.
البته به نظر رسید یک جا به جایى ساده در رأس باشگاه 
سپاهان رخ داد، رئیس هیئت مدیره، سرپرست شد و مدیر 
عامل بعد از استفعا همچنان عضو هیئت مدیره باقى ماند 
تا در تصمیمات دخیل باشد؛ البته این کار به ظاهر ساده 

توانست به خوبى حواشى ایجاد شده را از بین ببرد.
ایــن قضیه دامــن امیــر قلعه نویــى را نیــز گرفت و 
صحبت هایى در مورد کنار گذاشته شدن وى از سپاهان 
بر ســر زبان ها افتاد که در ابتدا نیکفر در مورد اینکه آیا 
همکارى با قلعه نویى ادامه خواهد داشت یا این مربى در 
تابستان از سپاهان جدا مى شود، عنوان کرد: «این مسئله 
بستگى به کســب نتایج دارد و االن نمى شود در مورد 
آن صحبت کرد.» بعد از آن نیز روابط عمومى باشــگاه 
سپاهان با انتشار متنى بر حمایت تمام قد این باشگاه از 

سرمربى زردپوشان تأکید کرد.
اما هنوز پاى حمیدرضــا عظیمیان، مدیر عامل کارخانه 

فوالد مبارکه در این ماجرا باز نشده است؛ عظیمیان که 
خود در جلسه پیش از فصل براى تصمیم گیرى در مورد 
سرمربى سپاهان حضور داشت و با قلعه نویى براى فصل 
جارى به توافق رسید؛ عظیمیان در روز بازى با پرسپولیس 
نیز زودتر در ورزشگاه نقش جهان حضور داشت اما کارى 

از دستش براى رسیدن سپاهانى ها به ورزشگاه برنیامد.
حاال طالیى پوشان در فاصله 10 امتیازى با پرسپولیس 
صدرنشین در رده دوم قرار گرفته اند، رده دومى که حتى 
ممکن اســت بعد از بازى عقب افتاده استقالل از دست 
برود؛ نایب قهرمان فصل گذشــته که عزم خود را براى 
قهرمانى در فصل جارى جزم کرده بود شــانس بسیار 
کمى براى رقم زدن این اتفاق دارد؛ البته سپاهان هنوز 

در جام حذفى شانس کسب یک قهرمانى را دارد.
باید دید واکنش بعدى مسئوالن سپاهان چه خواهد بود، 
آیا به دادگاه CAS شکایت مى کنند که طبق گفته عضو 
کمیته استیناف حدود هفتصد هشــتصد  میلیون تومان 
هزینه دارد یا خیر؛ البته شــاید بهتر باشــد مقصر اصلى 
این اتفاق از سوى باشگاه مشخص شود و جلوى چنین 
تصمیماتى که آبروى چندین ساله یک باشگاه و شهر را 

از بین مى برد، گرفته شود.

سپاهان، بازنده بزرگ برگزار نشدن بازى با پرسپولیس

باشگاه، مقصر اصلى را معرفى کند
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رأى کمیته اســتیناف به نفع پرسپولیس، بسیارى 
از رســانه ها را به این صرافت انداخته که به دنبال 
مقصر این ماجراى جنجالى که ســپاهان را بازنده 
و این تیم را از کورس قهرمانى خارج کرد باشــند. 
آنطور که از محتواى مطالب منتشــر شــده در این 
رسانه ها بر مى آید، اکثر آنها اعتقاد دارند امیر قلعه 
نویى، ســپاهان را در این پرونده بزرگ بازنده کرده 
اســت. البته در این باره حرف و سخن بسیار است 
اما به هرحال رســانه هاى تهرانى کار خودشان را 
مى کنند و فعًال این سرمربى طالیى هاست که آماج 

حمله قرار گرفته است.
روز گذشــته خبرگزارى «آنا» وابســته به دانشگاه 
آزاد اسالمى متنى زیر عنوان «قلعه نویى و اعتبارى 

که از دست رفت/ کمیته اســتیناف نسخه ژنرال و 
ســپاهان را یکجا پیچید» علیه قلعه نویى منتشر 
کرد که شــاید یکى از تندترین حمالتــى بود که 
رســانه هاى مرکزنشــین بعد از اعالم رأى کمیته 
استیناف خطاب به سرمربى سپاهان ترتیب داده اند. 
خواندن بخش هایى از یادداشــت این خبرگزارى 
کمک مى کند که بدانیم قلعه نویى در چه شــرایط 
دشوارى براى ادامه همکارى با سپاهان قرار گرفته 

است:  
«کمیته استیناف با رأى قاطع خود سپاهان را بازنده و 
دِر خروج را به امیر قلعه نویى نشان داد... در این میان، 
آن همه هیاهو، جنجال و قسم هاى عجیب و غریب 
از سوى سرمربى سپاهان نیز کوچک ترین تأثیرى در 

رأى کمیته استیناف نداشت و حاال امیر قلعه نویى ماند 
و هزاران هوادار تیمش که باید به آنها جوابگو باشد.

چنانچه همه اتفاقاتى که پیرامون دیدار برگزار نشده 
سپاهان و پرسپولیس را کنار هم قرار دهیم به خوبى 
مى توان برداشــت کرد که امیر قلعه نویى حاضر به 
میدان فرستادن تیمش در غیاب کى روش استنلى 
مصدوم و هواداران نبود و به نوعى آن شرایط را رقم 
زد تا بلکه این مسابقه در تاریخ دیگرى برگزار شود... 
به جرأت مى توان گفت کــه امیر قلعه نویى با اتخاذ 
آن تصمیم یکى از بزرگ ترین اشتباهات خود را در 
دوران مربیگرى اش انجام داد. اشــتباهى شبیه آن 
غفلتى که چند سال قبل در استقالل مرتکب شد و با 
تأخیر در اعالم لیست استقالل به کنفدراسیون آسیا 

باعث محرومیت تیمش از حضور در لیگ قهرمانان 
شد و بخاطر همین مسئله هم سخت مورد اعتراض 
هواداران اســتقالل قرار گرفت... حاال مشابه این 
اتفاق در ســپاهان رخ داده و هواداران این تیم امیر 
قلعه نویى را مقصر آن مى داننــد. اتفاقى که فاصله 
امتیازى طالیى پوشان با پرسپولیس را به 10 امتیاز 
رســاند در حالى که آنها تنها امیدشان براى نزدیک 
شــدن به صدر جدول پیروزى در بازى خانگى بود 

که برگزار نشد. 
کمیته استیناف با رأى قاطعانه اش نه تنها امیدهاى 
سپاهان و هوادارانش براى نزدیک شدن به صدر 
جدول را بســیار کمرنگ کرد بلکه نسخه ژنرال 
را هم در اصفهان پیچید و او از حــاال باید به فکر 

یک تیم جدید براى فصل آینده باشد. از این جهت 
که هواداران ســپاهان دیگر عالقــه اى به ماندن 
قلعه  نویى در تیمشــان ندارند و در ســوى دیگر 
مجموعه این باشگاه نیز بعد از هزینه هاى هنگفت 
در دو فصل پیاپى از اینکه مجدد دستشــان از جام 
کوتاه مانده حســابى از عملکرد سرمربى تیم خود 

شاکى و قصد ادامه همکارى با وى را ندارند.
شــاید قلعه نویى براى بازگرداندن اعتبار از دست 
رفته اش نیاز به یک معجزه دارد . اینکه صدر جدول 
را از پرسپولیس پس بگیرد یا اینکه در جام حذفى 
و لیگ قهرمانان آسیا آنقدر خوب نتیجه بگیرد که 
هواداران تیمش اتفاقات رخ داده را به فراموشــى 

بسپارند.»

ی ا می ى ا ب و روز ر ب ی
فدراسیون فوتبال براى اعالم رأى نهایى دیدار سپاهان 
گذاشتند و در پایان این جلسه  و پرسپولیس جلسه شور

رأى کمیته انضباطى را تأیید کردند.

آن از ب ر ب آن
متنى بر ح سپاهان با انتشار
سرمربى زردپوشان تأکید ک
اما هنوز پاى حمیدرضــا ع

رأى کمیته اســتیناف به نفع پرسپولیس، بسیارى 
از رســانه ها را به این صرافت انداخته که به دنبال

مقصر این ماجراى جنجالى که ســپاهان را بازنده 
و این تیم را از کورس قهرمانى خارج کرد باشــند. 
آنطور که از محتواى مطالب منتشــر شــده در این 
آنها اعتقاد دارند امیر قلعه  رسانه ها بر مى آید، اکثر
نویى، ســپاهان را در این پرونده بزرگ بازنده کرده 
اســت. البته در این باره حرف و سخن بسیار است 
اما به هرحال رســانه هاى تهرانى کار خودشان را

مى کنند و فعًال این سرمربى طالیى هاست که آماج 
حمله قرار گرفته است.

روز گذشــته خبرگزارى «آنا» وابســته به دانشگاه 
آزاد اسالمى متنى زیر عنوان «قلعه نویى و اعتبارى 

که از دس
ســپاهان
کرد که ش
رســانه
استیناف
ب خواندن
کمک مى
دشوارى
است:  

«کمیتها
دِر خروج
آن همهه
از سوى س

کمیته استیناف، قلعه نویى را زیر تیغ برد

باشگاه سپاهان در خصوص رأى کمیته استیناف 
و پیروزى 3 بر صفر به نفع باشــگاه پرسپولیس 
و ســخنان مهدى دادرس بیانیه صادر کرد. روز 
دوشــنبه مهدى دادرس اعالم کرد که باتوجه 
به سفر چند نفره به سوییس و حضور در دادگاه 
CAS، شکایت به این دادگاه هزینه بر خواهد 
بود و همچنیــن با لحنى کنایى نســبت به این 
موضوع اظهاراتى را انجام داد. حــاال در بیانیه 
سپاهان به خصوص نســبت به او صحبت ها و 

سئواالتى مطرح شده است. در این بیانیه آمده: 
«متأســفانه روز اعالم رأى کمیته استیناف در 
خصوص بازى جنجالى ســپاهان و پرسپولیس 
در اقدامى غیر حرفه اى، غیــر اخالقى و دور از 
شأن ورزش و اهالى آن، یکى از اعضاى کمیته 
استیناف فدراسیون فوتبال با استفاده از الفاظى 
سخیف این باشگاه بزرگ و مردمى را در مقابل 
دوربین و خبرنگاران خطاب قرار داده که مواضع 
ناحق ایشان موجب تکدر خاطر هواداران خونگرم 
آن شده است. لذا این باشگاه ضمن حفظ حقوق 
خود مبنى بر ثبت شــکایت از ایشان در مراجع 
ذیصالح، بیان مى دارد اینگونه اظهارات سندى 
محکم بر عدم بى طرفى در قضاوت ایشــان در 

باالترین جایگاه قضایى فدراسیون است!
در اینجا الزم به یادآورى ماجراى شکایت بورنو 
سزار در فیفاست که باشــگاه سپاهان به عنوان 
یکى از معدود باشــگاه هاى ایرانــى با تبحر و 
تجربه مدیــران خود پرونــده حقوقى پرداخت 
جریمه یــک میلیون و 300 هــزار دالرى را در 
دادگاه عالى ورزش (CAS) به دریافت خسارت 
370 هزار دالرى از طــرف مقابل تبدیل نموده 
و نه تنها در ســوییس هزینه اى نتراشیده بلکه 
موجب درآمدزایى نیز شــده است. حال پرسش 
اینجاســت با عنایت به اظهــارات توهین آمیز 
این فرد به باشگاه سپاهان و همچنین به دادگاه 
عالى ورزش (CAS)،آیا وى واجد شرایط اصل 
بى طرفى و اجراى عدالت در قضاوت هاى خود 
در پرونده اخیر و پرونده هاى آتى مى باشد؟ آیا 
ناخودآگاه اینگونه موضع گیرى ها شائبه مهندسى 
آراء و جانبدارى از تیم خاصى را به اذهان متبادر 

نمى نماید؟ آیا همه تیم هاى ورزشى از نگاه 
ایشان یکسانند؟»

موضع تند 
باشگاه سپاهان 

در قبال 
کمیته استیناف

 بشــار رســن، هافبک عراقى تیم فوتبال پرسپولیس که به 
دلیل پرداخت نشدن مطالباتش حســابى از دست مدیران 
این باشگاه دلخور شــده، روز یک شنبه در گفتگویى که با 
یک رسانه عراقى داشت اعالم کرد اگر از باشگاه هاى ایرانى 
همچون سپاهان پیشنهاد داشــته باشد، ممکن است آن را 

قبول کند، اما هیچ وقت بخاطر هواداران پرسپولیس به 
استقالل نمى رود. همین صحبت بشار کافى بود 
تا شایعاتى در خصوص عالقه باشگاه سپاهان به 

جذب این هافبک عراقى مطرح شود.
 با این حال، پیگیرى ها نشان مى دهد اصًال چنین 
چیزى صحت ندارد و باشگاه سپاهان برنامه اى 

براى خرید رسن ندارد. سپاهان هم مثل 
بســیارى از تیم ها، در بالتکلیفى 
مســابقات بخاطر شیوع ویروس 
کروناســت و به همین دلیل هنوز 

برنامه مشــخصى براى فصل آینده 
ندارند. با این شــرایط، طبیعتًا آنها نمى توانند از حاال 
براى فصل آینده برنامه ریزى کنند و بحث هایى هم 
که درباره حضور بشار در سپاهان مطرح شده بود، 

به کلى شایعه است.

ســن، هافبک عراقى تیم فوتبال پرسپولیس که به 
ختنشدن مطالباتش حســابى از دست مدیران 
اه دلخور شــده، روز یک شنبه در گفتگویى که با 
ه عراقى داشت اعالم کرد اگر از باشگاه هاى ایرانى 
سپاهان پیشنهاد داشــته باشد، ممکن است آن را

، اما هیچ وقت بخاطر هواداران پرسپولیس به 
ددددددددبود  نمى رود. همین صحبت بشار کافى 
ههههههههههه بهههه ى در خصوص عالقه باشگاه سپاهان

 هافبک عراقى مطرح شود.
ننننیننن پیگیرى ها نشان مى دهد اصًال چ ل،
حتندارد و باشگاه سپاهان برنامهىىىىىى اىىىى

د رسن ندارد. سپاهان هممثل
ى از تیم ها، در بالتکلیفى 
ت بخاطر شیوع ویروس 
تو به همین دلیل هنوز 

شــخصى براى فصل آینده 
ینشــرایط، طبیعتًا آنها نمى توانند از حاال 
ل آینده برنامه ریزى کنند و بحث هایى هم 
در سپاهان مطرح شده بود،  حضور بشار

ایعه است.

سپاهان فعًال
 به بشار فکر نمى کند

عذرخواهى پیروانى بابت دعواهاى مجازى 
با قلعه نویى!

دوشنبه شــب جمعى از اعضاى هیئت رئیسه و مسئوالن 
کمیته هاى مختلف فدراسیون به مالقات مهدى تاج رفتند. 
نکته جالب توجه در خبر ارسال شده تأکید بر این نکته بود که 
مالقات در منزل رئیس سابق فدراسیون فوتبال انجام شده 
است اما بررسى تصاویر منتشر شده به خوبى نشان مى دهد 
مهمانان با کفش در یک واحد ادارى و غیر مسکونى حضور 
دارند. در واقع مالقات کنندگان در  دفتر شخصى مهدى تاج 
واقع در خیابان ارغوان، نزدیک به پارك ملت تهران به دیدار 

رئیس سابق فدراسیون رفتند.

در این گزارش خبرى تالش شده بر صمیمیت فضاى این 
دیدار دوستانه تأکید شــود همچنین اینگونه به نظر برسد 
که مالقات در یک فضاى غیــرکارى و بدون پرداختن به 
موضوعات کارى صورت گرفته اما حقیقت این است که در 
این نشست و در دفتر کارى مهدى تاج موضوعات و مسائل 
مرتبط با تحوالت فدراسیون فوتبال هم مورد بحث قرار 
گرفته و این جلسات در قالب محدودترى با حضور دوستان 
قدیمى آقاى رئیس از  جمله دبیرکل اســبق فدراسیون و 

برخى نزدیکانش ادامه خواهد داشت.

خانه نبود، محل کار بود! 

مدیر تیم پرســپولیس به دلیل حواشى به وجود 
آمده روزهاى گذشته که یک طرف غائله ها بوده، 

عذرخواهى کرد.
افشین پیروانى در گفتگو با برنامه «فوتبال برتر» 
در مورد حواشــى و تنش هاى به وجــود آمده در 

اهالى فوتبال فضاى مجــازى و برخى 
بخاطر مباحث مطرح 

شــده از طرف او، 
ابراز کرد: شــاید 
حرف ها   یکسرى 
تعطیلى  علت  به 

فوتبال و خانه نشــین بودن عنوان شــد، اما من 
بابت پست و مســئولیتى که دارم، ابتدا باید از تیم 
پرسپولیس و میلیون ها تماشاگر دفاع کنم. اگر آن 
لحظه کارى کردم و حرفى زدم، به دلیل وظایفم 

بوده است.
او ادامه داد: اینکه مباحث ما به حاشیه کشیده شد، 
اصًال قبول ندارم. مــن همینجا از مردم عزیزمان 
عذرخواهى مى کنم؛ شاید الفاظى به کار بردیم و 
حرف هایى زده شــد که به یکسرى توهین شد و 
به یکسرى برخورد؛ شــاید توقع نداشتند پیروانى 
این حرف ها را بگوید، اما من مخلص همه هستم 

و شاید نباید آنطور حرف مى زدم.
پیروانى عنوان کرد: در روزهاى گذشــته به علت 
این مســائل یارکشى شد و پیشکســوتان ما نیز 
حرف هایى زدند. پیشکسوتان بخاطر طرفدارى 
از من تماس گرفتند، اما خدا را شاهد مى گیرم که 
گفتم نمى خواهم هیچکسى به این داستان ورود 
کند. به بازیکنان و پیشکسوتان گفتم وارد این 
موضوع نشوند. البته مى پذیرم که کار قشنگى 

نبود و دستم باالست.

تیم فوتبال ســپاهان در دیدار مقابل پرسپولیس با 
وجود میزبانى در زمین حاضر نشد و کمیته انضباطى 
فدراســیون فوتبال نتیجه این بازى را 3 بر صفر به 
سود تیم فوتبال پرســپولیس اعالم کرد. پس از آن 
سپاهانى ها اعتراض خود را به کمیته استیناف بردند 

و این کمیته هم رأى کمیته انضباطى را تأیید کرد.
در ســوى دیگر، اما معترض دیگر ایــن دیدار، تیم 
استقالل است که مى گوید سپاهان با بازى نکردن 
مقابل پرسپولیس، شانس قهرمانى را از آنها گرفته 
اســت. در همین ارتباط یک عضو کمیته استیناف 
به «میزان» گفت: استقالل از نظر قانونى نمى تواند 
اعتراض خــود به بــازى نکردن ســپاهان مقابل 
پرسپولیس را به کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال 
ببرد، چون ذینفع ایــن پرونده نیســت. فقط یکى 
از طرفین ایــن دیدار مى تواند نســبت به این بازى 
اعتراض کند. کمیته اســتیناف یا کمیته انضباطى 
براى دلخوشى باشــگاهى حکم صادر نمى کنند و 
تنها قانون معیار صدور رأى در کمیته هاى فدراسیون 

فوتبال است.

استقالل نمى تواند 
معترض رأى سپاهان 
و پرسپولیس باشد

نشریه «الریاضیه» عربستان خبر داد باشگاه النصر 
در تابستان پیش رو در بخش لژیونرها قصدى براى 
تغییر ندارد و مى خواهد تمام بازیکنان خارجى اش 
را حفظ کنــد. النصر قهرمان فصل گذشــته لیگ 
عربستان است و ستاره هاى سرشناسى مثل احمد 
موسى، بازیکن سابق لستر سیتى را در ترکیبش دارد.
این تیم یکى از رقباى ســپاهان در مرحله گروهى 
لیگ قهرمانان آسیاست. شــاگردان قلعه نویى در 
صورت ازسرگیرى مسابقات باید در اولین بازى به 

مصاف این تیم سعودى بروند.

ر ر ل و ر و ر ى رو نپ
آمده در حواشــىو تنش هاى به وجــود در مورد

ىرخى اهالى فوتبال فضاى مجــازى و ب
بخاطر مباحث مطرح
شــده از طرف او، 
ابراز کرد: شــاید 
حرف ها   یکسرى 
ىیلى تعط علت  به 
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رقیب سپاهان لژیونرهایش را حفظ مى کند

جهانبخش جزو بازیکنان ضعیف برایتون است! 
یک رسانه انگلیسى در گروهبندى بازیکنان برایتون 
هافبک ایرانى این تیم را جزو بازیکنان ضعیف قرار دارد.
سایت «یاهو اسپورت» در گزارشــى به وضعیت تیم 
برایتون در این فصــل از لیگ جزیــره پرداخت و بنا 
به تعــداد بازى ها و عملکــرد، بازیکنان ایــن تیم را 

گروهبندى کرد.
علیرضا جهانبخش، هافبک ایرانــى برایتون در این 
گروهبندى در گروه ســوم قرار گرفت و به نوعى جزو 

بازیکنان ضعیف این فصل تیم انگلیسى معرفى شد. 
این سایت درباره جهانبخش نوشت: «او دو گل در این 
فصل براى برایتون به ثمر رساند ولى با توجه به قیمت 

باالیش در بازى ها حضور نداشت.»
این رسانه بازیکنان برایتون را در چهار گروه تقسیم کرد. 
گروه هاى اول و دوم جزو بازیکنان سطح خوب این تیم 
به شمار مى آمدند و گروه هاى سوم و چهارم بازیکنان 

ضعیف  این تیم انگلیسى بودند.
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ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم  حسین شاه منصورى دادخواستى 
به مبلغ 32/000/000 ریال مطالبه چک بطرفیت رسول شوشترى که اعالم شده مجهول 
المکان است تقدیم و به کالسه 11/99 در شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان 
ثبت گردیده  و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به 
تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى کثیر االنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 99/3/24 
ساعت 3 عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیراین صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 825484  شعبه هشتم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/2/166

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم  آقاى احمدرضا سعیدى دادخواستى 
به مبلغ 200/000/000 ریال بطرفیت آقاى شهرام شــهریز باز که اعالم شده مجهول 
المکان است تقدیم و به کالسه 1171/98 در شــعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان ثبت گردیده و  به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا 
و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز یکشنبه مورخ 
99/3/25 ساعت 9:30 صبح در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیراین صورت وقت رسیدگى ابالغ 
شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 825472  شعبه ششم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/2/167

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم  رمضان ادیبى سده درخواستى به 
مبلغ ده میلیون ریال بطرفیت سیده محدثه باور که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم 
و به کالسه 874/98 در شعبه یک حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده  و به 
علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیر االنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شــود در روز دوشنبه مورخ 99/3/12 ساعت 3  
عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید در غیراین صورت وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا 
رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 825455  شعبه یک حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /2/168

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم  آقاى مرتضى سلیمیان دادخواستى 
به مبلغ انتقال سند یک دســتگاه خودرو پراید بطرفیت آقاى محمد قائد امینى که اعالم 
شده مجهول المکان است تقدیم و به کالســه 33/99 در شعبه سوم حقوقى شوراى حل 
اختالف لنجان ثبت گردیده  و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى 
دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در روز 
17 مورخ 99/3 ساعت 15 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیراین صورت وقت رسیدگى ابالغ 
شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 825217  شعبه سوم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/2/169

آگهی تحدید حدود عمومى امالك قسمتى از بخش هاى 8 و 9 ثبت 
اصفهان واقع در حوزه ثبتى شهرستان مبارکه
                                                       اول : امالك و ابنیه واقع در بخش 8 ثبت اصفهان

 1- امالك واقع در دهنو پالك یک - اصلى و فروعات ذیل :  
1910 فرعی:  آقاى اصغر نصوحى دهنوى فرزند مهدى ششدانگ یکباب خانه بمساحت 

184/05 متر مربع
1911 فرعی:  آقاى على نصوحى فرزند اکبر ششــدانگ یکباب خانه بمساحت 155/60 

متر مربع
2-امالك واقع در شیخ آباد پالك 4- اصلى و فروعات ذیل :  

735 فرعی:  خانم انیس کیانى  فرزند  صادق ششدانگ یکباب خانه بمساحت 317/28 متر 
مربع  و مجزى شده از پالك 99 فرعى

                                                 (   براى روز چهارشنبه 99/02/31 )
3- امالك واقع در طالخونچه پالك 40- اصلى و فروعات ذیل:

1128 فرعى : آقاى اسماعیل یلمه فرزند بهزاد  نسبت به چهار دانگ مشاع وخانم فرزانه 
یلمه ها فرزند مظفر نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 381/37  

متر مربع 
 1899 فرعی : آقاى  مجید صادقیان طالخونچه  فرزند على ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

157 مترمربع  و مجزى شده از پالك 1402  فرعى
1900 فرعی : آقاى  ولى اله پیرا فرزند بهرام نسبت به چهار دانگ مشاع وخانم گل صنم 
بربریان فرزند کرمعلى نسبت به دو دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 262/65  

مترمربع  و مجزى شده از پالك 1184  فرعى
                                        (   براى روز پنجشنبه 99/03/01 )

4- امالك واقع در  على آباد  آبرو پالك 424- اصلى:
424-اصلى: آقاى على ستارى فرزند ناصر قلى  نســبت به دو دانگ مشاع وآقاى صمد 
ستارى فرزند حسین نسبت به یک دانگ مشاع وخانم کبرى کاوه آهنگران فرزند حسین 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 132000 متر 

مربع محاط در پالك 393 –اصلى  
                                     (   براى روز  شنبه 99/03/03 )

5-امالك واقع در مجاورت بداغ آباد طالخونچه 464- اصلى:
464-اصلى : آقاى مصطفى حبیبى فرزند رضا نسبت به چهار دانگ مشاع وخانم طاهره 
حبیبى فرزند اسماعیل نسبت به دو دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 

199/24 متر مربع در مجاورت بداغ آباد طالخونچه
                                 (   براى روز سه شنبه 99/03/06 )

                                               دوم : امالك و ابنیه واقع در بخش 9 ثبت اصفهان
1- امالك واقع در مبارکه پالك دو- اصلى و فروعات ذیل :

570 فرعی : اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان مبارکه ششدانگ یکباب مسجد بمساحت 
83/34  مترمربع  

3946 فرعی : آقاى فرشید صالحى مبارکه  فرزند عباسششدانگ یکباب مغازه بمساحت 
28/98  مترمربع  و مجزى شده از پالك 661فرعى

3952 فرعی : آقاى مصطفى فروغى فرزند محمد حسین  ششدانگ یکباب خانه بمساحت 
136/45  مترمربع  و مجزى شده از پالك 648 فرعى

3953 فرعى :آقاى حســنعلى صالحى مبارکه فرزند عبدالکریم ششدانگ یکباب خانه 
بمساحت 319/20 مترمربع و مجزى شده از پالك 1283 فرعى

3954 فرعی : آقاى محمد على صالحى مبارکه فرزند اســداله  ششــدانگ یکباب خانه 
بمساحت 310/12  مترمربع  و مجزى شده از پالك 1143 فرعى

3955 فرعی : آقاى عباس شــفیع زاده  فرزند صفر على نسبت به دو دانگ  مشاع و خانم 
مریم باقرى خولنجانى فرزند اسفندیار نســبت به چهار دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 

خانه بمساحت 185/59  مترمربع  و مجزى شده از پالك 187 فرعى
3956 فرعی : آقاى کاظم صداقت فرزند  نصراله ششدانگ یکباب  خانه  بمساحت 174/81  

مترمربع  و مجزى شده از پالك 1339 فرعى
                                         (  براى روز چهارشنبه 99/03/07 )

2- امالك واقع خولنجان  در پالك 13- اصلى و فروعات ذیل :
1094 فرعى:  آقاى  هوشنگ غضنفر پور خولنجانى فرزند عبدالوهاب ششدانگ یکباب 

ساختمان بمساحت 21/54 مترمربع  ومجزى شده از پالك 91 فرعى
1095 فرعى : آقاى احمد رضا باقرى خولنجانى  فرزند حسنعلى  ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 173/80 متر مربع ومجزى شده از  پالك 15 فرعى
3- امالك واقع در لنج  پالك 17- اصلى و فروعات ذیل :

51 فرعى: آقاى عباس یوسفى لنجى  فرزند صفرعلى ششدانگ یک بابخانه به مساحت 
216/20 متر مربع ومجزى شده از پالك 18 فرعى

                                        (   براى روز  پنجشنبه 99/03/08 )
بترتیب از ساعت 8/5 صبح به بعد در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب ماده 
14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین اعـالم مى شود که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضـور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالك یا نماینـده قـانونى آنها در 
موقع تعیین حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مذکور ملک آنها با حدود اظهار شده 
از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شــد . اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك که 
در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تعیین حدود فقط تا سى روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت ، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض به این اداره بایستى با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایى گواهى تقدیم 

دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید .
تاریخ انتشار  :  چهارشنبه  02/10 /1399  م الف: 824611  رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان مبارکه مظاهر نصرالهى/2/149

اخطار اجرایى
 شماره 157/98 به موجب راى شماره 846 تاریخ98/8/28 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه رسول یوسفى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت اصل خواســته به میزان دو میلیون و چهارصد و پنجاه 
هزار تومان و پرداخت هزینه  دادرسى به میزان دویســت وبیست هزار تومان و خسارت 
تاخیردرتادیه از تاریخ دادخواســت مورخ 98/2/19  الى اجراى حکم و همچنین محکوم 
علیه محکوم به پرداخت  مبلغ 122/500 ریال بعنوان نیم عشردولتى مى باشد .محکوم له: 
محمد رضا قنبرى به نشانى: کرون – روستاى نسیم آباد روبرو مدرسه ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید824756/م الف-شعبه دوم شوراى 

حل اختالف نجف آباد/2/154

ابالغ راى
شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 876/98 دادنامه 1156-

98/12/17 مرجع رسیدگى شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: محمد حرى 
نشانى: ویالشهر خیابان ساعت سازى وکیل خواهان: تینا صادقى پور نشانى : نجف آباد خ 
15 خرداد مرکزى کوچه گلریز پالك 52 خوانده: 1-مصطفى احمد پور 2- احمد پور على  
نشانى: هردو- نجف آباد خ قدس کوچه پور محمدى پالك 27 – کد پستى 8517645511 
موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 586244 جمعا بــه مبلغ 80/000/000 
ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر 
جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعواى آقاى محمد حــرى با وکالت تینا صادقى پور  به طرفیــت 1- مصطفى احمد پور 
2- احمد پور على به خواسته به خواســته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم 
پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده 
داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، نظر به اینکه خواندگان دلیلى بر برائت 
ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشته دعوى و مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار 
باقیمانده است دعواى مطروحه را وموجه و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 502 
و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و 
حکم بر محکومیت خواندهتضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 3/800/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال 
تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررسید 97/3/1 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى 
گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و 
ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى 

باشد824751/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 2/158/8

ابالغ راى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 595/98 شعبه 3 (گلبهار 
غربى) دادنامه 1163-98/11/27 مرجع رسیدگى شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف 
آبادخواهان: وحید رضائى فرزند اصغر نشــانى: یزدانشهر بلوار شورا خ مهستان پالك 
46 خوانده: على رستگارى نجف آبادى  فرزند حسن نشانى: مجهول المکان موضوع: 
مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 303025-96/5/30 جمعا به مبلغ 14/000/000 
ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر 
جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعواى وحید رضائى به طرفیت على رستگارى به خواسته به خواسته مطالبه تقدیمى 
از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین 
به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان 
که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را 
دارد، نظر به اینکه خواندگان دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشته 
دعوى و مســتندات مصون از هرگونه ایراد و انکار باقیمانده است دعواى مطروحه را 
وموجه و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت 
دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 14/000/000 ریال ( چهارده 
میلیون ریال ) بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 275/000 ریال به عنوان هزینه هاى 
دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 96/5/30 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام 
محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد.824765/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد شعبه 2/162/3

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم  مصطفى اکبرى خو دادخواستى 
به مبلغ مصوب ریال بطرفیت اســداله حاتمى – عباس شریعتى که اعالم شده مجهول 
المکان است تقدیم و به کالسه 99 – 54 در شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف لنجان 
ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به 
تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از 

روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز مورخ 99/3/11 ساعت 
8:30 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 824228 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان/2/165

ابالغ راى
کالسه پرونده: 293/98 شماره دادنامه: 597 تاریخ: 98/12/13. مرجع رسیدگى: شوراى 
حل اختالف باغبادران خواهان: مهدى طاهر زاده فرزند غالمعباس – باغبادران شــهر 
فرهنگیان خ حافظ پ 22 خوانده: احمد رحیمى پور فرزند مراد – شهرستان خاش پشت 
کوه پ 1 (فعال مجهول المکان) خواسته: الزام به استرداد گردشکار: خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم این شــورا داشته که پس از ثبت به کالسه فوق 
شورا در وقت مقرر مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى شورا: در خصوص دعوى 
مهدى طاهر زاده  فرزند غالمعباس به طرفیت احمد رحیمى پور فرزند مراد به خواســته 
استرداد یک دســتگاه گوشــى تلفن همراه ال جى مدل kg 5691 مقوم به سى میلیون 
ریال به انضمام کلیه خســارات وارده، بدین توضیح که خواهان اظهار داشــته اینجانب 
نسبت به یک دستگاه گوشى تلفن همراه دو سیم کارته اعالم مفقودیت نموده که حسب 
پاسخ استعالم از شرکت مخابرات خوانده در حال استفاده از گوشى اینجانب مى باشد که 
درخواست تحویل آن به انضمام مطلق خسارات را دارم، با توجه به محتویات پرونده و پاسخ 
استعالم از شرکت مخابرات به تاریخ 97/10/19 به شماره 976/م/77/58 و نظر به اینکه 
خوانده در جلسه رسیدگى حاضر نگردیده و الیحه اى نیز ارسال ننموده است و با عنایت به 
نامه مورخ 97/6/13 مبنى بر اعالم مفقودیت یک دستگاه گوشى تلفن همراه، لذا دعوى 
خواهان را محمول بر صحت تلقى نموده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاى شورا به شرح 
صورتجلسه مورخ 98/12/7 مستندا به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى و ماده 9 
قانون شوراى حل اختالف حکم به محکومیت خوانده به استرداد عین یک دستگاه گوشى 
تلفن همراه ال جى مدل kg  5691 و پرداخت مبلغ 400/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظر در دادگاه محترم باغبادران مى باشد. م الف: 825304 کافى – قاضى شعبه یک 

حقوقى شوراى حل اختالف شهید پویا ایزدى بخش باغبادران/2/170

مزایده اموال غیر منقول
شماره : 91 / 10  اجراى احکام  حقوقى شــوراى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 
10/91 موضوع علیه 1- سعید جعفرزاده فرزند حاج قاســم و له مهناز هادیان  در تاریخ 
99/02/28 به منظور فروش 12/6 حبه مشاع از 72 حبه مشاع یک باب ساختمان مسکونى 
داراى 220 مترمربع عرصه و حدود 130 مترمربع اعیانى در یک طبقه با کلیه امکانات آب 
و برق و گاز سهم االرث ملکى ورثه مرحوم حاج قاسم جعفرزاده واقع در قهدریجان بلوار 
شهید منتظرى پالك 79 که داراى سابقه ثبتى به شماره 386 اصلى مى باشد نمى باشد 
ملک مذکور مشاع/مفروز مى باشد و متعلق حق غیر مى باشد/نمى باشد از ساعت 10 الى 
11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى شوراى فالورجان اطاق 315  برگزار 
نماید ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 367/500/000  
ریال ارزیابى شده است .متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل 
این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى 
است که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده 
خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت 
ارزیابى شده را به همراه داشته باشند. م الف: 826160  مدیر اجراى احکام حقوقى شوراى 

شهرستان فالورجان/2/171 

مزایده اموال غیر منقول
شماره : 97 / 4267  اجراى احکام  حقوقى شوراى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 
4267/97 موضوع علیه ســیف اله کریمى وله 1- اقدس صراف 2- محمد و شیوا تابش 
3-  نسیم حاتم زاده  در تاریخ 99/02/22 به منظور فروش یک باب منزل مسکونى یک 
طبقه حدود 160 مترمربع اعیانى کل مساحت 273/77 متر مربع با امتیازات آب و برق و 
گاز  ملکى آقاى رضا حیدرى واقع در فالورجان روستاى محمدیه  که داراى سابقه ثبتى 
به شماره 428/315 مى باشد نمى باشد ملک مذکور مشاع/مفروز مى باشد و متعلق حق 
غیر نمى باشد از ســاعت 10 الى 11 صبح جلســه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى 
شوراى فالورجان اطاق 315  برگزار نماید ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به مبلغ 1/370/000/000  ریال ارزیابى شده است .متقاضیان خرید مى توانند 
پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از 
قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا 
کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کســانى مى توانند در جلســه مزایده 
شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شــده را به همراه داشته باشند.م الف: 

825691  مدیر اجراى احکام حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان/2/172 

مزایده
 شماره پرونده : 9809983731700170 شــماره بایگانى :981253 در پرونده کالسه 
981253 اجرایى و به موجب حکم شماره 992 مورخ 1398/06/30 اداره کار نجف آباد و 
دادنامه 0161-980  صادره از شعبه شش دادگاه عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى 
آقاى ناصر محمدى نجف آبادى محکوم اســت به پرداخت در حق صندوق دولت که از 
طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد یکدستگاه خودرو سوارى آردى بشماره 
انتظامى 21 ن 571 ایران 53 مدل 82 برنگ عدســى توقیف و توسط کارشناس رسمى 
دادگســترى منتخب آقاى مجید کیان ارثى  به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: از خودرو 
مورد نظر بازدید بعمل آورده خودرو روشن شد ، اسناد و مدارك رویت نگردید بدنه داراى 
زدگى هاى متعدد نیاز به بازسازى دارد و گلگیر جلو راســت تصادفى ، راهنما جلو راست 
شکسته ، داراى چهار حلقه الستیک 30٪ که با در نظر گرفتن جمیع  جهات ارزش خودرو 
به مبلــغ 105/000/000 ریال براورد گردید. که باتوجه بــه مراتب فوق و عدم اعتراض 
طرفین نســبت به نظریه کارشناسى خودرو توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى 
نجف آباد درتاریخ 1399/02/24 ســاعت 10 صبح و در محل اجــراى احکام به فروش 
میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که 
بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه 
ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع 
صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز 
قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد826842/م الف مدیراجراى 
احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد- دادورز شعبه دوم اجراى احکام مدنى –سید منصور 

شکرالهى یانچشمه/2/173

ابالغ وقت دادرسى
 خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت ژاله رمضانى  دادخواســتى به خواســته الزام خوانده 
مطالبه به طرفیت خوانده 1- منصور اسالمى 2- مهدى شجاعى به شوراى حل اختالف 
شعبه دوم شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1151/98 ثبت 
گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 99/3/27 ســاعت 9/30 تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به 
دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به 
انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 826258/ م الف شعبه دوم حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/2/174

ابالغ وقت دادرسى
 خواهان ســید حجت اله گلرخ دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت 
خوانده 1- على فخار 2- احمد حجتى  به شــوراى حل اختالف شعبه هشتم شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 1/99 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 99/3/17 ســاعت 17/15 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 826561/ م الف شعبه 8 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/2/175

حصروراثت
 رسول ناصحى داراى شناسنامه شماره 1934 به شرح دادخواست به کالسه 9900069 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه روح 
اهللا بشناسنامه 9130 در تاریخ 49/3/18 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. خدیجه روح اهللا  ش ش 9132 ، 2. فاطمه بیگم 
روح اهللا ش ش 202 ( فرزندان )، 3. غالمعلى روح اهللا  ش ش 9129 ، (همســر متوفى)، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

826687/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/176

حصروراثت
 رسول ناصحى داراى شناسنامه شماره 1934 به شرح دادخواست به کالسه 9900070 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمعلى 
روح اهللا بشناسنامه 9129 در تاریخ 52/1/6اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. خدیجه روح اهللا  ش ش 9132 ، 2. فاطمه بیگم 
روح اهللا ش ش 202 ( فرزندان )، متوفى به غیر از نامبــردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 826683/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/2/177

حصروراثت
 پرویز فتحى جوزدانى داراى شناســنامه شماره 1867 به شــرح دادخواست به کالسه 
1181/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمود فتحى جوزدانى بشناسنامه 34 در تاریخ 98/1/30 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. سعید فتحى جوزدانى 
ش ش 353 ، 2. مجید فتحى جوزدانــى ش ش 352 ، 3. مهدى فتحى جوزدانى ش ش 
131 ، 4. ســمیه فتحى جوزدانى ش ش 20 ، 5. خدیجه فتحى جوزدانى ش ش 24، 6. 
پرویز فتحى جوزدانى ش ش 1867 (فرزنــدان متوفى)، 7. بیگم فتحى جوزدانى ش ش 
1091688966 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 823298/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/2/178

حصروراثت
 امین بارانى داراى شناسنامه شماره 182 به شرح دادخواست به کالسه 9900053 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه بارانى 
بشناسنامه 138 در تاریخ 98/12/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمد على بارانى  ش ش 938 ، 2. محمد رضا بارانى 
ش ش 691 ، 3. عبدالحسین بارانى ش ش 173 ،متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 826662/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/179

فقدان سند مالکیت 
 شــماره: 139885602030014323      خانم نرگس باباپور فرزند احمد رضا باســتناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شده مدعى شدند که 
سند مالکیت 3/5 سهم مشاع از 32 سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره 302 اصلى واقع 
در قطعه 10 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان کــه درصفحه 498 دفتر 610 امالك 
ذیل ثبت 138662 بنام خانم الهه محمدى فرزند حســینعلى ثبت و سند بشماره چاپى 
086404 الف /89 صادر و تسلیم گردیده  و بعد بموجب سند انتقال شماره 35486 مورخ 
6/14/ 1392 دفترخانه 179 نجف آباد به او انتقال شده و معامله دیگرى هم انجام نشده 
است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت ســرقت مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این 
آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/02/10، 
826843/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن 

نساج نجف آبادى/2/180

اصالحیه
شماره نامه :139904902133000170 شماره پرونده :139504002004000817/3  
شــماره بایگانى پرونــده :  9700704اصالحیه آگهــى مزایده : ( پیــرو آگهى مزایده 
139903902133000001 شماره م الف 814416 منتشــره در 99/01/30 اعالم مى 
دارد : در ستون اول سطر چهل و چهارم « یکصرفه اشتباهًا تایپ شده و یکطرفه صحیح 
مى باشد » و در ستون اول سطر شصت و چهارم کلمه " ســفید " و در ستون دوم سطر 
شصت و سوم کلمه " میلیون " و در ستون سوم سطر دوازدهم " و انشعابات " از قلم افتاده 
که بدینوسیله تصحیح مى گردد. ) م الف:814416 مدیر اجراى  واحد اسناد رسمى نجف 

آباد – اکرم محمود صالحى/2/181 

فقدان مدارك
پروانه اشتغال به کار به شماره 20-110-00334 
به نام سید اســماعیل مظلوم نژاد به شماره ملى 
1292771275 مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.
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تابستان درراه است و با شروع گرما استفاده از کولرهاى گازى و آبى براى 
ایجاد خنکاى مطلوب، آغاز مى شــود. در شرایط همه گیرى کرونا و اینکه 
این ویروس در سرما دوام بیشترى خواهد داشــت، چگونه باید براى دور 

نگهداشتن ویروس ها، درجه حرارت ایده آل را ایجاد کنیم.
بسیارى از کارشناسان بهداشت، در مورد استفاده از کولرهاى گازى و آبى 
ابراز نگرانى کرده اند. برخى از مطالعات نشان داده اند که درجه حرارت باال 
شیوع و گسترش بیمارى کووید 19 را کاهش مى دهد. بررسى ها مشخص 
کرد که دماى مطلوب براى انتقال ویروس کرونا، 10 درجه سانتیگراد است 
و دماى پایین یا باالتر انتقال را متوقف مى کند. عالوه بر این، هیچ مدارکى 

مبنى براثر رطوبت در این انتقال دیده نمى شود.
با این حال نتایج گروهــى از تحقیقات نیز خالف آن را نشــان مى دهد و 
مشخص مى کند که ویروس کرونا در هواى تابستانى بهتر گسترش پیدا 
مى کند. در این تحقیق شرایط بهینه براى انتقال ویروس کرونا دماى 19 
درجه ســانتیگراد، رطوبت 75 درصد و کمتــر از 30 میلیمتر باران ماهانه 

مشخص شده است.
با این حال، محققان دانشــگاه هاروارد تفاوت معنى دارى در میزان انتقال 
ویروس کرونا بین استان هاى سرد و خشــک چین و مناطق گرمسیرى 
مشاهده نکردند. آنها نتیجه گرفتند که درجه حرارت و رطوبت باالتر «لزومًا 

منجر به کاهش در تعداد مبتالیان نخواهد شد».
از آنجا که تاکنون شــواهد و مدارك براى انتقال ویروس کرونا متناقض 
بوده، تأثیر آب وهوا در ابتال به کووید 19 موضوعى است که همچنان مورد 

بحث قرار مى گیرد.
دستورالعمل هاى بهداشــتى توصیه مى کنند که دماى مطلوب کولرهاى 
آبى و گازى باید براى کاهش اثر شیوع ویروس کرونا چه درجه اى باشد. 
طبق این دستورالعمل، دماى کولر گازى در منزل باید بین 24 تا 30 درجه 

سانتیگراد و رطوبت آن بین 40 تا 70 درصد باشد.
در این دستورالعمل آمده است: «چرخش هواى خنک توسط دستگاه هاى 
تهویه مطبوع اتاق باید با ورودى هواى آزاد از طریق پنجره کمى باز انجام 

شود و به گونه اى هوا در جریان قرار داشته باشد.»
الزم به توضیح است که رطوبت بیش ازحد مى تواند وجود و رشد کرم هاى 
گردوغبار خانگى و همچنیــن قارچ ها که هر دو عوامــل ایجاد آلرژى و 
حساسیت هاى داخلى هستند را افزایش دهد. انگل ها و قارچ ها مى توانند 

شرایط تنفسى مانند آسم را بدتر کنند.
در دستورالعمل هاى پزشکى همچنین پیشنهاد شده که اتاق ها را حتى در 
صورت عدم استفاده از کولرگازى، با دستگاه هاى تهویه مطبوع مورد تهویه 
قرار دهید. در فضاهاى تجارى و صنعتى در حد امــکان این تهویه باید با 

هواى بیرون انجام شود. باید 70 تا 80 درصد از هواى داخل این تأسیسات 
را هواى تازه تشکیل دهد. راهکارهاى استفاده از کولرهاى آبى در تابستان 

براى کاهش گسترش ویروس کرونا، ابتدا تمیز و ضدعفونى 
کردن این نوع کولرهاست.

عالوه بر ایــن توصیه مى شــود 
آب باید مرتبًا تخلیــه و مجدداً 
تجدید شــود. در ضمــن بهتر 
اســت از کولرهاى قابل حمل 
که براى خنک کردن محیط، 
هواى بیرون را جذب نمى کنند، 
استفاده نکنید و از کولرهاى آبى 
که در خارج از خانه نصب شده و 

براى تهویه مناســب باید هوا را از 
خارج کشیده و پس از خنک کردن وارد 

خانه کنند، استفاده کنید.
در خاتمه نیز توصیه مى شود اگر از پنکه براى خنک کردن منزل 

خود اســتفاده مى کنید، حتمًا پنجره هاى خانه خود را باز بگذارید تا هوا به 
خوبى تهویه شود.
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0 تا 80 درصد از هواى داخل این تأسیسات  0شود. باید 70
 دهد. راهکارهاى استفاده از کولرهاى آبى در تابستان 

ش ویروس کرونا، ابتدا تمیز و ضدعفونى 
هاست.

صیه مى شــود
ـه و مجدداً 
مــن بهتر 
 قابل حمل 
ن محیط، 
ب نمى کنند، 
ولرهاى آبى 
صب شده و 

ب باید هوا را از 
ز خنک کردن وارد

نید.
مى شود اگر از پنکه براى خنک کردن منزل 

نید، حتمًا پنجره هاى خانه خود را باز بگذارید تا هوا به 

کولر را با کرونا تنظیم کنید 

آگهى تغییرات
شــرکت مهندســى زراعى گل سنگ 
سپاهان ســهامى خاص به شماره ثبت 
23701 و شناسه ملى 10260445066 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1398/10/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : کیــوان یزد چــى بعنوان 
بشــماره ملى 1286990734 رئیس 
هیئت مدیره و شــهنام پیله ور بشماره 
ملــى4620142522 بعنــوان مدیر 
عامل و فرهاد قاســم پور بشــماره ملى 
4679006226 بعنــوان نائب رئیس 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شــرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و 
مدیر عامل متفقاً و با مهر شــرکت معتبر 
است. مدیر عامل مجرى مصوبات هیات 
مدیره مى باشــد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(827218)

تاسیس
شرکت سهامى خاص عقیق نخ ســپاهان درتاریخ 1399/02/03 به شماره ثبت 64438 به شناسه ملى 
14009092949 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :واردات و صادرات و تولید و توزیع انواع نخ و پارچه و مواد اولیه و دستگاه هاى مورد 
نیاز در صنعت نســاجى، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، ترخیص کاال از 
گمرکات داخلى و بین المللى ، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى 
داخلى و خارجى ، گشایش اعتبارات و ال سى ، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانک ها و موسسات 
مالى و اعتبارى داخلى و خارجى صرفاً در راســتاى تحقق اهداف شرکت ، اخذ نمایندگى مجاز از شرکتها و 
موسسات داخلى و خارجى و اعطاى نمایندگى به آنها ، مشارکت و شرکت در نمایشگاه هاى تخصصى و غیر 
تخصصى داخل و خارج کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزى ، 
دهستان مورچه خورت ، روستا شهرك صنعتى شمال اصفهان، محله شهرك صنعتى شمال اصفهان ، بلوار 
امام رضا ، خیابان کارآفرینان 6/1 ، پالك 6 ، طبقه همکف کدپســتى 8331134131 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم 
آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 20 مورخ 1399/01/26 
نزد بانک سپه شعبه مرکزى اصفهان با کد 006 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى محمدجعفر 
یکرنگى به شماره ملى 1284841782 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقاى جواد یکرنگى به شماره ملى 1286010187 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال خانم نسیبه مقدس به شماره ملى 1290768293 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى 
باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم زهراالســادات حسینى باهرى به شماره ملى 
1285172108 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم مریم میرشفیعان به شماره ملى 
1286549337 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (827213)

تاسیس
شرکت سهامى خاص ایمن فوالد نقش جهان درتاریخ 1399/02/08 به شماره ثبت 64472 به شناسه 
ملى 14009102302 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انباردارى و خرید و فروش آهن آالت،تیر آهن زنبورى ، نبشى ، قوطى ، میلگرد 
،کرکره ، مش ، سیم و خاموت ، یراق آالت و انواع فلزات و ضایعات فلزى ،لوله و اتصاالت، انجام کلیه کارهاى 
تعمیراتى ، جوشکارى آهن و لوله و انواع سازه هاى فلزى ، خرید و فروش ، تولید و توزیع ، صادرات و واردات 
کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، شرکت در کلیه نمایشگاههاى داخلى و خارجى ، ترخیص کاال از گمرکات داخلى 
، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى 
و خارجى ، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانکها و موسسات مالى صرفاً در راستاى موضوع شرکت ، شرکت در 
کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح. 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، رباط ، کوچه بوستان [پارك 12] ، 
کوچه نصر[پارك2] ، پالك 16 ، طبقه اول کدپســتى 8138995961 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 5000000000 ریال نقدى منقسم به 500000 سهم 10000 ریالى تعداد 500000 سهم 
آن با نام عادى مبلغ 1750000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 92213602 مورخ 
1398/06/02 نزد بانک ملت شعبه خاقانى اصفهان با کد 92213 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد 
صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى بهنام عموچى به شماره ملى 1273138090 و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى علیرضا عموچى به شماره ملى 
1754823701 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم معصومه فالح زاده شهرابى به شماره 
ملى 2296927084 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور و نیز اوراق عادى و ادارى با امضاى مدیر عامل و رییس هیات مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان حسابرسى آگاه تدبیر حسابداران 
رسمى به شناسه ملى 10100592389 به ســمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى على رضا 
موحدیان عطار به شماره ملى 1287919839 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (827236)

تاسیس
موسسه غیر تجارى عدالت ستارگان سپاهان 
درتاریخ 1399/01/23 به شماره ثبت 6138 
به شناسه ملى 14009070743 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده کــه خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. - 
موضوع : ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد : 
کلیه ى امور داورى ، پس از اخذ مجوزهاى الزم 
از مراجع ذیصالح" - مدت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود - مرکز اصلى : استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله رودکى ، کوچه شــهید محمد 
توکلى ، خیابان رودکى ، پالك- 160 ، طبقه 
دوم ، کدپســتى 8176848774 - سرمایه 
شخصیت حقوقى : مبلغ 1,000,000 ریال 
مى باشد. - اســامى و میزان سهم الشرکه 
شرکا : خانم زهره حسینى دینانى به شماره 
ملــى 1142108279 دارنــده 990,000 
ریال سهم الشــرکه ، خانم صدیقه حسینى 
دینانى به شماره ملى 1142165515 دارنده 
10,000 ریال سهم الشرکه. - اولین مدیران 
: خانم زهره حســینى دینانى به شماره ملى 
1142108279 بسمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل ، خانم صدیقه حســینى 
دینانى به شماره ملى 1142165515 بسمت 
رئیس هیئــت مدیره براى مــدت نامحدود 
انتخــاب گردیدند. - دارنــدگان حق امضا : 
امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهد آور موسسه 
از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود 
اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء زهره 
حسینى دینانى همراه با مهر موسسه معتبر مى 
باشد. - اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه 
- روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (827238) 

یک دکتــراى تخصص روانشناســى گفت: تلفن 
همراه اگر مالک روانشناختى مردم شود، ذهن آنها 

را در دوران قرنطینه بیشتر درگیر مى کند.
حمید خاکبــاز، دکتراى تخصص روانشناســى و 
مشاوره گفت: کاربرد تلفن همراه در دوران قرنطینه، 
مزایا و معایب خاص خود را دارد. از مهمترین مزایا 
مى توان به ارتباط صوتى و تصویــرى از راه دور با 
اقوام و آشنایان و کســب اطالعات متعادل و الزم 
اشاره کرد. همچنین این فرصت را به وجود آورده 
است تا افراد به وسیله تلفن همراه کارهاى شغلى 
خود را پیگیرى کنند یا نیازهاى خانه را به صورت 

اینترنتى سفارش دهند.
او افزود: در دوران قرنطینه میزان اســتفاده مردم 
از تلفن همراه به مراتب افزایش پیدا کرده اســت؛ 
اما اگر این میزان، از کنترل فــرد خارج یا به نوعى 
این وسیله ارتباطى بهترین دوســت فرد شود، در 
سالمتى انسان تأثیر منفى مى گذارد. تلفن همراه 
اگر مالک روانشــناختى مردم شود، ذهن آنها را در 
دوران قرنطینه بیشتر درگیر مى کند؛ بنابراین این 
وابســتگى که نوعى اعتیاد به تلفن همراه شناخته 
مى شود؛ نه تنها آسیب هاى جسمى را در پى دارد، 
بلکه آثار روانشناختى مخرب مانند کمبود خواب، 

استرس و افسردگى را ایجاد مى کند.
این دکتراى تخصص روانشناســى تصریح کرد: 
زمانى که استفاده فرد از تلفن همراه به اعتیاد تبدیل 

شود، استرس ایجاد مى کند.

ذبیح ا... حسن زاده، متخصص ارتوپد، جراح زانو، فلوشیپ آرتروپالستى 
و تروما اظهار کرد: بیمارى کرونا بعد از مرحله نهفتگى وقتى بروز مى کند، 
شامل عالمت هاى شایع تنفسى، در بعضى موارد عالئم گوارشى همراه 

با عالئم نادر یا کم شایع استخوان و مفاصل است.
او افزود: میالژى یا درد عضالت و کوفتگى، خستگى، احساس ناراحت 
بودن و بى قرارى در دســت و پاى افراد گاهى اوقات نشــانه اى از 
بیمارى هاى ویروسى است، اما نمى توان گفت فردى که این عالئم 
را دارد حتمًا به ویروس کرونا مبتالســت، شــاید دچار بیمارى هاى 
ویروسى دیگرى شــده باشــد که باید با مراجعه به پزشک مربوطه 
سالمت خود را بسنجد. حســن زاده تصریح کرد: بنابراین ویروس 
کرونا شایع ترین عالئمى مانند عالئم دستگاه تنفس فوقانى یا تحتانى 
مانند سرفه، سرفه هاى خشک و تب است که باالى 88 یا 90 درصد 
در افراد وجود دارند. این متخصص ارتوپد با بیان اینکه مبتالیان به 

کرونا در عالئم گوارشى مانند تهوع، اسهال و استفراغ نادر تر 
هستند، گفت: در روز هاى چهارم یا پنجم که اوج بیمارى 

است، بیمار دچار عالئم اسکلتى_ عضالنى مى شود 
که معموًال با مسکن هاى سبک و استراحت نسبى 

بهبود مى یابند.

حسن زاده ادامه داد: درد هاى اسکلتى_عضالنى عالمت بیمارى کرونا 
نیست؛ بلکه این عارضه به دنبال درگیرى تمام قسمت هاى بدن بروز 
مى کند و باید بدانیم که کوفتگى و درد عالئم مشــترك بیمارى هاى 
ویروسى مانند آنفلوآنزا و ویروس هاى دیگر دستگاه تنفسى فوقانى یا 

تحتانى مى توانند، باشند.
این متخصص ارتوپد تأکید کرد: بدن درد، مالکى قطعى براى تشخیص 
ویروس نخواهند بود. این درد ها حتماً باید در کنار سایر عالئم مثل ضعف، 

بى اشتهایى، تب، سرفه و... قرار بگیرند.
او گفت: عالئم شــایع بیمــارى کرونا تب، 

سرفه هاى خشــک و تنگى نفس 
هستند که پزشــک باید بتواند 

آنها را تشخیص دهد.

ویروس کرونا تاکنون با عالئم متعددى از قبیل تب، سرفه خشک، بدن درد و... در افراد مبتال بروز 
کرده است؛ اما به تازگى پزشــکان از یک عالمت خاموش در سالمندان مبتال به ویروس کرونا 

خبر داده اند.
در موارد مشاهده شده برخى از افراد سالخورده مبتال به ویروس کرونا به جاى تب و یا سرفه، بر اثر  

این ویروس، دچار سردرگمى شده اند.
بر اساس اظهارات متخصصان، بیمارى هاى مزمن زمینه اى مى توانند عالئم عفونت را پوشانده 
یا ایجاد تداخل کنند. برخى از افراد مسن، خواه به دلیل تغییرات وابسته به سن یا مسائل عصبى 
قبلى مانند سکته مغزى ممکن است رفلکس سرفه تغییر یافته داشته باشند، این امر مى تواند سبب 

اختالل شناختى در تشخیص ویروس کرونا شود.
به گفته یک پزشک، بســیارى از بیماران ســالخورده مبتال به ویروس کرونا براى اولین بار در 
بیمارستان با جراحات ثانویه بسترى مى شوند؛ به این صورت که بدن آنها دچار ضعف و کمبود آب 
مى شــود و مثًال هنگام پیاده روى، نمى توانند تعادل خود را حفظ کنند و زمین مى خورند که این 
اتفاق جراحت آنها را در پى دارد و زمانى که مورد معاینه و آزمایش قرار مى گیرند، علت اصلى این 

تغییرات اثر ویروس کرونا بر سیستم عصبى آنها عنوان مى شود.

نشستن دست ها بعد از استفاده از سرویس بهداشتى وکارهاى دیگر باعث نفوذ هزاران بیمارى در بدن ما مى شود در واقع شستن دست ها براى 
حفظ سالمت جسمانى بدن از نظر پزشکى اهمیت زیادى دارد.

متأسفانه با اینکه مى دانیم شستن دست ها فواید زیادى براى جلوگیرى از بروز هزاران بیمارى در بدن ما دارد ولى به علت تنبلى یا هر دلیل دیگرى 
انجام این کار را به عقب موکول مى کنیم، اما اگر در هر زمان ممکن تصاویر دستان کثیف خود را زیر میکروسکوپ مشاهده کنید نظرتان تغییر 
خواهد کرد چرا که تصاویر باکترى هایى را در مقابل چشمان شما به نمایش مى گذارد که حتى مى تواند از سنگ سرویس بهداشتى یا آشپزخانه 

چرب کثیف تر باشد.
حتماً قبل از آماده کردن غذا مخصوصاً هنگام استفاده و تماس با انواع گوشت، مرغ و ماهى به خوبى دستان خود را با آب و صابون شستشو دهید 
البته حتمًا به یاد داشته باشید که سطح زیرین گوشت یا مواد غذایى دیگر براى تکه تکه کردن آنها به دلیل جلوگیرى از نفوذ هزاران باکترى به 

بدن باید به خوبى شسته شوند.
در موارد دیگر مانند بعد از تعویض پوشک بچه، حمل سطل یا کیسه زباله، توالت رفتن، تماس با حیوانات یا فضوالت آنها، استفاده از وسایل نقلیه 

مانند اتوبوس، مترو و تاکسى، بعد از عطسه و سرفه کردن حتماً شستن دستان خود را جدى بگیرید.
از آنجایى که دستان ما یکى از مهمترین عوامل انتقال عفونت پوستى، عفونت قارچى و آلودگى به محیط اطرافمان است پس میکروارگانیسم هاى 
ایجاد کننده بیمارى مى توانند مرتب از دست ها جدا شوند و محیط اطراف ما را آلوده کنند حتى نواحى زیر ناخن ها هم معموًال به تعداد زیادى از 
میکروارگانیسم ها پناه مى دهد که ممکن است به عنوان یک منبع پخش کننده ادامه دار، مخصوصاً زیر دستکش عمل کنند البته حتماً به یاد داشته 

باشید که استفاده از ناخن مصنوعى و الك ناخن هم باعث زیاد شدن میکروارگانیسم ها و تجمع 
آنها در زیر ناخن ها مى شود؛ بنابراین هدف از شستشوى دست ها جلوگیرى از به خطر افتادن 
سالمت جسمانى ما و دورى موجودات بیمارى زاى ریزى است که روى پوست تجمع کرده اند.

طبق تحقیقات دانشــمندان مردان کمتر از دیگر انســان ها قبل از مصرف غذا یا خوردن مواد 
خوراکى دستان خود را مى شویند که این کار چیزى جز تنبلى نیســت، اما زنان به علت وسواس یا 

رعایت اصول بهداشتى اهمیت ویژه ترى به شستن دستان خود قبل از تهیه یا مصرف وعده هاى 
غذایى مى دهند پس به نظر مى رسد که ایجاد برنامه هاى آگاه ســازى در این خصوص براى 

مردان الزامى تر است.
مهمترین کار در شستن دست ها یاد گرفتن اصول و روش صحیح 

شستن آنهاست و حتمًا به یاد داشته باشید که استفاده 
از صابون یا مایع دستشــویى به تنهایى نمى تواند 
کافى باشد شستن دست ها باید در ابتدا با حرکات 
مالشى و دورانى آغاز شــود و سپس به مدت یک 

دقیقه با آب و صابون زیر ناخن ها و الى انگشــتان 
را شستشو دهیم.

بهتر است هنگام شستشــوى دست ها از آب ولرم 
و گرم به دلیل قدرت پاك کنندگى بیشتر استفاده 
کنید و بعد از آن براى جلوگیرى از پیرى زودرس و 

بازگشت نشاط به دستانتان از آب سرد استفاده 
کنید.

نشستن دست ها قبل از مصرف غذا مى تواند 
باعث بــروز بیمارى هاى گوناگــون مانند 
عفونت داخلى، سرطان، استفراغ، سرگیجه، 

حالت تهوع، کسالت و بى خوابى شود پس حتمًا 
براى حفظ سالمت جسمانى خود ارزش قائل شوید.

َنشستن دست ها چه بال هایى سرتان مى آورد؟ آیا درد  عضالنى، نشانه ویروس کروناست؟

عالئم خاموش کرونا در سالمندان

تلفن همراه را 
مالک روان خود نکنید

خن هم باعث زیادشدنمیکروارگانیسم ها و تجمع
ز شستشوى دست ها جلوگیرى از به خطر افتادن 
ى زاى ریزى است که روى پوست تجمع کرده اند.

دیگر انســان ها قبل از مصرف غذا یا خوردن مواد 
 چیزى جز تنبلى نیســت، اما زنان به علت وسواس یا 

شستن دستان خود قبل از تهیه یا مصرف وعده هاى 
برنامه هاى آگاه ســازى در این خصوص براى  اد

اصول و روش صحیح 
 که استفاده 

مى تواند 
حرکات 
ت یک 

گشــتان 

ب ولرم 
ستفاده 
درس و 

ده

حتمًا 
 شوید.

که معموال با مسکن هاى سبک و استراحت نسبى
بهبود مى یابند.

ویروس
ا کرده
خبر داد
در موار
اینویر
بر اساس
یا ایجا
قبلى م
اختالل
به گفته
بیمارس
مى شـ
اتفاق

تغییرات

د دچار بیمارى هاى
ه به پزشک مربوطه 
د: بنابراین ویروس 
س فوقانى یا تحتانى

8الى 88 یا 90 درصد 
به  ن اینکه مبتالیان

فراغ نادر تر 
یمارى 

شود 

بى اشتهایى، تب، سرفه و... قرار بگیرند.
او گفت: عالئم شــایع بیمــارى کرونا تب، 

سرفه هاى خشــک و تنگى نفس 
هستند که پزشــک باید بتواند 

آنها را تشخیص دهد.

ى 



حمد باد خداونــدى را که ســخنوران در ثنایش   فرو مانند و شــمارندگان 
از شــمارش   نعمت هایــش عاجــز آینــد و کوشــندگان هر چه کوشــند، 
حق نعمتش را آنســان که شایســته اوســت، ادا کردن نتواننــد. خداوندى، 
که اندیشــه هاى دورپــرواز او را درك نکنند و زیــرکان تیزهوش، به 
عمق جــالل و جبــروت او نرســند. خداوندى کــه فراخنــاى صفاتش را 
نه حّدى اســت و نه نهایتى و وصف جالل و جمال او را سخنى درخور نتوان 

موال على (ع)یافت، که در زمان نگنجد و مدت نپذیرد.  

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

دعاىروز پنجم ماه مبارك رمضان:
اَللّـُهمَّ اْجَعْلنى فیِه ِمَن الُْمْسَتْغفِریَن، َواْجَعْلنى فیِه ِمْن ِعباِدَك الّصالِحیَن ْالقانِتیَن، 

بیَن، بَِرْأَفتَِک یا اَْرَحَم الّراِحمیَن. َواْجَعلنى فیِه ِمْن اَْولِیآئَِک الُْمَقرَّ
خدایا قرارم ده در این روز از آمرزش خواهان و قرارم ده در آن از بندگان 
شایســته فرمانبردارت و بگردانم در این روز از اولیاى مقرب درگاهت به 

مهرت اى مهربان ترین مهربانان.

جهان کرونایى از پنجره کاریکاتور


