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اگر چند روز
 آب کافى 

به بدنتان نرسد...

چرا شیوع کرونا در غرب اصفهان کمتر است؟
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قیمت عجیب 
چادر مشکى در بازار

زنان کدام استان ها از 
نظر اقتصادى فعال ترند؟

700 میلیارد تومان 
خسارت به 

صنعت گردشگرى اصفهان

5

کرونا در اصفهان 
به پیک جدید 
نرسیده است

بسیارى از افراد نمى دانند که بدنشان دچار کمبود آب 
شده و معموًال به این موضوع توجهى ندارند؛ اما بدن 

مى داند چه زمان به مایعات بیشترى نیاز دارد و به 
همین دلیل احساس تشنگى به وجود مى آید. سردرد، 

احساس خستگى و تیره شدن...

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
آمار چند روز اخیر مبتالیان به ویروس کرونا وقوع 
پیک جدید در استان اصفهان را نشان نمى دهد، 
اما هر لحظه احتمال وقوع پیــک یا موج بعدى 

شیوع کرونا را در اصفهان مى دهیم.
آرش نجیمــى در گفــت و گو با «ایســنا»، در 
خصوص خبر منتشر شــده مبنى بر شروع پیک 
خفیف جدیدى از شیوع کرونا در 15 استان کشور 
و از جمله اصفهان، اظهــار کرد: آمارى که تا روز 
دوشــنبه 15 اردیبهشت داشــتیم نشان دهنده 
شروع پیک جدید نیست، اما باتوجه به اتفاقاتى 

که در سایر استان ها...
4

آوار بى توجهى روى خانه هاى تاریخى اصفهانآوار بى توجهى روى خانه هاى تاریخى اصفهان
یک پژوهشگر میراث فرهنگى: از هر یک پژوهشگر میراث فرهنگى: از هر 1010 خانه تاریخى  خانه تاریخى 33 یا  یا 44 خانه  وضعیت خوبى ندارد خانه  وضعیت خوبى ندارد

3

سئوالى که بعد از اعالم اسامى مناطق سفید در استان مطرح شده است

روزى که 
فرهاد فخرالدینى 
بیکار شد

مى خواستند رابطه من و قاسم را 
شکرآب کنند

مهدى رجب زاده کاپیتان محبوب سال هاى نه چندان قبل ذوب آهن، 
در گفت و گویى در اینستاگرام گروه فوتبال به وقت اصفهان پیرامون 
اتفاقات این باشگاه در زمان حضور او به عنوان دستیار نمازى، اظهار 

کرد: در این باره مختصر مى گویم چون...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

«ساداکو و 
هزار درناى کاغذى» 

در ایران
 40 ساله شد

برگزارى مراسم لیالى قدر در چند مکان مشخص
ستاد استانى مدیریت کرونا اعالم کرد

3
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برانکو:برانکو:

سپاهان؟ فعال به عمان سپاهان؟ فعال به عمان 
تعهد دارمتعهد دارم

بهره بردارى 
از پروژه هاى 

جمعیت 
هالل احمر 
استان اصفهان

روز جهانى صلیب سرخ و هفته هالل احمر گرامى باد 
(اردیبهشت 19-25)

پایگاه امداد ونجات شهرستان دهاقان

پایگاه امداد ونجات شهرستان بادرود پایگاه امدادونجات شهرستان بویین میاندشت پایگاه امداد ونجات شهرستان فالورجان
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«ســاداکو و هزار درناى کاغذى» کتاب خواندنى «الینور 
کویر»، براساس روایتى مستند به زندگى صلح آمیز دخترى 
به نام ساداکو از آسیب دیدگان بمباران هیروشیما مى پردازد. 
این کتاب که نخستین بار در ســال 1359 از سوى کانون 
پرورش فکرى کودکان و نوجوانان به دســت مخاطبان 
ایرانى رســیده، هم اینک براى چهاردهمیــن بار بر روى 

پیشخوان کتابفروشى ها قرار گرفته است.
ساداکو ساساکى در شهر هیروشیما در ژاپن زندگى مى کرد. 
هنگام بمباران اتمى این شهر، ساداکو که محل زندگى اش 
با  مرکز انفجار فاصله کمى داشت، بخاطر موج حاصل از 
انفجار به بیرون از پنجره خانه اش پرتاب شد. مادرش که 
گمان مى کرد او مرده اســت، سراسیمه به بیرون دوید اما 
دختر دو ساله اش را زنده یافت. ساداکو به نظر سالم مى رسید 
ولى در اصل به دلیل قرار گرفتن در معرض تشعشعات اتمى 
به بیمارى لوسمى یا سرطان خون مبتال شده بود و هر سال 
آثار این بیمارى بیش از سال قبل در او پیدا مى شد. ساداکو 
در حالى بزرگ شد که به ورزش دو عشق مى ورزید. او در 
مدرســه به عنوان یکى از اعضاى ذخیره تیم دو شناخته 
مى شد تا اینکه یک روز ســرگیجه که گاهى به سراغش 
مى آمد شدیدتر شد و او بى هوش بر زمین افتاد. ساداکو به 
بیمارستان صلیب سرخ در نزدیکى محل زندگیش منتقل 
شد و  باالخره بیمارى او تشــخیص داده و در بیمارستان 

بسترى شد.
ساداکو با وجود بیمارى سختش، نه تنها هیچگاه امیدش به 
زندگى را از دست نداد، بلکه مایه امیدوارى سایر بیماران در 
بیمارستان بود. یک روز، یکى از دوستان نزدیک او که براى 
مالقاتش به بیمارستان رفته بود، براى او افسانه هزار درناى 
کاغذى را تعریف کرد؛ افسانه اى ژاپنى که بر اساس آن، اگر 
شخص بیمارى هزار درناى کاغذى بسازد، آرزویش برآورده 
مى شود و بیمارى اش شفا مى یابد. با وجود اینکه ساداکو 

خود مى دانست چند تکه کاغذ بیمارى او را بهبود نمى دهد، 
این افسانه را به فال نیک گرفت و شروع به ساختن درناهاى 
کاغذى کرد و آنها را به سقف اتاقش در بیمارستان آویخت.
ساداکو مدام ضعیف تر مى شد و درد به او امان نمى داد اما 
با وجود این، ســاختن درناها را تا آخرین روزهاى زندگى 
ادامه داد و توانست 644 درنا را با دســتان خود بسازد. در 
پایان، ســاداکوى 12 ســاله در 25 اکتبر 1955 در حالى 
که خانواده اش به دور او حلقــه زده بودند، به خواب ابدى 

فرو رفت. 
همکالســى هایش 356 درناى کاغذى دیگر ساختند تا 
تعدادشان به همراه درناهاى ساداکو به هزار رسید. بعد، همه 
آنها را به همراه ساداکو به خاك سپردند. بعد از مراسم تدفین، 
همکالسى هاى ساداکو نامه هایش را گردآوردند و آنها را در 
کتابى با عنوان «کوکى شى» که نام عروسک چوبى ساداکو 
بود به چاپ رساندند. این کتاب به سرعت در ژاپن و سپس 
در سراسر جهان منتشر شد و همه مردم از داستان ساداکو 
و هزار درناى کاغذیش آگاه شدند. امروز با توجه به عالقه 
ساداکو به ایجاد صلح در دنیا، درناهاى کاغذى ساداکو به 

عنوان نماد بین المللى صلح در دنیا شناخته مى شوند.
در توضیحات چهاردهمین چاپ کتاب «ســاداکو و هزار 
درناى کاغذى» به تأثیرات ساداکو بر فرهنگ ژاپن اشاره 
شده است: «در سال 1958، در پارك صلح شهر هیروشیما، 
از روى مجسمه اى پرده بردارى کردند. آن مجسمه  ساداکو 
بود که با بازوانى گشوده، در حالى که یک درناى طالیى در 
دست دارد، روى کوهى از سنگ مرمر ایستاده بود. به افتخار 
ساداکو، انجمنى تأ سیس شد که اعضاى آن هنوز هم هزار 

درناى کاغذى مى سازند...»
این کتاب تاکنون در 250هزار و 500 نســخه  فارسى به 
فروش رفته و در چهاردهمین چاپ در شمارگان 2500هزار 

نسخه به دست مخاطبان باالى 15 سال رسیده است.

این روزها گرانى چادر مشــکى، معضل زنان ایرانى شده 
است. یک قواره چادر مشکى بدون نظارت حتى به قیمت دو 
میلیون تومان هم به فروش مى رسد. چند برابر شدن قیمت 
چادر و گذشتن قیمت آن از مرزهاى میلیونى، ابعاد فرهنگى 
پیدا کرده است. براساس گفته کارشناسان صنعت نساجى، 
تقاضا براى چادر مشکى در کشور ساالنه حدود 75 میلیون 
متر است و تولیدات داخلى نیاز کل بازارهاى کشور را تأمین 
نمى کند. البته گفته ها حاکى از این است، کمبود امکانات و 
باال رفتن قیمت نخ و الیاف تأثیر بسزایى در کاهش تولیدات 
و قیمت آنها دارد. از این رو حجم باالیى از چادرمشکى هاى 

موجود در بازار را کاالهاى خارجى تشکیل مى دهند.

رئیس انجمن صنایع نساجى ایران تشریح کرد: هم اکنون 
واردات چادر مشــکى کارى انحصارى اســت و به نوعى 
قاچاق انجام مى شــود. مصرف کل کشور 60 میلیون متر 

است که تنها ده میلیون آن در کشور تولید مى شود.
او با اشاره به علت گرانى چادر مشکى، بیان کرد: برند چادر 
باعث گرانى آن مى شود، نوع و اینکه ساخت چه کشورى 

باشد به قیمت چادر بر مى گردد.
چادرهاى ژاپنى پرطرفدارترین و باکیفیت ترین محصوالت 
بازار محسوب مى شوند. قیمت چادر مشکى ساده کره اى 
نیز با افزایش پنج برابرى به بیش از 500 هزار تومان رسیده  

است./1789

مرکز آمار نتایج طرح آمارگیرى نیروى کار در سال 1398 
را منتشر کرد که بر اساس آن، نرخ بیکارى زنان در کشور 
بیشتر از مردان است. این موضوع در تمام استان هاى کشور 
به جز خراسان شمالى، صادق اســت. در استان خراسان 

شمالى، مردان بیکار بیشتر از زنان بیکار هستند.
بیشترین نرخ بیکارى زنان مربوط به استان کرمان با نرخ 
33/9 درصد اســت؛ این در حالى اســت که نرخ بیکارى 
مردان در این استان 6/7 اســت. در واقع بیشترین فاصله 
بین نرخ بیکارى زنان و مردان نیز مربوط به همین استان 
است. همچنین کمترین نرخ بیکارى زنان مربوط به استان 
خراسان رضوى است که البته از نرخ بیکارى مردان بیشتر 

است. زنان در استان هاى خراسان رضوى، یزد و خراسان 
شمالى به ترتیب با 29/4، 23/8 و 23/5 درصد بیشترین 
نرخ مشــارکت اقتصادى در بین اســتان هاى کشــور را 
داشته اند. همچنین استان مرکزى، استان سمنان و استان 
قم، سه اســتان داراى کمترین نرخ مشارکت زنان در بین 

استان هاى کشور هستند. 
نرخ مشارکت اقتصادى زنان در ایران نیز با فاصله زیادى 
نسبت به مقادیر جهانى یعنى 47 درصد قرار دارد. در واقع 
تنها کشورهایى که نرخ مشارکت اقتصادى زنان در آنها از 
ایران پایین تر است، الجزایر، ســوریه، اردن، عراق و یمن 

هستند./1788

قیمت عجیب چادر مشکى 
در بازار

زنان کدام استان ها از نظر 
اقتصادى فعال ترند؟

تلخ ترین روز کرونایى
  فارس| جمع بندى گزارش هاى ستاد 
ملى مقابله با کرونا نشان مى دهد که بیشترین 
موارد ابتال به کووید-19 در هفته دوم فروردین 
ماه بوده اســت و در این بین، روز 11 فروردین 
با ثبت 3186 مورد قطعى به کرونا بیشــترین 
آمار ابتال در کشور را شاهد بوده ایم. بر پایه این 
گزارش، روز 16 فروردین ماه با فوت 158 نفر از 
هموطنانمان، تلخ ترین روز در این 75 روز براى 
کشورمان رقم خورده است و جایگاه دوم مربوط 
به روز 7 فروردین ماه بــا 157 فوتى و جایگاه 
ســوم مربوط به روز 17 فروردین با 151 فوتى 

بوده است./1792

آب اهواز به وبا
 آلوده نیست

  ایرنا | فرماندارى شهرســتان اهواز در 
اطالعیه اى آلودگى آب اهواز به وبا را تکذیب 
کرد و خواستار برخورد با عوامل انتشار دهنده 
این مطلب نادرست شد. استاندار خوزستان نیز 
ضمن رد این شایعه بیان کرد: استان خوزستان 
به دلیل شرایط اقلیمى هر ســال در دو مقطع 
اردیبهشت و آبان با شیوع وبا روبه رو مى شود 
اما هم اکنــون هیچ موردى از ابتــال به وبا در 

خوزستان نداشته ایم.

حذف جریمه و کروکى  
کاغذى

رئیــس پلیــس راهــور نیروى    بهار |
انتظامــى از حــذف جریمــه و کروکى هاى 
کاغذى در نیمه اول سال 1399 خبر داد. سردار 
ســیدکمال هادیانفر ادامه داد: حذف جریمه و 
کروکى هاى کاغذى منجر بــه صحت کار و 
کاهش هزینه هاى دولت و مردم مى شود، براین 
اســاس این اقدام از موضوعــات جدى پلیس 

است./1793

شرایط «عادى» نیست
معاون کل وزارت بهداشــت،    انتخاب |
درمان و آموزش پزشکى گفت: برخى از مناطق 
کشور براساس ســیر نزولى شمار مبتالیان به 
کرونا به مرحله سفید و کم خطر بودن رسیدند 
اما این به معناى عادى بودن شــرایط در این 
مناطق نیست. ایرج حریرچى تأکید کرد: مردم 
در نظر داشته باشند که از سرگیرى فعالیت ها به 

معناى اتمام این بحران نیست. /1794

بازگشایى بقاع 132 شهر
  ایرنا| مدیــرکل بقاع متبرکــه و اماکن 
مذهبــى ســازمان اوقــاف و امــور خیریه از 
بازگشــایى درهاى بقاع متبرکه 132 شهر به 
روى مردم خبر داد. حجت االسالم والمسلمین 
محمد نوروزپور افزود:  فعالیت بقاع متبرکه اى
 که از حدود دو ماه گذشــته با هدف جلوگیرى 
از گســترش ویــروس کرونا بــه روى مردم 
بســته شــده بود، در پى اعــالم وضعیت کم 
خطر بودن شــهرهاى یاد شــده، بــا رعایت 
پروتکل هاى بهداشــت جهانى از سر گرفته

 شد./1795

لیست وام باز است
  ایسنا| بعــد از پرداخــت دو مرحله از 
وام یک میلیونى به متقاضیان معرفى شــده، 
اکنون در کنار تعدادى که همچنان به دالیلى 
 با مشکل واریز مواجه هســتند سایر خانوارها 
همچنان امــکان دریافت این تســهیالت را 
در صــورت معرفى به بانــک مرکزى خواهند 
داشــت. به تازگى بانک مرکــزى اعالم کرد 
از 41 هزار خانــوارى که پرداخت بــه آنها با 
مشــکل مواجه شــده بود براى حــدود 35 
هزار خانوار حل شــده و وام آنها واریز شــده 

است./1796

تذکر کرونایى الریجانى 
جلسات علنى مجلس در حالى برگزار    آفتاب |
مى شــود که على الریجانى که به تازگــى از ابتال به 
ویروس کرونا بهبودى یافته و بعد از نزدیک به سه هفته 
قرنطینه، این هفته به بهارستان آمده و ریاست مجلس 
را به عهده گرفته اســت، در دومین روز حضورش در 
مجلس چندین بار رعایت فاصله گذارى اجتماعى را به 
نمایندگان تذکر داد. او دائمًا به نمایندگانى که اطراف 
صندلى او جمع مى شدند تذکر مى داد که از صندلى او 

فاصله بگیرند.

مى خواستند 
غائله درست کنند

غالمحسین اسماعیلى، سخنگوى قوه    انتخاب |
قضاییه در پاسخ به سئوالى در مورد دانشجویانى که به 
تازگى دستگیر شدند گفت: این افراد به گروه هاى ضد 
انقالب وصل شــدند و با گروهک تروریستى منافقین 
ارتباط داشتند و به دنبال اقدامات خرابکارانه در کشور 
بودند که اقدامات ایذایى انجام دادند و نتوانستند اقدام 
خاصى انجام دهند. خانواده یکى از دانشجویان هم از 
اعضاى منافقین بودند. قصد داشتند در شرایط کرونایى 
کشــور با اقدامات خرابکارانه غائله اى درست کنند که 
با اقدامات ســربازان گمنام امام زمان(عج) این دو فرد 

شناسایى و بازداشت شدند.

کمیسیون تعارفم کردند!
  ایلنا | فریدون عباسى، منتخب مردم کازرون 
در مجلس یازدهم، درخصوص مســئله تصمیم گیرى 
براى مجلس از بیرون و برخى تالش هایى که در این 
راستا صورت مى گیرد، گفت: افراد مختلفى با من تماس 
مى گرفتند و مى خواستند به من کمیسیون تعارف کنند 
تا من به گروه و دسته اى که تشکیل داده اند بپیوندم، اما 
من در صحن علنى خودم را به عنوان داوطلب ریاست 
مطرح مى کنم و مى دانم که حداقل یک رأى از خودم را 
دارم اما ترجیح مى دهم که نمایندگان در صحن مجلس 

در این خصوص تصمیم بگیرند./1790

انتقاد  از گرانى ها 
النه مفسدان اقتصادى از    روزنامه کیهان |
میدان دید مراکزى که وظیفه مبارزه با این پدیده پلشت 
را دارند، پنهان نیست و اگر اراده و همتى در میان باشد 
مقابله با گرانى هاى افسار گسیخته و کمر شکن به آسانى 
امکانپذیر اســت. اما، چرا دستى از آستین همت بیرون 
نمى آید و مقابله اى با مفســدان صورت نمى پذیرد؟! 
پاسخ این سئو ال هرچه باشــد، بى عرضگى و یا خداى 
نخواسته آلودگى برخى از دســت اندر کاران از دایره آن 

بیرون نیست!/1791
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کامبیز مهدى زاده، داماد حســن روحانى طى مقاله اى 
در روزنامه «آرمان» محمدرضا عارف را مورد انتقادات 

قرار داد.
مهدى زاده در یادداشــتى در روزنامه «آرمان» با عنوان 
«عارف، عالیجناب ســکوت بود» نوشت: «محمدرضا 
عارف قبل از اینکه بخواهد در عرصه جدیدي وارد شود 
باید به این پرسش مهم و تاریخی پاسخ دهد؛ چرا نماینده 
مجلس شد و چه استراتژي اي را در این سال ها در مجلس 
دنبال کرد؟ کدام سخنرانی آتشین و نطق ماندگار را در 
مجلس انجام داد؟ حرف دل مردم را پشت کدام تریبون 
فریاد زد؟ وي در کارنامه خود معاون اول رئیس جمهوري 
که مسئولیت مهم اجرایی و راهبردي است را با خود یدك 
می کشید اما نتوانست مثل یک لیدر مؤثر رفتار کند و به 
عبارتی عارف در مجلس، عالیجناب سکوت بود. اینکه 

طی چند سال حضورش در مجلس، چند بار نطق پیش 
از دستور داشــته اســت؟ در کدام یک از نطق هایش از 
مشکالت مردم سخن گفته است؟ کدام موضع تأثیرگذار 
را داشته است؟ راهبرد مشــخص او در مجلس چه بوده 
است؟ سئوال هاي مهمی است که باید موشکافانه آنها 
را تبیین کرد... به نظر می رســد فقدان یک برنامه ریزي 
مشــخص و عدم نگاه به آینده و از همــه مهمتر نقش 
کمرنگ محمدرضا عارف در مجلسی که نتوانست رهبري 
این جریان را بر عهده بگیرد همگی دست به دست هم داد 
تا لیست امید در طول زمان کمرنگ تر شود و کارایی خود 
را از دست دهد... جالب تر اینکه بعد از انتخابات مجلس 
چرا این طیف، ارزیابی خود را درباره انتخابات مجلس نداد 
و هیچ نظرخواهی نکرد که علت عدم موفقیت چه بوده؟ 
اینها سئواالتی است که مردم منتظر پاسخ آن هستند.»  

شــاهد ببرى، داماد محمدعلى نجفى، شــهردار سابق 
تهران درباره دادگاه اخیــر او و پرداخت دیه به خانواده 
میترا اســتاد توضیحاتى ارائه کرد. گفته شده مبلغ این 
دیه ده میلیارد تومان بوده است. او در توییتر خود نوشت: 
«در مورد جلســه دادگاه نجفى، مسئله اى که بیشتر به 
آن پرداخته شده مبلغ ده میلیاردى بابت دریافت رضایت 
از اولیاى دم بود که نماینده دادستان گفته اند مى شد با 
این مبلغ نیمى از زندانیان رجایى شــهر را آزاد کرد. در 
خصــوص چگونگى تأمین این مبلغ گزاف که شــامل 
مهریه سنگین (1362 سکه بهار آزادى) + مبلغى براى 
فرزند مرحومه مى شــد، باید بگویم که شــخص دکتر 
نجفى با نمــره A+ از بهترین دانشــگاه آمریکا حتمًا از 
ســطح مالى خانوادگى تقریبًا خوبى از پیش از انقالب 

برخوردار بودند.

و با وجود همسرشــان (ســرور تابشــیان) در شرایط 
مطلوب تــرى از نظر مالى قرار گرفتنــد. باید این نکته 
را هم یادآور بشــوم که هر دو این عزیزان کار کردند و 
اکنون بازنشســته هستند و به داشــته هاى خود که به 
واسطه خانواده هاى خود داشتند بســنده نکردند ولى 
با همه این مــوارد اگر بزرگوارى و عشــق واقعى بین 
نجفى و ســرکار خانم تابشــیان وجود نداشت شخص 
دکتر نجفى در تأمین این مبلغ بــه تنهایى عاجز بودند. 
در این میان نباید فراموش کنیم کمک دوســتانى که 
به ایشــان قرض دادند و بدون از خودگذشتگى همسر 
ایشان به هیچ وجه این مبلغ پرداخت نمى شد. و اکنون 
هم در حال پرداخت بدهى هــاى خود به همه عزیزانى 
که در ســخت ترین شــرایط کمک حال ایشان بودند 

هستند.» 

اتفاقى عجیب در فوتبال آلمان رخ داده اســت آن هم در 
روزهایى که جهان فوتبال درگیر شیوع کرونا ویروس شده 
و حجم وسیع اخبار درباره ادامه برگزارى یا لغو مسابقات 
لیگ داخلى در کشورهاست. این اتفاق فضاى موجود در 

ورزش جهان را تحت تأثیر قرار داده است.
رسانه هاى آلمانى روز گذشته از زنده شدن فوتبالیستى خبر 
دادند که چهار سال پیش به صورت رسمى خبر مرگش از 
سوى پلیس اعالم شده بود. «هیانیک کامبا» فوتبالیست 
دورگه آلمانى-کنگویى که از بازیکنان آکادمى شالکه بود و 

در تیم هاى نه چندان مطرح آلمان بازى کرده بود، بازیکنى 
است که چهار سال قبل رسمًا از سوى پلیس کنگو تأیید 
شد که در سانحه رانندگى جان باخته است و حتى مراسم 

خاکسپارى او در کنگو انجام شد.
اما حــاال پس از چهار ســال اتفاقى عجیــب رخ داده و 
رسانه هاى آلمانى به نقل از منابع محلى خود گفته اند کامبا 
زنده است و طى روزهاى اخیر در منطقه روهر رؤیت شده 
است؛ موضوعى که دادستان عمومى منطقه روهر آلمان 
را رسماً وارد ماجرا کرده و تحقیق گسترده درباره زنده بودن 

این فوتبالیست آغاز شده است.
بنابر گزارشــى که رسانه هاى آلمانى منتشــر کرده اند، 
زنده بودن کامبا قطعى اســت اما ماجراى مرگ او یک 
کالهبردارى هماهنگ از ســوى کامبا و همسرش بوده 
است. همسر کامبا چهار ســال پیش با گواهى فوتى که 
براى او صادر شده بود توانست در آلمان صد هزار یورو از 
بیمه براى حقوق این بازیکن دریافت کند اما حاال او هم با 
رؤیت همسرش با چالشى بزرگ روبه رو شده و احتماالً  هر 

دو نفر زندانى خواهند شد.

«ساداکو و هزار درناى کاغذى» در ایران
 40 ساله شد

انتقاد داماد روحانى از عارف توضیح داماد نجفى درباره دیه میترا استاد

فوتبالیستى که ُمرده بود، زنده شد!

بازداشت 4 ایرانى در فرانسه به اتهام دزدى در لباس پلیس
یک باند شــامل ســه مرد و یک زن ایرانى در فرانسه با 
پوشیدن لباس پلیس این کشور اقدام به دزدى از خودروها 
مى کردند. آنها بــا متوقف کردن خودروهــا و به بهانه 
بررســى گواهى خروج از خانه در دوران قرنطینه، از آنها 

دزدى مى کردند، در حومه پاریس دستگیر شدند.
این باند که اهداف خود را با دقــت انتخاب مى کردند، با 
متوقف کردن خودرو قربانیان، وســایل شخصى آنها را 
مورد بازرســى قرار مى دادند و پول، جواهرات و اشیاى 

قیمتى قربانیان را مى دزدیدند.
حداقل هفت نفر از هفتم آوریــل (19 فروردین) تا زمان 

دستگیرى اعضاى این باند در 28 آوریل (9 اردیبهشت)، 
مورد سرقت این باند قرار گرفته اند که مبلغ سرقت شده 

بالغ بر حدود 25 هزار یورو است.
پلیس در جریان بررســى خانه این افراد در سن دونى در 
حومه پاریس به یک زن هم مشکوك و او را دستگیر کرد. 
در خانه این زن اسناد مشکوك بانکى پیدا شده که نشان 
مى دهد 40 هزار یورو در حساب این زن قابل شناسایى 
است و همچنین در این خانه 11 هزار یورو پول نقد یافت 

شده است.
پلیس گفته اســت که این باند ســاعت ها وقت صرف 

مى کرده اند تا هدف مناسب را شناســایى کنند. پلیس 
همچنین گفته است که این باند شامل افرادى است که 
نمى توانند خوب فرانسه حرف بزنند و بیشتر افراد خارجى 
و کســانى که خودروهاى گرانقیمت سوار بودند را هدف 

دستبرد خود قرار مى داده اند.
نخستین شــکایت در 7 آوریل و از ســوى یک راننده 
لهستانى در اداره پلیس ثبت شده است. این راننده گفته 
است که پلیس هاى تقلبى از او 1500 یورو دزدیده اند. او 
گفته است که این افراد نشــانه هاى پلیس را به همراه و 
ماسک به صورت داشــته اند. آنها در همان روز یک فرد 

ســریالنکایى را هدف قرار دادنــد و از وى 3100 یورو 
دزدیدند.

پلیس فرانسه اعالم کرده اســت که افراد دستگیر شده 
یک باند سازماندهى شده بین الملى هستند که در چندین 
کشور اروپایى از جمله آلمان، سوئیس و بلژیک اقدام به 

دزدى کرده اند.
به گفته پلیس این دزدان معموًال توریست ها را هدف خود 
قرار مى دهند اما در وضعیت قرنطینه گسترده در فرانسه 
که از توریست ها خبرى نیست، این باند در نقش پلیس به 

دزدى از راننده ه اى خارجى روى آورده بودند.
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آزادى 19 زندانى 
مدیرکل زنـدان هاى اسـتان اصفهـان از آزادى 19 
زندانى در 9 شـب اول ماه رمضان با بدهى 2 میلیارد 
و 160 میلیـون تومـان خبـر داد. اسـدا... گرجى زاده 
گفت: یک میلیارد و 260 میلیون تومان از بدهى این 
زندانیان توسط ستاد دیه، خیران و مردم پرداخت شده 
و مابقى بدهى به مبلـغ 900 میلیون تومان گذشـت 

شاکى بوده است.

مهدها تعطیل مى مانند
معاون اجتماعى بهزیستى استان اصفهان گفت: با توجه 
به اینکه مهدهاى کودك جـزء مراکز تجمعى و پرخطر 
آموزشـى هسـتند هنوز امکان بازگشـایى آنها در اکثر 
مناطق وجود ندارد و همچنان براى شروع فعالیت آن ها 
منتظر اعالم نظر ستاد ملى کرونا هستیم. مجتبى ناجى 
اظهار کرد: مهدهاى کودك جزو مراکز روزانه بهزیستى 
هستند اما بازگشـایى آنها مانند دیگر مراکز آموزشى با 
اعالم سـتاد ملى مقابله با شـیوع کرونا آغاز مى شـود و 
همچنان منتظر ابالغ دستورالعمل شـروع فعالیت این 

مراکز هستیم.

افزایش پهناى باند در کاشان
با تـالش تیـم هـاى فنـى معاونـت ارتباطات سـیار 
 bts مخابرات منطقه اصفهان، تجهیزات 21 سایت
تلفن همراه واقع در نقاط مختلف  شهرسـتان کاشان 
بروزرسـانى شـد. این بروزرسـانى ها شـامل ارتقاى 
4 سایت به نسـل سـوم تلفن همراه( 3G)، 6 سایت 
به نسـل چهارم تلفـن همـراه (4G) و 11سـایت به 
تکنولوژى  +4G مى باشد. گفتنى است؛ با اجراى این 
پروژه ها در شهرستان کاشـان شاهد بهبود سرویس 
دهى مکالمه شـبکه همراه اول و افزایش چشـمگیر  

سرعت اینترنت خواهیم بود.

گذر موج ناپایدار از استان
کارشـناس پیش بینى هـواى اداره کل هواشناسـى 
استان اصفهان از گذر موج ناپایدار هوا بر روى استان 
طى امروز خبر داد و گفت: دماى هواى اصفهان تا 3 
درجه افزایش مى یابد. ابراهیم هنرمند اظهار کرد: روز 
چهارشنبه ( امروز) با گذر موج ناپایدار در اکثر مناطق، 
آسـمان قسـمتى ابرى گاهى افزایش ابر و وزش باد 
نسبتا شدید تا شـدید پیش بینى مى شود. وى گفت: 
کمینه دماى هوا در اکثر مناطق اسـتان 2 تا 3 درجه 

افزایش خواهد داشت.

عملیات تعویض خط لوله 
رییس مرکز انتقال نفت شـماره 3 مارونـ  اصفهان  
گفت: حـدود 40 متر خط لولـه 3 اینچ  ایـن مرکز در 
مسـیر خروجى پمپ مخـزن زیرزمینى بـه خط لوله 
16 اینچ گـردش داخلى به دلیل پوسـیدگى و امکان 
نشت نفت خام تعویض شد. قدرت اله امیریان افزود: 
به منظور حفظ شرایط ایمن در اجراى این طرح یکى 
از توربیـن هاى اصلى از مـدار بهره بـردارى خارج و 
عملیات رسـید و ارسال توسـط توربین دوم با نصف 

قدرت اجرا  شد.

بازسازى 300 اتوبوس تا 
پایان شهریور

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: 
با توجه به تعهد شهردارى اصفهان به دولت تا پایان 
شـهریورماه امسـال 300 دسـتگاه از اتوبوس هـاى 
شـهر بازسـازى مى شـود.  داریـوش امانـى بـا بیان 
اینکه قـراردادى را با شـرکت هاى سـازنده اتوبوس 
منعقـد و از پایان اردیبهشـت مـاه فرایند بازسـازى 
اتوبوس ها را آغاز مى کنیم، تصریح کرد: خوشبختانه 
با پیگیرى هاى صورت گرفته با یکى از کارخانجات 
ساخت اتوبوس وارد مذاکره شـده و ابتدا براى خرید 
70 اتوبوس برنامه ریزى و در ادامه 30 دستگاه دیگر 
نیز خریدارى کردیـم. در حال حاضر 70 دسـتگاه از 
اتوبوس ها وارد پارکینگ هاى اتوبوسـرانى شده، اما 
هنوز به ناوگان اضافه نشـده، زیرا ظرفیت مسافران 

مشخص نیست.

خبر

به دنبال توسعه نهضت ساخت داخل، شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان به صرفه جویى 140 میلیارد تومانى دســت یافته 
است. رئیس برنامه ریزى بومى سازى فوالد مبارکه گفت: 
این میزان صرفه جویى با بومى سازى و دستیابى به دانش 
فنى ســاخت 1500 قطعه و تجهیز کلیــدى و تحریمى با 
مشــارکت ده ها شرکت داخلى، در شــرکت فوالد مبارکه 
اصفهان حاصل شده است. مســیب فروغى افزود: با توجه 
به اهمیت بومى سازى اقالم و تجهیزات مورد نیاز خطوط 
تولید، روند بومى سازى در این شرکت، پارسال 18 برابر شد.

وى با تأکید بر اینکه بیش از 82 درصد قطعات و تجهیزات 
مورد نیاز شرکت فوالد مبارکه پارسال از محل داخل تأمین 

شده است گفت: با توجه به اینکه حدود 80 درصد منابع مالى 
مورد نیاز این اقالم ریالى بوده اســت، این موضوع اهمیت 

بیشترى پیدا مى کند.
رئیس برنامه ریزى بومى ســازى فوالد مبارکه افزود: در 
ماه هاى آذر، دى، بهمن و اسفند پارسال با روند افزاینده، به 
ترتیب 164، 160، 159 و 184 قطعه با همکارى شرکت هاى 

سازنده داخلى و دانش بنیان بومى سازى شد.
شــرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ تریــن تولیدکننده 
ورق تخت فــوالدى در خاورمیانه و یکــى از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان آهن اســفنجى داراى سهم 51 درصدى در 

تولید کشور است.

سامانه اختصاصى سماى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
براى توسعه آموزش هاى مجازى درسى و کمک آموزشى در 
مدارس از پنجم اردیبهشت جارى راه اندازى شده و اکنون 

فعال است.
در مدارس سماى دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد از 
ایام نخستین تعطیلى اجبارى با تشکیل ستاد آموزش هاى 
مجــازى و غیرحضورى، معلمــان و دبیران بــراى تهیه 
ویدئوهاى آموزشى، محتواى الکترونیک و محتواى مکتوب 
اقدام کرده و کانال هاى پیام رسان و صفحات مجازى براى 
انتشار و اشــتراك آن براى دانش آموزان اقدام شد و قاطبه 
دانش آموزان با ارتباط با مدرسه آموزش هاى الزم را دریافت 

کردند. از فروردیــن کالس هاى آنالین نیــز با همکارى 
دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد و با استفاده از بستر 
سامانه آموزش الکترونیک آموزشــکده سما در مدارس و 
در همه مقاطع راه اندازى و مورد اســتفاده معلمان، دبیران 
و دانش آموزان قرار گرفت. در گام بعدى سامانه اختصاصى 
سماى نجف آباد براى توسعه آموزش هاى مجازى درسى 
و کمک آموزشــى در مدارس نیز راه اندازى شد که از پنجم 

اردیبهشت  99 قابل بهره بردارى براى دانش آموزان است.
به منظور برقرارى ارتباط با خانــواده و دانش آموزان و ارائه 
مشاوره تحصیلىـ  روان شناختى به آنان، اتاق کار مجازى 
براى مدیران، معاونان و مشاوران مدارس تعریف شده است.

توسعه آموزش هاى مجازى 
در سماى نجف آباد

توسعه نهضت ساخت داخل 
در فوالد مبارکه

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
استان اصفهان گفت: با شیوع کرونا، در ماه هاى بهمن، 
اسفند و فروردین ماه بالغ بر 700 میلیارد تومان خسارت 

به صنعت گردشگرى استان اصفهان وارد شد.
فریدون الهیارى اظهار داشت: با شیوع بیمارى کرونا 
تمام واحدهاى اقامتى استان اصفهان اعم از هتل ها، 
اقامتگاه هاى ســنتى، مهمان پذیرها و اقامتگاه هاى 
بوم گردى تعطیل شد. اما با مصوبه ستاد استانى مقابله 
با کرونا، فعالیت هتل هاى استان اصفهان با حدود 50 

درصد ظرفیت آنها و رعایت پروتکل هاى بهداشــتى 
و فاصله گذارى اجتماعى براى پیشگیرى از بیمارى 

کرونا آغاز شده است.
وى بیان داشت: اســتان اصفهان داراى بیش از 150 
هتل، 444 اقامتگاه بوم گردى، 70 هتل سنتى، 150 
خانه مسافر و 230 مهمان پذیر با حدود 35 هزار تخت 
است که برآورد مى شــود تعطیلى این مراکز ماهانه 
بالغ بر 230 میلیارد تومان ضــرر اقتصادى به همراه 

داشته است.

سخنگوى ســتاد اســتانى مدیریت بیمارى کرونا 
گفت: با توجه به دغدغه متدینین در باره شــب قدر، 
آیین هاى ویژه این شــب در چند مکان مشــخص 

اصفهان برگزار مى شود.
حجت ا... قاســمى در گفت و گو بــا «ایرنا» اظهار 
داشت: در شــهر اصفهان میدان امام على(ع)، باغ 
غدیر، باغ رضوان، ورزشــگاه تختى، ورزشگاه 22 
بهمن و مسجد ســید براى بررســى کارشناسى و 

امکان سنجى برگزارى این مراسم  معنوى با رعایت 
دستورالعمل هاى بهداشتى انتخاب شده اند.

معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندار اصفهان 
با اشــاره به ضرورت فاصله گذارى اجتماعى افزود: 
ممنوعیــت توزیع پذیرایى و نــذرى، همراه آوردن 
زیرانداز و کتاب هاى ادعیه و قرآن،  رعایت فاصله 
در نشستن، محدودیت زمانى برگزارى این مراسم از 

جمله شرایط مراسم لیالى قدر امسال است.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى پیشنهادى را 
براى رنگ بندى و طبقه بندى مناطق مختلف کشور در 
زمینه ابتال به بیمارى کرونا پیشنهاد کرد که با توجه به 
آن بیشتر شهرستان هاى اصفهان، زرد رنگ و با خطر 

متوسط مواجه هستند.
در جــدول رنگ بندى شهرســتان ها کــه چهاردهم 
اردیبهشت توسط رسانه ها منتشر شد از استان اصفهان، 
شهرستان هاى بویین میاندشــت و تیران و کرون در 
وضعیت سفید رنگ و خمینى شهر، نطنز، برخوار و کاشان 
در وضعیت قرمز قرار داشــتند. اما با وجود فهرست ها و 
نقشه هاى منتشر شده، دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
اعالم کرد که بویین میاندشت در غرب استان تنها منطقه  
بین شهرستان هاى زیر پوشش این دانشگاه است که در 

وضعیت سفید در زمینه بیمارى کرونا قرار دارد.
نگاهى به رنگ بندى شهرســتان هاى اصفهان از نظر 

ابتال به کرونا نشــان مى دهد که مناطق غربى اســتان 
درگیرى کمتــرى با این بیمــارى دارند کــه به گفته 
مســئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشــت اصفهان، 
تراکم پایین جمعیــت در این شهرســتان ها از دالیل 
اصلى ســفید بودن وضعیت در آنجاســت. رضا فدایى 
تصریح کــرد: بیمارى هــاى واگیر بویژه تنفســى در 
مناطق پر جمعیت و متراکم بیشــتر دیده مى شــود اما 
شیوع آن در مناطق کم جمعیت پایین تر است به همین 
دلیل بر اســاس آخرین آمار و اطالعــات مى بینیم که 
شهرســتان بویین میاندشــت در وضعیت ســفید قرار 
گرفت. به گفته وى در مناطق شهرى پر تراکم، مردم در 
خانه هاى کوچک در مجتمع هــاى بزرگ و پر جمعیت 
زندگى مى کنند اما در شهرستان هاى با جمعیت کم از جمله 
در مناطق غربى استان، زندگى آپارتمان نشینى چندان 
رواج ندارد بلکه مردم در خانه هاى بزرگتر زندگى مى کنند.

امســال براى حفاظت از 800 در ســنگى باغ هاى 
تاریخى تیران و کرون در محور شمال غرب استان 

اصفهان برنامه ریزى شده است.
رئیس اداره میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع 
دستى شهرســتان تیران و کرون با اشاره به اینکه 

یکى از مهم ترین جاذبه هاى تاریخى و گردشگرى 
این شهرستان درهاى سنگى باغ هاى تاریخى است 
گفت: قدمت برخى از این درهاى سنگى به بیش از 

400 سال مى رسد.
محســن مظاهرى افزود: با توجه به قرار داشــتن 
شهرستان تیران و کرون در دامنه هاى سلسله جبال 
زاگرس و بارش هاى مناســب در این شهرستان، 

درهاى بیشتر باغ ها ، سنگى است.
وى گفــت: بدنه برخــى از ایــن درهــا مزین به 
طراحى هاى زیبا است که  طرح ثبت ملى این درها 
از 2 سال گذشته مطرح و پس از مستند نگارى، 800 

در شناسائى شده در دستور کار قرار دارد .
رئیس اداره میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع 
دســتى شهرســتان تیران و کرون ابراز امیدوارى 
کرد با اختصاص اعتبار یک میلیــارد ریالى، مرحله 
اول حفاظــت و مرمت ایــن درها پــس از پایان 

محدودیت هاى بیمارى کرونا آغاز شود.

700 میلیارد تومان خسارت به صنعت گردشگرى اصفهان

برگزارى مراسم لیالى قدر در چند مکان مشخص 

چرا شیوع کرونا در غرب اصفهان کمتر است؟ 

حفاظت از 800 درب سنگى تیران و کرون
غلو نیست اگر بگوییم اصفهان زیباترین خانه هاى تاریخى 
ایران را دارد اما تاسف انگیز این است که سال هاست شمار 
زیادى از این خانه هاى تاریخى به دالیل متعدد در بالتکلیفى 
و بى توجهى بر سر هم آوار شده اند. توسعه، قسمت هاى زیادى 
از بافت تاریخى اصفهان را درو کرده و حاال خانه هاى تاریخى 
با درهاى بسته و شــرایط متروکه در محاصره آپارتمان ها و 

مجتمع ها بیشتر در معرض تخریب و ویرانى اند.
در سال هاى اخیر برخى از خانه هاى تاریخى با کاربرى هتل 
و مهمان پذیر احیا شدند و این فتح بابى بود براى تجربه هاى 
بیشــتر در این زمینه و نگاه متفاوت به خانه هاى تاریخى از 
دریچه گردشــگرى. با این وجود باید گفت هنوز هم شمار 
زیادى از خانه هاى تاریخى اصفهان به دالیل متعدد مغفول 

مانده اند و در معرض ویرانى اند.
مهدى فقیهى، پژوهشــگر میراث فرهنگى و کسى که از 
نزدیک سال ها شــرایط خانه هاى تاریخى اصفهان را رصد 
کرده است، به «ایرنا» گفت: تعدادى از خانه هاى تاریخى در 
محدوده بافت تاریخى میدان نقش جهان، مرمت شده و در 

شرف گرفتن کاربرى هستند اما تعدادى از خانه ها در حالى که 
دیگر بافت تاریخى اى وجود ندارد و پیرامون شان را بناهاى 

نوساز فراگرفته در بى توجهى و بى مهرى رو به ویرانى اند.
روایت فقیهى از بافت هاى تاریخى  که دیگر وجود ندارند و 
خانه هاى قدیمى اى که یکه و تنها در انبوه ســاختمان هاى 
نوساز متروکه و خراب  شده اند، روایت همان خانه نائل است 
که همین سال گذشته در حالى که در تملک میراث فرهنگى 
بود با درهاى بسته و توسط اشخاص نامعلوم تخریب شد و یا 
حکایت خانه نواب که  در سال هاى گذشته با تخریب ساباط 

و بعد هم آتش سوزى قربانى شد.
شوربختانه سرنوشت تلخى که خانه نائل، خانه نواب و خانه 
مشکى داشتند هنوز هم تکرار مى شود مانند آنچه که شاید در 
ماه هاى پایانى اسفند بر سر بافت تاریخى و عصارخانه خمینى 
شهرآمد و نهادهاى متولى در بى توجهى و کم کاریى چشم 

هایشان را بر همه اتفاقات و تخلفات در این منطقه بستند.
فقیهى در ادامــه صحبت هایش افــزود: وقتى محله هاى 
اصفهان را جسته گریخته بررسى مى کنیم، مى بینیم یا برخى 

از این خانه ها خاك بردارى و خراب شده اند یا در شروع ویرانى 
و تخریب اند. در محله حکیم بــا اینکه نزدیک میدان نقش 
جهان است، ســه، چهار خانه مربوط به اواخر قاجار و اوایل 

پهلوى همین شرایط را دارند.
خانه انگورســتان ملک در تملک اوقاف، خانه قزوینى ها و 
خانه سیف ا... قاسمى در تملک میراث فرهنگى نمونه هایى 
هستند که نهادهاى دولتى آنها را اداره مى کنند. خانه هایى 
مثل مشکى، شیرمحمدى، شــازده، بازاردوز و زهتاب هم 
تنها مشــت نمونه خروار از خانه هایى هستند که با مالکیت 
شخصى شــرایط مطلوبى ندارند و سالهاســت که با وجود 
اطالع رسانى رسانه ها هیچ اتفاق مثبتى براى نجات بخشى 

آنها رخ نداده است.
  فقیهى با اشــاره به وضعیت رها شــده چند خانه تاریخى 
در محله حکیم و کوچه باغ قلندرهــا و همین طور برخى از 
خانه هاى محله جلفا گفت: از هــر ده خانه تاریخى به طور 
میانگین سه یا چهار خانه  وضعیت خوبى ندارد و نود درصد از 

آنها مالک شخصى دارد.

آوار بى توجهى روى خانه هاى 
تاریخى اصفهان

یک پژوهشگر میراث فرهنگى: از هر 10 خانه تاریخى 3 یا 4 خانه  وضعیت خوبى ندارد

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: آمار 
چند روز اخیر مبتالیان به ویروس کرونا وقوع پیک 
جدید در استان اصفهان را نشــان نمى دهد، اما هر 
لحظه احتمال وقوع پیک یا موج بعدى شیوع کرونا را 

در اصفهان مى دهیم.
آرش نجیمى در گفت و گو با «ایســنا»، در خصوص 
خبر منتشر شده مبنى بر شروع پیک خفیف جدیدى 
از شیوع کرونا در 15 استان کشور و از جمله اصفهان، 
اظهار کرد: آمارى که تا روز دوشــنبه 15 اردیبهشت 
داشتیم نشان دهنده شــروع پیک جدید نیست، اما 
باتوجه به اتفاقاتى که در سایر استان ها افتاده، قدرت 
سرایت ویروس و متاسفانه عدم رعایت فاصله گذارى 

اجتماعى توسط مردم احتمال آن دور از ذهن نیست.
وى افزود: اینکه بگوییم در حال حاضر چنین اتفاقى 
افتاده و پیک جدیدى در استان اصفهان شروع شده 
درست نیســت و آمار چند روز اخیر وقوع پیک جدید 

کرونا در استان اصفهان را نشان نمى دهد.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان 
اینکه احتمال وقــوع پیک مجدد شــیوع کرونا در 
استان اصفهان وجود دارد، گفت: مدتى است اعالم 
مى کنیم هر لحظه احتمال وقوع پیک یا موج بعدى 
شیوع ویروس کرونا را مى دهیم و اصفهان هم جزو 
استان هایى اســت که پیش بینى شده با موج جدید 

مواجه شود.
نجیمى با اشاره به اینکه هنوز تعداد ثابتى از مبتالیان 
به ویروس کرونا را در استان داریم، تصریح کرد: البته 
تعداد مبتالیان نســبت به قبل کاهش پیدا کرده، اما 
هنوز روند کاهشــى از ابتال به ویــروس کرونا را در 

استان نداریم.

کرونا در اصفهان به پیک 
سخنگوى آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان جدید نرسیده است

از مصدوم شدن سه نفر در حادثه انفجار عصر روز سه شنبه 
در خیابان مولوى خبر داد. فرهاد کاوه آهنگران اظهار کرد: 
انفجار در انبار یک مغازه تعویض روغنى واقع در خیابان 
مولوى ساعت 18:39 عصر به ستاد فرماندهى آتش نشانى 
اعالم و نیروهاى امدادى و اطفا حریق از ایستگاههاى 6 
و 9 به محل حادثه اعزام شدند. وى با بیان اینکه براثر این 
حادثه سه مرد مصدوم شدند، افزود: نیروهاى اورژانس دو 
نفر از حادثه دیدگان را که به شدت مصدوم شده بودند به 

بیمارستان منتقل کرد.

انفجار در خیابان مولوى

مدیر مجموعه فرهنگى- مذهبى تخــت فوالد اصفهان 
زمان بهره بردارى گذر گردشگرى "بهشت" این مجموعه 
را تا پایان سال جارى پیش بینى کرد. سید على معرك نژاد، 
مدیر مجموعه فرهنگى- مذهبى تخت فوالد گفت: بهشت 
یک گذر گردشگرى است که از تکیه بابارکن الدین آغاز و 
به ترتیب در مسیر این گذر گردشگرى تکیه هاى کازرونى، 

ســیدالعراقین و خاتون آبادى به یکدیگر متصل و به تکیه 
میرفندرسکى ختم مى شود. 

وى ادامه داد: تاکنون ســه گذر از چهار محور گردشگرى 
اجرا شــده و پیش بینى مى شــود ســاماندهى و تکمیل 
زیرســاخت هاى گذر بابارکن الدین تا 4 ماه آینده به اتمام 

برسد.

گذر بهشت در تخت فوالد به بهره بردارى مى رسد

رئیس شوراهاى حل اختالف اســتان اصفهان از بخشیده 
شدن قاتل در انتظار قصاص پس از 10 سال خبر داد.

سید محمد موسویان اظهار داشت: پرونده قتل عمدى که در 
سال 1388 اتفاق افتاده بود و قاتل جوان در انتظار قصاص 
و اجراى حکم اعدام در زندان به ســر مى برد، براى صلح و 
سازش به شعبه 43 شوراى حل اختالف اصفهان ارجاع شد.

وى افزود: قاتل از سال 1389 تا کنون در زندان و در انتظار 

اجراى حکم اعدام به سر مى برد و سه مرتبه براى اجراى حکم 
اعدام به پاى چوبه دار رفته بود که با وساطت کارکنان شوراى 
حل اختالف جهت صلح و سازش اجراى حکم به تأخیر افتاد.

رئیس شوراهاى حل اختالف استان اصفهان بیان کرد: در 
نهایت با پیگیرى هاى مستمر و مداوم شوراى حل اختالف 
شــعبه 43 اصفهان خانواده مقتول از قصاص قاتل گذشت 

کردند و قاتل از زندان آزاد شد.

قاتل محکوم به اعدام، پس از 10 سال بخشیده شد
مســوول واحد فراهم آورى اعضاى پیوندى مرکز 
آموزشــى درمانى الزهرا(س) اصفهان گفت: پیوند 
عضو به بیماران نیازمند از اسفند سال گذشته به دلیل 
شیوع بیمارى کرونا در این استان متوقف شده است.
مریم خلیفه سلطانى افزود: در برخى استان ها با توجه 
به شرایطى که در زمینه بیمارى کرونا دارند، کار پیوند 
عضو شروع شده است اما در اصفهان هنوز این کار 

انجام نمى شود.
وى خاطرنشــان کرد: بر اســاس دســتور وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکى در زمان حاضر 
پیوند روده، ریه و پانکراس در همه استان ها ممنوع 
اســت اما براى ســایر اعضاى بدن در استان ها با 
توجه به شــرایط موجود درباره شیوع بیمارى کرونا 

تصمیم گیرى مى شود.

پیوند عضو در اصفهان متوقف است
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فیلم «طال» بــه کارگردانى 
و  شــهبازى  پرویــز 
تهیه کنندگــى رامبد جوان 
و محمد شایســته اگرچه 
محصول سال 1397 است 
و در جشنواره فجر همان سال 
هم رونمایى شد، اما مثل خیلى دیگر از فیلم ها 
در صف طوالنى اکران و ترافیک ســنگینش 
ماند تا رســید به حاال کــه صاحبانش دیگر 
قید اکران پــرده اى آن را زدنــد و فیلم را با 
وجود ریســکى که در کپى شدنش بود روانه 
اکران آنالین کردند. البته در همان روزهاى 
ابتدایى نمایش آنالین فیلم نسخه هاى کپى 
شده منتشــر شــد، ولى به هر حال چاره اى 
براى ســازندگان این فیلم جز اکران آنالین

 نبود.
رامبد جوان که با همراهى محمد شایســته، 
تهیه کنندگى «طال» را برعهده داشته، درباره 
این تصمیم و همینطور طوالنى شدن پروسه 
اکران فیلم مى گوید: واقعیت این است که قرار 
بود فیلم را 23 بهمن سال گذشته یعنى بعد از 
جشنواره فجر اکران کنیم و این نوبتى بود که با 
توجه به تعداد زیاد فیلم ها به ما رسید. ما کارها 
را براى اکران در گروه آزاد و از همان تاریخى 
که گفتم انجام مى دادیم که ناگهان حوادث 
دى ماه پیش آمد و سقوط هواپیما و بعد هم 
اتفاقات جشنواره فجر که در نتیجه  همه آنها 
نوعى بى میلى نسبت به سینما رفتن احساس 
مى شد. پس درخواســت کردیم اکران ما را 
به عید نوروز یا زمانى دیگــر تغییر دهند که 
اصًال تاریخ قبلى نباشد ولى براى تاریخ جدید 
هم فرصــت برنامه ریزى نشــد چون 

ماجراهاى کرونا پیش آمد.
این بازیگر و کارگردان درباره اینکــه آیا موفقیتى براى 
فیلم «طال» در اکــران آزاد پیش بینى مى کردند به ویژه 
آنکه اکران فیلمى از پرویز شــهبازى بدون ســرگروه 
هم در جاى خود جالب توجه اســت تأکید مى کند: فکر 
مى کنم در شــرایط نرمال با توجه به گره بازیگران، اسم 
پرویز شــهبازى به عنوان کارگــردان و برنامه هایى که 
براى تبلیغات داشــتیم مى توانســتیم بخشى از سرمایه 
را برگردانیم نه اینکه به ســود برسیم اما فکر مى کردیم 
مى توانیم اکران بهترى داشته باشیم ولى وضعیت فعلى 
و ناامیدى از اکران سال 99 ما را به اکران آنالین رساند، 
چون اصًال معلوم نیست سینماها ِکى باز مى شوند و اگر 
هم باز شوند مردم به سینما مى روند یا نه؟ به غیر از این، 
نوع فیلم هایى که در نوبت اکــران قرار مى گیرند، دوباره 
عقب افتادن نوبت، ترافیک سنگین براى اکران فیلم ها و 
دعوا برسر همین بحث ها  ما را به این نتیجه رساند که بهتر 
است در نوبت نمانیم و با وجود نگرانى شدیدى که براى 
کپى شدن فیلم داشتیم، تصمیم گرفتیم این نوع اکران را 

تجربه کنیم.
جوان مى گوید: وقتى خبر کپى غیر مجاز فیلم «خروج» 
منتشر شد خیلى بیشتر نگران شدیم اما متأسفانه ما قانون 
کپى رایت نداریم و فقط باید بــا التماس و قربان صدقه 
رفتن از مردم بخواهیم فیلم ها را کپى نکنند، چون این کار 
واقعًا دزدى است. با این حال چاره اى نیست و نمى شود در 
شرایط فعلى به دلیل اینکه ممکن است فیلم کپى شود از 

این فرصت و امکان گذشت.
او که دو سال قبل فیلم «قانون مورفى» را به تهیه کنندگى 
محمد شایسته ســاخته بود، درباره اینکه آیا این فرصت 
پیش آمده مى تواند در روند آینده اکران فیلم ها در سینماى 
ایران کارکرد و ادامه داشــته باشــد؟ مى گوید: آنچه از 
وضعیت فعلى حدس مى زنم این است که موضوع کرونا 
چیزى نیست که دیگر از زندگى همه به طور کامل بیرون 
برود و ما به دوران قبل از کرونــا برگردیم. البته عده اى 

هســتند که دیگر توصیه ها را رعایت نمى کنند در حالى 
که این بیمارى همچنان هســت و قربانــى مى گیرد و 
نگرانى هــا و اضطراب ها هم اضافه مى شــود و در بین 
همه کســانى که بى تفاوتى را در ایــن وضعیت انتخاب 
مى کنند من خودم آدمى هســتم که قطعــًا دیگر مثل 
گذشــته زندگى نخواهم کرد و مى دانــم آدم هایى مثل 
من هم کم نیســتند که همینطور راحــت و بى خیال به 
فضاهاى جمعى بروند و بدون مراقبت در کنار بقیه زندگى 
کنند. پس به نظرم این تأثیر دیگر گذاشــته شده و ما در 
همین فرصت، اتفاقى به اســم اکــران آنالین را تجربه 

کردیم. 
وى گفت: فکر مى کنم اکران آنالین هم از آن چیزهایى 
باشــد که دیگر ماندگار شده اســت. البته جدا از ماندگار 
شــدنش و ماجراهاى مروبط به کرونا باید بدانیم که این 
نوع اکران بخشى از صنعت ســینما و سرگرمى است که 
باید راه بیافتد. بایــد این ورود اتفــاق مى افتاد تا تجربه 
شود، ترس عده اى بریزد و خودمان هم ببینیم چه چیزى 
حاصل مى شــود چون اگر نتیجه مثبتــى در این باره به 
دست آید شک نکنید بخشــى از تولیدات سینماى ایران 
و تولیدات جدید حوزه سرگرمى و فرهنگى در این بخش 
متمرکز مى شــود مثل شــبکه هاى آمازون و نتفلیکس 
که مســتقل براى خودشــان تولید مى کنند، مســتقل 
اکران مى کنند حتى ممکن اســت اثرى را به سالن هاى 
ســینمایى ندهند اما در عین حال در اسکار هم شرکت 

مى کنند.
او درباره اینکه به هر حال فیلم هاى سینمایى براى پرده 
سینما ساخته مى شــوند وقتى مدیوم تماشا کوچک شود 
ممکن اســت تغییراتى را هم در پى داشته باشد، توضیح 
مى دهد: قطعًا این ماجرا فراز و نشیب هایى خواهد داشت 
و قطعًا آثار کم ارزش هم تولید خواهد شد، اما با این حال 
به استفاده از امکان خوشبین هســتم و  فکر مى کنم در 
آینده یک جاده جدیدى در این عرصه به وجود مى آید که 

مى توانیم از آن بهره مند شویم./1786

رامبد جوان: 

به اکران آنالین خوشبینم
فیلم «طال» بـ
شـ پرویــز 
تهیه کنندگــ
و محمد شای
محصول سال
و در جشنواره فج
لثل خیلىد م ىیى شد، اد، اما مما هم رونما
طوف طوالنى اکران و ترافیک در ص
ماند تا رسرســید به حاال کــه ص
پــرده اى آن را زدنـ کد اکرران قی
وجودود ریســکى که در کپى شد
اکرانن آنالین کردند. البته در ه
ایتدایى نمایش آنالین فیلم نس اب
منتشــر شــد، ولى به هر هشده
براىى ســازندگان این فیلم جز

دبود.  ن
که با همراهى محم دبد جوان رام
ت هیه ککنندگى «طال» را برعهده
این تصتصمیم و همینطور طوالنى
نان فیلم مى گوید: واقعیت این اکر
23 بهمن سال گذش یفیلم را 3بود 
وشنواره فجر اکران کنیم و این ج
ر تعداد زیاد فیلم ها به ما ب به توجه
ىراىاکران در گروه آزاد و از را ب
فتگفتم انجام مى دادیم که نا که 
پیش آمد و سقوط هو دى ماماه
نت اتفاقاتت جشنواره فجر که در
بعى بى میلى نسبت به سینما نو
د شد. پس درخواســت کرد مى
عید نونوروز یا زمانى دیگــر به
خاریخ قب قبلى نباشد ولى برا اصًال ت

ــرصــتت برنامه ریزى هم ف

به

حبیب، خواننده و نوازنده موسیقى پاپ سال 1362 پس از ممنوعیت مجوز براى ادامه کار فرهنگى 
و تولید موسیقى خاك ایران را ترك کرد و 22 سال بعد با وعده مسئوالن در سال 1389 به وطنش 
بازگشت. تنها اتفاق مثبتى که براى این خواننده پس از ورودش به ایران افتاد چاپ کتاب اشعارش 
«مرد تنهاى شب» در سال 93 بود و باقى مذاکرات حبیب على رغم پیگیرى و سماجت وى براى 

اخذ مجوز خوانندگى بعد از مدتى به فراموشى سپرده شد.
این خواننده طى این 22 سال موفق به ضبط 11 آلبوم موسیقى شد اما پس از بازگشت به ایران 

همچون قبل از خروجش براى تولید آثار هنرى باز هم دچار مشکل شد. 
حاال در سال 99 حمید شاه آبادى که اکنون معاونت صداى رســانه ملى را به عهده دارد درباره 
تصمیمى که سال ها پیش درباره حبیب محبیان گرفته است و درباره دلیل عدم اخذ مجوز حبیب 
مى گوید: «عرصه فرهنگ خام نیست، پشت هر حرکت فرهنگى و الیه هاى بعدى اش معانى 
و مفاهیم جدیدى نهفته است، چیزى که آن زمان با آن رو به رو شدیم تفکر فرهنگ موسیقى 

غربى بود.»
وى ادامه داد: «کسانى در گذشته نماد یک تفکر ایرانى بودند اما ترجیح دادند بروند و در دل دشمن 
زندگى کنند با آن فضا خو گرفتند. پخش آهنگ لس آنجلسى تنها به این مفهوم نیست که این 

آهنگ تند، قوى یا ضعیف است بلکه مهم این است که یک فرهنگ دیگر را معرفى مى کند.»
شاه آبادى خاطر نشان کرد: «به عنوان حاکمیت حتى اگر بدنه کشورى نتواند جلوى استفاده روزانه 
مردم از موسیقى لس آنجلسى در منزلشان را بگیرد باز هم نباید مهر تأییدى بر یک اندیشه غربى 
بگذاریم، براى همین همیشه از این فضا فاصله گرفتم و گفتم چیزى که نماد کشور دیگرى است 

در کشور ما نباید حکم تأ یید حاکمیت داشته باشد.»

پیمان ابدى، بدلکار نامدار ایرانى بود که بخاطر فعالیت در مجموعه هشدار 
براى کبرى 11 به شهرت رسید، 11 سال پیش بود که این بدلکار سینما در 
حین ایفاى نقش بدلکارى در فیلم «چشــم هاى نامحسوس» بر اثر حادثه، 

جان خود را از دست داد.
ابدى 11 آبان 1351 در محله یوسف آباد تهران به دنیا آمد. وى در 12 سالگى 
براى ادامه تحصیل به آلمان و شــهر کلن ســفر کرد. پیمان ابدى، طراح و 
کارگردان صحنه هاى اکشــن بود. وى همچنین به چهار زبان انگلیســى، 

آلمانى، اسپانیایى و ایتالیایى تسلط داشت.
ابدى در رشــته شــیرجه در مســابقات قهرمانى جهان، قهرمانــى اروپا و 
قهرمانــى آلمان، روى هــم رفته 37 مدال کســب کرد و بخاطر شــیرجه 
بى همتایــش در فرانکفورت، موفق به ثبت نام خــود در رکوردهاى گینس 

شد.
وى عضو یکــى از چهار تیم برتر اکشــن جهان بود و بــا طراحى و اجراى 
صحنه هاى اکشن در پروژه هاى ُپرآوازه اى مانند «هشدار براى کبرى 11»، 
«پلیس هاى موتورسوار»، «100 درجه»، «دلقک» و «فرشتگان وحشى»، 
مهارت هاى علمى و فنى خود را به نمایش گذاشت. او 11 اردیبهشت سال 
1388 در حین ایفاى نقش بدلکارى در فیلم «چشم هاى نامحسوس» جان 

خود را از دست داد.
علیرضا قره خانى، بدلکار بین المللى ایرانــى یکى از همراهان و هنرجویان 
پیمان ابدى، بدلکار فقید سینماى ایران است که پس از درگذشت ناگهانى 

این بدلکار مدتى تصمیم به دورى از فضاى ســینماى ایــران گرفت. البته 
این دورى دیــرى نپایید و قره خانى بار دیگر براى بدلــکارى در آثار ایرانى 

حضور یافت. 

قره خانى حضور خود در ایران را به واسطه پیمان ابدى دانست و گفت: «من 
سال هاست که در آلمان زندگى مى کنم و پیمان ابدى نیز با من از بچگى در 
آلمان بزرگ شدیم، ســال 85 بود که پیمان ابدى براى دوره درمان بیمارى 
که داشت به ایران آمد و در همان زمان چندین کار به وى پیشنهاد شد، شش 
ماه بعد من براى یک ماه به ایران آمدم و پیمان پیشنهاد همکارى در یکى از 
این آثار را به من داد و همین باعث شد تا ما به مدت سه سال مداوم در ایران 

فیلم قبول کنیم.»
این بدلکار سینما درگذشت پیمان ابدى را اتفاقى تلخ در زندگى خود خواند و 
ادامه داد: «بعد از فوت پیمان ابدى در یک صحنه بدلکارى براى یک سریال 
تلویزیونى، من براى همیشه قصد ترك ایران را کردم چون از لحاظ روحى 
به هیچ وجه آمادگى ادامه کار نداشتم. اما رفتنم به آلمان چند ماه بیشتر طول 
نکشید و دوباره براى کار به ایران آمدم. بعد از فوت پیمان حدوداً 80 کار انجام 
دادم که از جمله مهمترین آنها مى توان به "جدایى نادر از سیمین" و "هوش 

سیاه" اشاره کرد.» 
وى ادامه داد: «روزى نیست که من به پیمان فکر نکنم. پیمان ابدى دوست 
و استاد من بود و حدود 20 ســال در آلمان کنار هم درس خواندیم و زندگى 
کردیم، وقتى سال 85 پیمان به ایران آمد من پیش او آمدم  و پیمان دوره هاى 
بسیار سختى را براى من گذاشت، بعد از آن من دستیار اول پیمان شدم چون 
همه چیز را از خود او یاد گرفته بودم به همین دلیل همه چیزم را مدیون وى 

هستم.»/1787

دلیل مخالفت دولت دهم 
با صدور مجوز براى آلبوم حبیب 

دلتنگى بدلکار برجسته سینما در سالروز درگذشت پیمان ابدى

  آرش امینى/ موسیقى ما 

فرهاد فخرالدینى، آهنگ ساز برجسته و رهبر ارکستر در گفتگویى 
از خاطرات گذشته  خود گفت. از روزهایى که تماِم زندگى اش را پاى 
موسیقى گذاشــت و بعد به یک باره شرایط به 
گونه اى رقم خورد که مجبور شــود از رادیو 
استعفا دهد و دانشــگاه ها هم تعطیل شد و 
مردى که تماِم زندگى  کارش، موسیقى اش بود، 

بى  کار شد:
«وقتى دیدم نمى توانم در رادیو 
کار کنم خیلى ناراحت شــدم 
یعنى ســال 58 چنان وضعى 
پیش آوردند که من اســتعفا کردم 

و گفتم دیگر کار نمى کنم. جالب اســت که پــس از چندى انقالب 
فرهنگى شد و در پى آن دانشگاه ها تعطیل شدند. به همین صورت 
تدریس من هم تعطیل شد. تصور کنید آدمى که این همه فعال بود به 
یک باره بیکار شد. روزهاى سختى بود تا اینکه موسیقى "سربداران" 
را آغاز کردم و برخــى از بچه ها را به کار گرفتــم. به همین ترتیب 
راهم عوض شد، دیگر به سمت ارکســتر آمدم و آثارى هم به وجود 
آمد. تا اینکه در سال 76 از من خواستند ارکستر موسیقى ملى را در 
فرهنگسراى بهمن تشکیل بدهم؛ ابتدا نپذیرفتم چون دل خوشى 
نداشتم اما آنها سعى کردند من را راضى کنند به طورى که بعدها آقاى 
مهاجرانى و آقاى کاظمى مجدداً عنوان کردند حیف است که ارکستر 
موسیقى ملى نداشته باشیم و شما این کار را بپذیرید. به همین ترتیب 
آزمون آن برقرار شد و کار سر و سامان دادن آن یک سال طول کشید، 

سپس به تاالر وحدت رفتیم و ارکستر شکل گرفت.» /1783

«آشفته گى» به نمایش خانگى رسیدروزى که فرهاد فخرالدینى بیکار شد

  پرستو فرهادى

تولید فصل دوم سریال «عاشقانه» در شرایطى آغاز خواهد شد 
که با توجه به تغییر نام سریال مى توان حدس زد تمرکز اصلى 
قصه روى بازیگرى است که این روزها حواشى بسیارى را به 

دنبال داشته است.
بعد از پخش و موفقیت «شهرزاد» در ژانر خودش و همزمان با 
پخش فصل سه این سریال، ســریالى با عنوان «عاشقانه» به 
کارگردانى منوچهر هادى در شبکه نمایش خانگى پخش شد. 
این سریال سعى در تابوشکنى هایى درباره ورود زندگى غربى 
در زندگى ایرانى ها داشت. قصه با درگیرى هاى یک زوج جوان 
آغاز مى شد و در ادامه به مشکالت تک تک شخصیت ها که به 
واسطه «پگاه» و همسرش به مخاطب معرفى شدند مى پرداخت. 
ساره بیات و محمدرضا گلزار، زن و شوهر محورى سریال بودند و 
در کنار آنها افرادى مثل هومن سیدى، بهاره کیان افشار، حسین 

یارى، پانته آ بهرام و... ایفاى نقش مى کردند.
اما در ادامه و درســت در جایى که درگیرى هــاى «پگاه» و 
همسرش اوج مى گیرد کاراکتر «گیسو» با بازى مهناز افشار وارد 
داستان مى شود. او ابتدا خود را دختر «حاجى» با بازى مسعود 
رایگان معرفى مى کند اما در ادامه مشــخص مى شود که زن 

شرعى «حاجى» و مادر دوم حسین یارى است!
حتى قبل از تولید سریال «دل» بنا بود که فصل دوم «عاشقانه» 
ساخته شود و حدود دو سه سالى است که طرح آن در قالب دو 
فصل 17 قسمتى توسط علیرضا کاظمى پور و سعید جاللى در 
حال نگارش اســت . اما همانطور که اشاره شد در خالل قصه 
شخصیت «گیسو» تحت عناوین ذکر شده وارد داستان شد و 
با اغلب کاراکترها رابطه صمیمى برقرار کرد.  اما در پایان فصل 
اول این سریال، «گیسو» از فعالیت ها و همکارى خود با گروهى 

که رنگ و بوى جاسوسى داشتند رونمایى کرد.
همان زمان خیلى ها معتقد بودند که ادامه سریال با محوریت 

«گیســو» و کارهاى جاسوسى اش تولید مى شــود و در این 
صحبت ها بودند که مهناز افشــار به یک برنامه استعدادیابى 
در خارج از کشور پیوست و عمًال حضور او در ادامه این سریال 
منتفى شــد اما این روزها که او از این برنامه خداحافظى کرده 
است، برخى گمانه زنى از بازگشت او کرده اند و حتى منوچهر 
هادى نیز در مصاحبه با یکى از رسانه ها از حذف مهناز افشار در 
این قصه سخن گفت اما درباره جایگزینى بازیگر دیگرى در 
این سریال صحبتى نکرد. این درحالى است که اصًال مشخص 
نیست این بازیگر در حال حاضر اجازه کار در ایران را دارد یا خیر؟

حاال چند روزى است خبرى مبنى بر آغاز تولید همین سریال 
منتهى با نام «گیسو» در رسانه ها منتشر شده است. این خبر در 
ابتدا این سئوال را در ذهن مخاطب مى آورد که آیا قرار است 

«گیسو» شــخصیت محورى فصل جدید سریال باشد؟ و 
اگر پاسخ مثبت اســت کدام بازیگر قرار است جایگزین 

افشار شود؟! 
هرچند قطعًا کاظمــى پور و جاللى بعد از ســال ها 
نویسندگى به جایگاهى رسیدند که با طرح معمایى 
از گم شدن «گیســو» و کارهایش قصه اى را در یک 

فصل 17 قسمتى بنویسند. در هر حال گمانه زنى هایى براى 
جایگزینى بازیگر نقش «گیســو» وجود دارد که تا آغاز تولید 

سریال شاید هیچ حدسى درست نباشد.
فصل دوم این ســریال به تهیه کنندگى هومن کبیرى تولید 
خواهد شــد . او در گفتگویى درباره فصل جدید سریال گفته 
است این فصل درامى معمایى با رویکردهاى اجتماعى مثل 

پولشویى است.
در سریال «گیســو»، برخى بازیگران «عاشــقانه» در کنار 
بازیگرانى جدید حضور خواهند داشت و قرارداد برخى از چهره ها 

حدود یک سال قبل منعقد شده است./1785

فیلم ســینمایى «آشــفته گى» به کارگردانى و تهیه کنندگى فریدون 
جیرانى که آذرماه سال گذشته در سینماهاى کشور اکران شد دیروز 16 

اردیبهشت ماه 98 به نمایش خانگى رسید.
این ســاخته فریدون جیرانى که در زمان اکران به فروشى بیش از 500 
میلیون تومان دســت یافت در نمایش خانگى توزیع شد و عالقه مندان 

به آثار فریدون جیرانى مى توانند این فیلم را در نمایش خانگى ببینند.
بهرام رادان، بازیگر اصلى فیلم «آشفته گى» است که در دو نقش «باربد» 

و «بردیا» و گریم هایى متفاوت در این فیلم مقابل دوربین رفت.
«آشفته گى» روایتگر داســتان دو برادر دوقلو به نام «بردیا» و «باربد» 
است که از دوران کودکى باهم رقابت داشتند. «بردیا» مدیر یک شرکت 
بزرگ است و «باربد» یک نویسنده است که اوضاع مالى مناسبى ندارد 
و این دو برادر بعد از چند ســال در یک ســفر کارى همدیگر را مالقات 

مى کنند و این آغاز ماجراهایى تازه است.
بهرام رادان، مهناز افشار، على میالنى، نســیم ادبى، احسان محمدى، 
نازنین صلح جو و مهران احمدى بازیگران فیلم «آشفته گى» را تشکیل 

مى دهند.
«آشفته گى» فیلم  متفاوتى از فریدون جیرانى است که با حضور بازیگرانى 
اندك و داستانى پررمز و راز ساخته شد و داستان فیلم ریتم حدوداً کندى 

دارد./1784

آغاز «عاشقانه 2» با یک حاشیه
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مهدى رجب زاده کاپیتان محبوب سال هاى نه چندان قبل ذوب 
آهن، در گفت و گویى در اینستاگرام گروه فوتبال به وقت اصفهان 
پیرامون اتفاقات این باشگاه در زمان حضور او به عنوان دستیار 
نمازى، اظهار کرد: در این باره مختصر مى گویم چون یک سرى 
صحبت ها را نمى توان مطرح کرد. زمانى که آقاى نمازى به تیم 
آمدند، در ابتدا هیچ مشکلى وجود نداشت. آرام آرام و پس از چند 
هفته یکى دو بازیکن حرف گوش نمى کردند و همین مســائل 
اختالفاتى را به وجود آورد. این اختالفات رفته رفته بیشــتر شد 
و حتى بین سرمربى و مدیر باشگاه کشــیده شد که شاید حتى 
بازیکنان این موضوع را نمى دانســتند اما ما بیشــتر در جریان

 بودیم.
وى افزود: از بیرون باشگاه نیز یک ســرى افراد که معلوم نبود 
چه کاره هســتند اما به باشــگاه نزدیک بودند کم لطفى کرده 
و ذهن آقــاى نمازى را بهــم ریختند. این بنده خــدا هم که از 
فرهنگ دیگرى به اینجا آمــده بود خیلى تحت تأثیر قرار گرفت 
و بى اعتماد شد. از نظر فنى نمى گویم بى ایراد بودیم اما آن گونه 
هم نبودیم که بخواهد چنین مشــکالتى برایمان به وجود بیاید 
و همین حواشــى داخلى و بیرونى به تیم لطمه زد و خود من نیز 
در این جریان ضربه دیدم. خیلى چیزها بــود که به ما ضربه زد 
ولى چون عضو آن مجموعه بودم درســت نیســت بازگوى اش

 کنم.
کاپیتان ســابق ذوب آهن در خصوص خــط خوردنش از جام 
جهانى 2006 به دســت برانکو، خاطرنشــان کرد: در آن مقطع 
تیم ملى سال 2006 بیشــتر بازیکن ها هم پست من در خط جلو 
مثل آقاى مهدوى کیا، کریمى، دایى و هاشــمیان لژیونر بودند و 
در فوتبال آلمان بازى مى کردند. سخت بود که بخواهیم خودمان 
را به تیم تحمیل کنیم و تمام تالشــمان این بود که جزو لیست

 باشیم.
وى اضافه کرد: همیشــه افتخار مى کنم که در ذوب آهن بازى 
کرده ام ولى شاید اگر بازیکنى بودم که در تیم هاى تهران بازى 
مى کردم، مطمئن باشــید جزو 23 نفر جام جهانى همراه با تیم 

مى رفتم؛ چون شرایط فوتبالى ام در آن موقع فوق العاده بود.
رجب زاده با بیان اینکه باشــگاه و رسانه ها هنگام خط خوردنش 
از جام جهانى حمایتــى از او نکرده اند، تصریح کــرد: در تیمى 
حضور داشــتم که در ایران کــم طرفدار بــود و حمایت هاى 
الزم از من صورت نگرفت. نه رســانه ها از مــن حمایت کردند 
و نه باشــگاه ام براى اینکه فشــارى بیــاورد و کارى را انجام 

دهد.
وى افزود: خیلــى مظلومانه اما پرتــالش و پرتوان خط خوردم. 
قابلیت اش را داشتم و حق ام هم بود اما خیلى راحت من را از تیم 

ملى خط زدند.
کاپیتان ســابق ذوب آهن با اشــاره به روابط خوب اش با قاسم 
حدادى فر، بیان کرد: یک سرى ها در این شهر خیلى فتنه کردند 
تا بین من و قاسم را بهم بزنند. همه جا نشستند و گفتند قاسم با 
مهدى مشکل دارد و بالعکس. هیچ مشکلى با قاسم ندارم و قاسم 
نیز مشــکلى با من ندارد. خیلى هم با هم رفیق هستیم و حتى تا 

هستند.این حد که خانم هاى ما هم با هم دوست 
وى اضافه کرد: این کارهــا فقط به این 

خاطر اســت که مى خواهند از 
این شرایط براى خود در باشگاه 

ذوب آهن موقعیتــى را به وجود 
آورند. چیزى درست کرده اند که از شرایط به نفع خودشان استفاده 
کنند و اتفاقًا چند روز قبل بــه او زنگ زدم تا با هم جایى برویم و 

فوتبال تنیس بازى کنیم.
رجب زاده با بیان اینکه هنوز به بلوغ فکر الزم براى رســیدن به 
قهرمانى در آسیا نرسیده ایم، در خصوص تجربه اش با ذوب آهن 
در فینال آسیا، گفت: یادم است وقتى به فینال رسیدیم، بازیکنان و 
کادر از چند روز قبل فقط در این فکر بودند که بعد از قهرمانى چه 
کارى انجام بدهند! تیم حریف سئونگام کره تیم بسیار خوبى بود 
و خیلى حرفه اى در 15 دقیقه ابتدایى با دفاعى منظم ما را محک 

زد. تیم ما ولى مرتب در حال حمله 
کردن بــود و روى دو ضد حمله گل 

خوردیم و از هم پاشیدیم.
وى افزود: بــراى قهرمانى 

خیلى مهم است که در 
تفکــرات اعضاى 

تیم و به خصوص ســرمربى به 
این باور برسیم که باید قهرمان 
شویم. بازیکن و استعداد کافى 
را داریم اما هنوز از نظر فکرى 
و فرهنگى فوتبــال ما به آن 
بلوغ نرســیده که بخواهد 

قهرمان آسیا شود.
مهاجم ســابق ذوب آهن 
در رابطه با لژیونرشدنش 

و بازى در لیگ امارات، اظهار کرد: من یک اشــتباه در فوتبال ام 
کردم، البته از تمامى اتفاقاتى که افتاده راضى هستم. اشتباهى 
که انجام دادم مربوط به ســال 79 زمانى که 22 ســال ام بود، 
آقاى شــهرزاد ناظمى همان مدیر برنامه هایم که ســال 
86 من را به امارات برد، زنــگ زد و با من خیلى 

صحبت کرد که تو قابلیت دارى و به 

کشورهاى اروپایى مى روى و بیا با من قرارداد امضا کن تا مدیر 
برنامه هایت شوم.

آن موقع شــناختى از ایشان نداشــتم و در آن زمان ذهنیت 
خوبى نیز وجود نداشــت و مى گفتند آنجا ما را رها مى کنند و 
پول هایمان را مى برند. هنوز ایجنت رسمى فیفا جا نیافتاده بود و 
همه به چشم دالل بازى به آن نگاه مى کردند. واژه دالل بازى 
هم کلمه مناســبى نبود و اآلن عادى شده است. در نتیجه آن 
موقع اعتماد نکردم و زمانى به امارات رفتم که 29 سال سن 

داشتم.

 مهدى رجب زاده: 

مى خواستند رابطه من و قاسم را شکرآب کنند

سرمربى ســپاهان که درباره جزئیات مذاکره با او براى 
هدایت تیم ملى صحبت کرده، از یکطرف به پروسه 
1/5 ماهه مذاکره فدراسیون و معاون وزیر ورزش 
با او اشــاره کرده و از طرف دیگر مدعى شده به 
دلیل تعهدى که به ســپاهان و طرفــداران این 
تیم داشته، ســرمربى تیم ملى نشده است. نکته 
جالب اینکه قلعه نویى تا قبل از آنکه کارخانه فوالد 
مبارکه به صورت رسمى در بیانیه اى  با حضور او در 
تیم ملى مخالفت کند، چندان به تعهدى که به سپاهان و 
طرفدارانش داشته فکر نکرده بود و به قول خودش به نماینده 

فدراسیون گفته مثل سرباز وطن هر کارى از دستم بر بیاید براى تیم ملى انجام مى دهم.
باور اینکه امیر فقط بخاطر تعهد به سپاهان و طرفدارانش قید تیم ملى را زده کار راحتى نیست. شاید اگر 
او در آغاز پروسه مذاکره فدراســیون با او چنین حرفى را مى زد، صحبتش قابل قبول بود منتهى وقتى با 
یک مربى، بیش از یک ماه مذاکره مى شود (البته امیر در تمام این مدت گفته بود رضایت مدیران سپاهان 
برایش شرط است) معلوم مى شود که او کامًال براى هدایت تیم ملى آماده بوده و فقط مخالفت کارخانه 

فوالد مبارکه مانع دومین تجربه سرمربیگرى او در تیم ملى شد.

  شنیده مى شود برخى از تیم هاى لیگ برترى تمرینات خود 
را براى شروع لیگ آغاز کرده اند.

طبق اعالم ستاد مبارزه با کرونا تعطیلى رقابت هاى 
ورزشــى تا اطالع ثانوى تمدید شــد. با این حال، 
باشگاه هاى لیگ برترى همچنان در کش وقوس 

ادامه یا لغو بازى ها هستند.
چند روز پیش ســهیل مهدى، سرپرســت کمیته 
مسابقات ســازمان لیگ به صورت رسمى اعالم کرد 
که 13 باشــگاه مخالفت خود را با ادامه لیگ برتر اعالم 
کرده اند. این در شرایطى است که شنیده مى شود حدود هفت یا 
هشت باشگاه تمرینات گروهى خود را به شکل مخفیانه آغاز کرده اند و مشغول آماده سازى خود براى شروع 

بازى ها هستند.
از سوى دیگر، شنیده مى شود بازیکنان برخى از تیم ها به صورت گروه هاى هفت یا هشت نفره با اجازه باشگاه 
چمن مصنوعى و سالن ورزشى اجاره کرده اند تا تمرین کنند. گویا مدیران این باشگاه به این بازیکنان اعالم 

کرده اند در ساعت هاى خاص تمرین کنند تا کسى متوجه این کار آنها نشود.
با این شرایط، مشخص نیست موضع نهایى برخى از باشگاه ها چیست. به نظر مى رسد تعدادى از آنها که به 
شدت مخالف ادامه بازى ها هستند تمرینات خود را شروع کرده اند و باید دید در نهایت تصمیم مسئوالن براى 

ادامه مسابقات چیست.

پاى مدیرعامل فوالد بــه ماجراى قهرمانى 11 ســال قبل 
استقالل در رقابت با ذوب آهن بار دیگر باز شد.

ماجراى قهرمانى استقالل در لیگ هشتم که چندى 
پیش با مصاحبه افشــین پیروانى بار دیگر داغ شد 
و ســر زبان ها افتاد واکنش هاى مختلفى به همراه 
داشــت. ســعید آذرى، مدیرعامل وقت ذوب آهن 
که تیمش قهرمانى را در هفته پایان از دســت داده 
بود، در گفتگویى با یک روزنامه ورزشــى با تکذیب 
حرف هاى پیروانى اعالم کرد قهرمانى اســتقالل شک 
و شبهه اى نداشته و حاصل تالش بازیکنان این تیم و غفلت 

ذوبى ها بوده است.
با این وجود یک مصاحبه قدیمى از آذرى منتشر شده که شش هفت  سال قبل در آن از شبهاتى در مورد 
عملکرد عیسى اندوى، گلر ذوبى ها صحبت کرده است و گفته با آن اتفاقات پر ابهام جاى یک قهرمانى 

لیگ برتر در کارنامه ذوب آهن خالى است.این ویدئو در فضاى مجازى به طور وسیعى پخش شده است.

قاسم حدادى فر: 

فقط داریم زمان را از 
دست مى دهیم 

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن گفت: با از دست دادن 
زمان، لیگ فصل بعد هم به خطر مى افتد و امیدوارم 
به زودى تصمیم نهایى  درباره لیگ امسال گرفته شود.
قاسم حدادى فر در ارتباط با شرایط مبهم لیگ برتر 
فوتبال و اظهارنظرهــاى مختلف در خصوص ادامه 
یافتن بازى هاى این فصل گفت: براى من مهمترین 
مسئله سالمتى جامعه و همچنین ورزشکاران است. 
اگر لیگ برگزار شــود طبیعتا بدون تماشاگر خواهد 
بود ولى مســئله مهم این است که برگزارى بازى ها 
در یک چارچوب مشخص باشد و مسائل بهداشتى 
هم به دقیق ترین شکل ممکن رعایت شود. از طرفى 
باید از بازیکنان هم تست گرفته شود تا میزان خطر 
به کمترین حد برسد.  وى تاکید کرد: اگر قرار است 
برگزارى مسابقات ریسک باالیى داشته باشد، بهتر 
است که لیگ تعطیل شود با این حال برگزارى لیگ 

مى تواند شبهات را برطرف کند. 
حدادى فر گفت: در حال حاضر در حال از دست دادن 
زمان هستیم و با این شرایط حتى لیگ فصل بعد هم 
به خطر مى افتد. مســئله مهم این است که تکلیف 
بازى هاى این فصل خیلى زود روشن شود تا بازیکنان 

و تیم ها هم برنامه خودشان را بدانند.
کاپیتان ذوب آهن عنوان کــرد: جدا از بحث فوتبال 
و ورزش، باید از زحمات جامعه پزشــکى تشکر کرد 
و آنها قهرمان هاى این فصل هستند. امیدوارم این 
بیمارى ریشه کن شود و دوباره بتوانیم شاهد برگزارى 
مسابقات فوتبال و بازگشــت مردم به زندگى عادى 

باشیم.

پایان عمر فوتبالى بعد از کرونا؟ چیزى اثبات نشدهبخاطر بیانیه ماندى بزرگوار!

دوباره بلواى تمرینات مخفیانه

چرا حرفت را پس گرفتى؟

 سرمربى پیشین پرســپولیس و تیم ملى فوتبال ایران به شایعه 
حضورش در سپاهان اصفهان واکنش نشان داد.

در حالى که رقابت هاى فصل جارى لیــگ برتر فوتبال ایران به 
دلیل شیوع ویروس کرونا پس از هفته بیست و یکم دچار وقفه اى 
طوالنى مدت شــده اســت صحبت در خصوص آینده نیمکت 

باشگاه ها همچنان داغ است.
سپاهان اصفهان با وجود اختالف 10 امتیازى خود با پرسپولیس 
که به صدر جدول تکیه زده، همچنان مدعى عنوان قهرمانى است 
اما بر خالف فصل گذشته خبرى از تمدید قرارداد امیر قلعه نویى با 

زردپوشان به گوش نمى رسد.
این موضوع سبب شد تا صحبت هاى زیادى درباره آینده نیمکت 
ســپاهانى ها براى فصل آینده انجام شــود و از محرم نویدکیا و 
برانکو ایوانکوویچ به عنوان گزینه هاى احتمالى سرمربیگرى در 
این باشگاه اسم برده شود.برانکو ایوانکوویچ در گفتگویى درباره 
احتمال حضور روى نیمکت سپاهان اصفهان گفت: من سرمربى 
تیم ملى عمان هســتم. هر جا بوده ام به قراردادم پایبند مانده ام. 

پیشنهاداتى روبرو قبل از انتخاب عمان با 

بودم اما با خواسته خودم به عمان آمدم و از این انتخاب 
کامًال راضى هستم. در ابتداى هدف گذارى قرار داریم 

و به روزهاى بهتر با تیم ملى عمان فکر مى کنم.
سرمربى پیشین پرســپولیس ادامه داد: دیگر زمان 
ادامه فعالیت در تیم ملى عمان اســت و من براى 
تمام همکاران خودم در باشگاه هایشــان آرزوى 

موفقیت دارم.
بنابراین با توجه به اظهار نظر ســرمربى پیشــین 
پرسپولیس و تیم ملى فوتبال ایران، حضور برانکو 
در سپاهان کامًال منتفى است و حضور او به عنوان 
جانشین قلعه نویى شایعه اى بیش نیست.منوچهر 
نیکفر سرپرست باشگاه ســپاهان نیز پیش از این 
تاکید بر انتخاب سرمربى فصل آینده این تیم پس 
از پایان رقابت هاى لیگ برتر فصل جارى کرده 
بود تا همچنــان احتمــاالت در خصوص آینده 
ســرمربى زردپوشــان اصفهان به قوت خود باقى

 بماند.

سعید آذرى مدیرعامل باشگاه فوالد در گفت وگویى در خصوص 
حضورش در باشگاه استقالل اظهار داشت: براى حل مشکل 
یکى از پیشکســوتان فوتبال به نام مختــار بابایى به دیدار 
مدیرعامل اســتقالل رفتم.   وى ادامه داد: ایشــان رفیق 
مشترك بنده و آقاى سعادتمند اســت. ایشان از بازیکنان 
سابق ذوب آهن است و اهل نوشهر مى باشد. امیدوارم که 

مشکلش حل شود.
آذرى خاطرنشان کرد: اصال بحث هاى روز فوتبال نبود و 

نمى دانم چرا این همه حرف و حدیث به وجود آمد.
مدیرعامل باشگاه فوالد در خصوص شایعه حضورش در مدیریت باشگاه 
سپاهان بیان داشت: این مسئله شایعه است درثانى من با على محمدى 
مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان صحبت کردم و تا زمانى که ایشان 
دستور بدهد در خدمت باشــگاه فوالد خواهم بود و من به این باشگاه 
تعهد دارم و اینکه بخواهم از این باشگاه جدا شوم تقریبا غیرممکن است.

آذرى در پایان گفت: هیچ مقامى از باشگاه سپاهان با من تماسى نداشته 
است و براى آنها آرزوى موفقیت مى کنم.

سعید نظرى

محمد مؤمنى

محسن کدخدایى

ن آمدم و از این انتخاب 
هدف گذارى قرار داریم 

ان فکر مى کنم.
دامه داد: دیگر زمان
من براى اســت و
ه هایشــان آرزوى 

ــرمربى پیشــین 
ران، حضور برانکو 
 حضور او به عنوان 
ش نیست.منوچهر 
هان نیز پیش از این 
 آینده این تیم پس 
فصل جارى کرده 
در خصوص آینده 
ن به قوت خود باقى

برانکو: 

سپاهان؟ فعال به عمان تعهد دارم

سعید آذرى:

سپاهانى ها هیچ تماسى با من نداشتند

پزشک تیم فوتبال سپاهان گفت: این موضوع که بازیکن 
مبتال به ویروس کرونا دیگر نمى تواند بازى کند درســت 

نیست.
 عباس ربیعى در گفــت و گویى دربــاره اظهارات برخى 
از مدیران فوتبال مبنى بر اینکــه بازیکن کرونایى دیگر 
نمى تواند فوتبال حرفه اى انجام دهد، اظهار کرد: اگر فردى 
به ویروس کرونا مبتال شود بعد از درمان این بیمارى شاید 
عوارضى داشته باشد و قلبش آسیب ببیند، اما این مسئله 
در علم پزشکى هنوز ثابت نشده است. به نظرم بعضى ها 
بدون دلیل و منطق صحبت مى کنند و اینکه بازیکن مبتال 

به ویروس کرونا دیگر نمى تواند بازى کند درست نیست.
ربیعى بیان کرد: کرونا دستگاه هاى تنفسى را از کار مى اندازد 
و ریه بیمار را درگیر مى کند و بیمارى قلبى ایجاد نمى کند. 
برخى از افراد با علت دانش کمــى صحبت هایى مطرح 

مى کنند که صحیح نیست.
پزشک سپاهان درباره نظرش در مورد آغاز تمرینات تیم ها 
بیان کرد: ستاد مبارزه با کرونا درباره این موضوع مى تواند 
تصمیم بگیرد که تیم ها تمرینات خود را شروع یا همچنان 

بازیکنان انفرادى تمرین کنند.
او درباره اینکه باشگاه ســپاهان مخالف برگزارى بازى ها 

است، گفت: به هر حال ســالمت منابع انسانى در اولویت 
اول قرار دارد و باشگاه ســپاهان هم مى خواهد نیرو هاى 
خود را براى فصل بعد حفظ کند. البتــه ما فقط نظر خود 
را درباره بازى هاى لیگ برتــر اعالم کردیم و تابع قوانین 

و مقررات هستیم.
ربیعى درباره تمهیدات باشگاه سپاهان براى شروع تمرینات 
اظهار کرد: مــا از بازیکنان آزمایش مى گیریم و ســپس 

مى شود.  تمرینات آغاز 

سعید آذرى مدیرعاملب
حضورش در باشگاه
یکى از پیشکســوت

مدیرعامل اســتقال
مشترك بنده و آقا
سابق ذوب آهن اس
مشکلش حل شود
آذرى خاطرنشان

برانکو ایوانکوویچ به عنوان گزینه هاى احتمالى سرمربیگرى در 
شود.برانکو ایوانکوویچ در گفتگویى درباره اینباشگاه اسم برده

احتمال حضور روى نیمکت سپاهان اصفهان گفت: من سرمربى 
ســتم. هر جا بوده ام به قراردادم پایبند مانده ام. 

پیشنهاداتى روبرو مان با

 امیررضا واعظ آشتیانى یک سال در این فوتبال مدیریت 
کرده و االن یک دهه است که دارد به اتکاى همان یک سال 
مصاحبه مى کند. احتماال اگر آشتیانى جاى امیر عابدینى یا 
على فتح ا...  زاده بود، رسما «رادیو واعظ» تاسیس مى کرد تا 
آخرین دیدگاه هایش را از این طریق به گوش ملت برساند! 

ازقضا مصاحبه هاى پرشــمار و کم ثمر آشــتیانى خالى از 
حاشیه هم نیست و معموال طعنه و کنایه هایى دارد؛ مثل 
آخرین اظهارات او که حاوى متلکى به فتح ا...  زاده است: 
«هیچ عالقه اى به مدیریت ورزشى ندارم. مدیریت فوتبال 
بماند براى آنهایى که مدعى هستند پیشنهاد خارجى دارند.» 

حاجى پیشنهاد سوئیسى اش را مطرح کرد، طنزپردازان هم 
از خجالتش درآمدند؛ االن شما چه مى خواهى؟ اصال مگر 
کسى به شما «بفرما» زده که مدیریت ورزشى را رد مى کنى 
برادر؟ شما که اینقدر بى نیاز هستى، مصاحبه ها را هم بگذار 

همان امثال فتح ا... زاده انجام بدهند.

کنفدراســیون فوتبال آسیا از فدراســیون هاى این قاره 
خواســته اســت تا زمان آغــاز رقابت هاى باشــگاهى 

داخلى شان را اعالم کنند.
به گــزارش روزنامــه الریاضیه عربســتان ،با  وجود 
آنکــه هنوز کرونــا از بیــن نرفته اما کنفدراســیون 

فوتبال آســیا اصرار دارد کــه لیگ هاى داخلــى برگزار 
شــوند و حتى لیگ قهرمانان آســیا هم ادامه پیدا خواهد

 کرد.  
کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه اى که به فدراسیون هاى 
عضو فرستاده از آنها خواسته که زمان ادامه فصل فوتبالى 

20-2019 را اعالم کننــد.  رئیس فدراســیون فوتبال 
عربســتان تایید کرد که چنین نامه اى را از AFC دریافت 
کرده و آنها منتظر گزارش نهایى وزارت بهداشت هستند 
تا براى ادامــه فصل فوتبالى برنامه ریــزى الزم را انجام

 دهند.

به ما زمان اعالم کنید

کسى  به شما بفرما زده؟ 

رینات خود

قابت هاى 
 این حال، 
ش وقوس 

ـت کمیته 
 عالمکرد

رتر اعالم 
ود هفت یا 
راى شروع 

ازه باشگاه 
نان اعالم 

 آنها که به 
والن براى 

ــت داده 
 با تکذیب 
الل شک 
م و غفلت 

ى در مورد 
ک قهرمانى 

ده است.

بازگشــت مردم به زندگى عادى مسابقات فوتبال و
باشیم.

روى ور ل
تیم ملى عمان هس
عم قبل از انتخاب

 امیررضا واعظ آش
کرده و االنیک ده
ا مصاحبه مى کند.
على فتح ا...  زاده بو

آخرین دیدگاه هایش

کنفدراســیون فو
خواســته اســت
داخلى شان را
به گــزارش ر
آنکــه هنوز ک

ن با اشــاره به روابط خوب اش با قاسم 
ک سرى ها در این شهر خیلى فتنه کردند 
 بزنند. همه جا نشستند و گفتند قاسم با 
کس. هیچ مشکلى با قاسم ندارم و قاسم 
د. خیلى هم با هم رفیق هستیم و حتى تا 

هستند. هم با هم دوست 
هــا فقط به این 

اهند از 
 باشگاه 

به وجود 
ه اند که از شرایط به نفع خودشان استفاده 
ل بــه او زنگ زدم تا با هم جایى برویم و 

.
به بلوغ فکر الزم براى رســیدن به  هنوز
ذوبآهن در خصوصتجربه اش با یم،

 است وقتى به فینال رسیدیم، بازیکنان و 
 در این فکر بودند که بعد از قهرمانى چه 
حریف سئونگام کره تیم بسیار خوبى بود 
محک  با دفاعى منظم ما را قیقه ابتدایى

زد. تیم ما ولى مرتب در حال حمله 
کردن بــود و روى دو ضد حمله گل 

خوردیم و از هم پاشیدیم.
وى افزود: بــراى قهرمانى 

خیلى مهم است که در 
تفکــرات اعضاى 

تیم و به خصوص ســرمربى به 
این باور برسیم که باید قهرمان 
شویم. بازیکن و استعداد کافى
را داریم اما هنوز از نظر فکرى 
و فرهنگى فوتبــال ما به آن
بلوغ نرســیده که بخواهد 

قهرمان آسیا شود.
مهاجم ســابق ذوب آهن 
رابطه با لژیونرشدنش در

و بازى در لیگ امارات، اظهار کرد: من یک اشــتباه در فوتبال ام 
کردم، البته از تمامى اتفاقاتى که افتاده راضى هستم. اشتباهى 
2 زمانى که 22 ســال ام بود،  9که انجام دادم مربوط به ســال79
آقاى شــهرزاد ناظمى همان مدیر برنامه هایم که ســال 
86 من را به امارات برد، زنــگ زد و با من خیلى 

صحبت کرد که تو قابلیت دارى و به 

کشورهاى اروپایى مى روى و بیا با من قرارداد امضا کن تا مدیر 
برنامه هایت شوم.

آن موقع شــناختى از ایشان نداشــتم و در آن زمان ذهنیت 
خوبى نیز وجود نداشــت و مى گفتند آنجا ما را رها مى کنند و 
پول هایمان را مى برند. هنوز ایجنترسمى فیفا جا نیافتاده بود و

همه به چشم دالل بازى به آن نگاه مى کردند. واژه دالل بازى 
هم کلمه مناســبى نبود و اآلن عادى شده است. در نتیجه آن

29 سال سن  9موقع اعتماد نکردم و زمانى به امارات رفتم که
داشتم.

ن و قاسم را شکرآب کنند
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مزایده
شــماره مزایــده: 139804302003000033 تاریــخ ثبــت: 1398/08/23 آگهى 
مزایــده امــوال غیرمنقــول (9700280)- بــر اســاس پرونــده اجرایى شــماره 
139704002003000194 به شــماره بایگانى فوق 9700280 هفت حبه از هفتاد و 
دو حبه ششدانگ پالك ثبتى به شــماره 64 فرعى از 3216 اصلى بخش 5 اصفهان به 
آدرس اصفهان خیابان سهروردى کوچه قدس کوچه ســفید بن بست ماه به کدپستى 
33661- 81767 ســاختمان مسکونى سه طبقه متعلق به ســهم االرث پدرى مرحوم 
خانم آزاده رحمانى الرگیچى به شــماره ملى  1111320411، که ســند ششــدانگ 
عرصه و اعیان داراى سند مالکیت اصلى با شــماره چاپى 794407 و دفتر الکترونیک 
139705802024003073 در صفحه 316 دفتر 721 دفاتر بخش 5 اصفهان واقع در 
که برابر نامه وارده به شماره 3015328- 1398/04/05 اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 
جنوب اصفهان به نام نامبرده ســابقه ثبت دارد و در قبال طلب مهدى عسگرپور قطب 
آبادى و پنج درصد اجرایى بازداشت گردید حدود و مشــخصات به شرح ذیل مى باشد: 
شماال: بطول یازده متر درب و دیواریست به کوچه شش مترى احداثى شرقا: بطول بیست 
و یک متر و پنجاه و هفت صدم متر دیوار به دیوار خانه شماره شصت و پنج فرعى از سه 
هزار و دویست و شانزده، جنوبا: بطول پانزده متر دیوار به دیوار پالك سه هزار و دویست 
و شانزده (حدفاصل قبال اشتراکى بوده) غربا: بطول بیســت و یک متر و پنجاه و هفت 
صدم متر دیوار به دیوار خانه شماره شصت و سه فرعى که حسب گزارش کارشناسى به 
شماره وارده 3062967- 98/12/3 ملک مورد نظر یک ســاختمان سه طبقه که اخیرا 
داخل آن بازسازى و کاغذ دیوارى نقاشى و سرامیک شــده و داراى سه واحد مسکونى 
و پارکینگ و حیاط و اسکلت ساختمانى بتنى و ســقف ها تیرچه بلوك مى باشد داراى 
انشعابات آب و برق و گاز مى باشــد و داراى عرصه 237 مترمربع و اعیانى حدود 450 
مترمربع در سه طبقه و با قدمت ساختمانى حدود 20 سال ساخت مى باشد لذا هفت حبه 
از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك ثبتى 64 فرعى از 3216 اصلى واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مبلغ 1/800/000/000 ریال معادل (یکصد و هشتاد میلیون تومان) ارزیابى 
گردید مزایده از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه 1399/03/07 در محل اداره اجراى اسناد 
رسمى اصفهان واقع در اصفهان خ هشت بهشت شــرقى چهارراه شهید احمد صداقتى 
از مبلغ ارزیابى آغاز و به باالترین قیمت پیشــنهادى نقداً فروخته خواهد شــد وچنانچه 
روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى غیرمترقبه گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیل در 
همان محل و ساعت انجام مى شــود و حقوق دولتى و حق مزایده طبق مقررات وصول 
خواهد شد. این آگهى یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى 
روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ 
پایه مزایده را در صورت اطمینان از برگزارى مزایده طى فیش سپرده به شماره حساب: 
IR 090100004061013207670192 بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد 
و امالك کشور با شناسه واریز 998108561161070070570000000000 نزد بانک 
مرکزى بابت پرونده کالســه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیــش واریزى به همراه 
تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید مابقى مبلغ 
خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت نماید. تاریخ انتشار 
آگهى مزایده: 1399/02/17 م الف: 828190 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/2/205

اخطار اجرایى
شماره: 98- 366 به موجب رأى شــماره 479 تاریخ 98/9/30 حوزه 1 حقوقى شوراى 
حل اختالف شهرستان باغبهادران که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه امید صادقى 
فرزند سیاوش نشــانى: زرین شهر- خ امام شــمالى- پاســاژ الغدیر واحد 120- فعًال 
مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 3/495/000 ریال بابت هزینه دادرســى و خسارت تأخیر تادیه از تاریخ 
98/7/18 لغایت اجراى حکم طبق شاخص قیمتهاى اعالمى از سوى بانک مرکزى در 
شعبه اجراى احکام محاسبه خواهد شد و پرداخت مبلغ 7/500/000 ریال بابت نیم عشر 
دولت در حق صندوق دولت. مشــخصات محکوم له: احمدرضا ایزدى فرزند غالمرضا 
نشانى: باغبهادران- خ معلم- ك ش پویا ایزدى پالك 48. ماده 34 قانون اجراى احکام: 
همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 831056 شعبه اول حقوقى 

شوراى حل اختالف بخش باغبهادران/2/241 
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 267/98 شماره دادنامه: 367 تاریخ: 98/7/23 مرجع رسیدگى: شوراى 
حل اختالف باغبادران خواهان: بهنام عطائى فرزند على اکبر- کچوئیه جنب مخابرات 
منزل شخصى خواندگان: 1- پیمان عطائى فرزند على اکبر 2- على اکبر عطائى فرزند 
مراد- کچوئیه جنب مخابــرات 3- رضا ابراهیمیان فرزند احمد- تهران شــهران بلوار 
کوهسار مجتمع مخابرات گلستان بلوك 3 پالك و 343 خواســته: الزام به انتقال سند 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم این شورا داشته 
که پس از ثبت به کالسه فوق شورا در وقت مقرر مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى 
قاضى شــورا: در خصوص دادخواســت بهنام عطائى فرزند على اکبر به طرفیت پیمان 
عطائى فرزند على اکبر 2- علــى اکبر عطائى فرزند مراد 3- رضــا ابراهیمیان نطنزى 
فرزند احمد به خواســته الزام خوانده به تنظیم سند رســمى خودروى سوارى پراید به 
شماره انتظامى 11-259 ج 71 على الحساب مقوم به سى میلیون ریال به انضمام مطلق 
خسارات با این توضیح که خواهان اظهار داشته که اینجانب وفق قولنامه مورخ 95/9/10 
یک دستگاه خودروى سوارى پراید به شماره انتظامى 11- 259 ج 71 را از خوانده ردیف 
اول خریدارى نموده و خوانده نیز از خوانده ردیف سوم خریدارى نموده که تقاضاى الزام 
خوانده ردیف ســوم به حضور در دفترخانه و انتقال سند رسمى خودروى مذکور را دارم، 
با توجه به محتویات پرونده و دادخواســت تقدیمى و رونوشت مصدق قرارداد استنادى 
که حاکى از انتقال خودرو موضوع دعوى به موجب عقد بیع به خواهان اســت و الیحه 
تقدیمى خواهان و اینکه خوانده ردیف اول پیمان عطائى در جلســه رســیدگى حاضر 
گردیده و خواندگان ردیف دوم و سوم در جلسه رســیدگى حاضر نگردیده و الیحه اى 
نیز ارسال ننموده اند و ســند مدرکیه خواهان مصون از تعرض و ایراد مانده است پاسخ 
اســتعالم از پلیس راهور که آخرین مالکیت خودروى مذکور را خوانده ردیف سوم آقاى 
رضا ابراهیمیان معرفى نموده و اینکه انتقال ســند از آثار بیع است. لذا دعوى خواهان را 
وارد دانسته و با توجه به نظریه مشورتى اعضاى شورا به شرح صورتجلسه مورخ 98/7/3 
مستندا به ماده 9 قانون شــوراهاى حل اختالف و مواد 10 و 219 و 221 و 362 قانون 
مدنى و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده ردیف 
ســوم آقاى رضا ابراهیمیان به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى 
یک دستگاه خودروى سوارى پراید به شــماره انتظامى 11- 259 ج 71 به نام خواهان 
و پرداخت مبلغ 375/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى 

نماید و در خصوص خوانده ردیف دوم نظر به اینکه خواهان خواسته خود را مسترد نموده 
لذا مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسى مدنى ناظر بر بند ب قرار رد دعوى خواهان 
صادر و اعالم مى نماید و در خصوص خوانده ردیف اول مستندا به ماده 84 و 89 قانون 
آئین دادرسى مدنى ناظر بر بند 4 ماده 84 همان قانون قرار رد دعوى صادر و اعالم مى 
گردد. راى صادره نســبت به خوانده ردیف اول حضورى بوده و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومى باغبادران مى باشد و نسبت به خواندگان ردیف 
دوم و سوم غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و پس 
از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومى باغبادران 
مى باشد. م الف: 830738 کافى - قاضى شــعبه 1 حقوقى شوراى حل اختالف بخش 

باغبادران/2/242
ابالغ اجرائیه

نظر به اینکه در پرونده کالســه 643/98 شــعبه اول حقوقى شــوراهاى حل اختالف 
شهرستان لنجان حسب مفاد دادنامه شــماره 820 صادره از شعبه یک حقوقى محکوم 
علیه 1- سهراب سلطانى سده فرزند شــهباز و 2- ایوب نورى پرکستانى فرزند الیاس 
محکوم به خوانده ردیف دوم (ایوب نورى پرکستانى) به حضور در یکى از دفاتر رسمى 
و انتقال سند خودروى رانا TU 5 شــماره انتظامى 218 هـ  62 ایران 43 بنام خواهان 
سیما سلطانى ســده و پرداخت 2/005/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان. 
راى صادره غیابى است و اجراى حکم منوط به معرفى ضامن معتبر از سوى محکوم له 
مى باشد. و در خصوص خوانده ردیف اول سهراب سلطانى سده با توجه به اینکه خواهان 
دلیل و مدرکى دال بر مالکیت ایشان به شورا ارائه نداده است لذا شورا دعوى خواهان در 
این خصوص را محرز ندانسته است در حق محکوم له ســیما سلطانى سده فرزند پرویز 
گردیده است و حســب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد 
علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى 
نســبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید واال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 829870 

شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/2/243
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)

شــماره آگهــى: 139903902003000009 تاریــخ آگهى: 1399/02/14 شــماره 
پرونده: 139604002003001429 آگهــى مزایده پرونده اجرائى به شــماره بایگانى 
9602817 تمامیت سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه پالك ثبتى 65 فرعى از 
12154 اصلى قطعه 63 واقع در بخش 5 اصفهان به مساحت ششدانگ 140/26 مترمربع 
به آدرس: اصفهان خیابان مشــتاق دوم خیابــان بازارچه خیابان الله شــرقى- کوچه 
سعادت- مجتمع زیتون طبقه اول واحد 14 که سند مالکیت آن با شماره چاپى 300763 
شــماره دفتر الکترونیک 139620302027013077 ثبت و صادر شده است با حدود و 
مشخصات: شماال: بطول (9/43) نه متر و چهل و سه سانتیمتر- دیوار و پنجره است به 
فضاى حیاط مشاعى شرقا: در سیزده قسمت که قســمت پنجم آن شمالى، قسمتهاى 
دوم و سوم و هشتم و نهم و یازدهم آن جنوبى اســت. بطول هاى: (4/66) چهار متر و 
شصت و شش سانتیمتر (1/05) یک متر و پنج سانتیمتر، قوس درونى (2/16) دو متر و 
شانزده سانتیمتر (2/03) دو متر و سه سانتیمتر (0/14)  چهارده سانتیمتر (1/19 یک متر 
و نوزده سانتیمتر (0/13) سیزده سانتیمتر (1/07) یک متر و هفت سانتیمتر (0/31) سى 
و یک سانتیمتر (1/49) یک متر و چهل و نه ســانتیمتر (0/53) پنجاه و سه سانتیمتر- 
(8/88) هشت متر و هشــتاد و هشت سانتیمتر (1/35) یک متر و ســى و پنج سانتیمتر 
اول دیواریست مشــترك- دوم تا پنجم دیواریست- ششــم در و دیوار است- هفتم و 
هشتم دیواریست مشــترك- نهم و دهم دیواریســت- یازدهم تا سیزدهم دیواریست 
مشترك- اول به آپارتمان قطعه 65 دوم تا ششــم به راه پله و آسانسور مشاعى هفتم و 
هشــتم به آپارتمان قطعه 64 نهم و دهم به داکت یازدهم تا سیزدهم به آپارتمان قطعه 
64 جنوبا: بطول (5/48) پنج متر و چهل و هشــت ســانتیمتر نیم دیوار جلوى بالکن به 
فضاى حیاط مشاعى غربا: در سه قسمت که قســمت دوم آن شمالى است بطول هاى: 
(1/38) یک متر و سى هشت سانتیمتر (0/18) هجده ســانتیمتر (19/65) نوزده متر و 
شصت و پنج سانتیمتر- اول تا سوم دیواریست مشترك- اول تا سوم به آپارتمان قطعه 
62 مشخصات منضمات ملک: انبارى قطعه 65 واقع در زیرزمین اول به مساحت 2/74 
متر مربع به حدود اربعه: شماال: بطول (1/60) یک متر و شصت سانتیمتر در و دیوار است 
به محوطه پارکینگ شــرقا: بطول (1/71) یک متر و هفتاد و یک سانتیمتر دیواریست 
مشترك به انبارى قطعه 66 جنوبا: در دو قســمت بطول هاى (0/41) چهل و سانتیمتر 
(1/19) یک متر و نوزده سانتیمتر اول و دوم دیواریست اول به راه پله و آسانسور مشاعى 
دوم به انبارى قطعه 61 غربا: بطول (1/71) یک متر و هفتاد و یک سانتیمتر دیواریست 
مشترك به انبارى قطعه 64 پارکینگ قطعه 37 واقع در زیرزمین اول به مساحت 11/5 
متر مربع به حدود اربعه: شــماال: بطول (2/30) دو متر و سى ســانتیمتر خط فرضى به 
محوطه مشاعى است شرقاذ: بطول (5/00) پنج متر خط فرضى به محوطه مشاعى است، 
جنوبا: بطول (2/30) سانتیمتر خط فرضى به محوطه مشــاعى است غربا: (5/00) پنج 
متر خط فرضى به محوطه مشاعى اســت که طبق نظر کارشناس رسمى پالك مذکور 
یک منزل مســکونى به قدمت حدود 8 ســال در مجتمع آپارتمانى به مساحت زیربناى 
140/26 مترمربع داراى انشــعابات آب برق گاز و داراى اسانسور و اسکلت بتن و سقف 
تیرچه بلوك- نما سنگ و آجر است کف واحد سرامیک- آشپزخانه اپن و کابینت ام دى 
اف پنجره یو پى وى سى و سیستم ســرمایش و گرمایش و موتورخانه مرکزى میباشد 
ملکى اقاى فرشــاد معنوى که در قبال طلب خانم ناهید همایونى بابت مهریه مندرج در 
سند نکاحیه شماره 11956 مورخ 83/07/22 دفترخانه ازدواج شماره 10 اصفهان توقیف 
گردیده از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 99/02/30 در شعبه اول اداره اجراى اسناد 
رسمى اصفهان واقع در اصفهان- خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه حمزه اصفهانى 
ابتداى خیابان الهور اداره اجراى اسناد رســمى طبقه چهارم از طریق مزایده به فروش 
میرسد. مزایده از مبلغ پایه چهار میلیارد و پانصد و پنجاه و هشت میلیون چهارصد پنجاه 
هزار ریال (4/558/450/000 ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى فروخته میشود. الزم به ذکر است پرداخت بدهیهاى مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها 
باشد و نیز بدهیهاى مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد میگردد ضمنًا این آگهى در سایت آگهى هاى سازمان ثبت در یک نوبت 
در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 99/02/17 درج و منتشر میگردد. درج آگهى 
در سایت آگهى هاى سازمان ثبت و به منزله انتشار آگهى در روزنامه کثیراالنتشار محلى 
است و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول میگردد. توضیحًا جهت شرکت 
در جلســه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســى به حساب سپرده 
اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت 
شناسایى معتبر الزامى اســت. ضمنًا برنده مزایده باید مابالتفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نمائید و در صورت که ظرف 

مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکنید مبلغ مذکور قابل استرداد 
نخواهد بود و به حساب خزانه واریز خواهد شد و عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و 
قابل تجدید مى گردد. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى 
بعد از تعطیلى در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 831780 اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان/2/246
مزایده اتومبیل

شماره آگهى:  139903902003000008 تاریخ آگهى:  1399/02/14 شماره پرونده: 
139704002003001616 آگهى مزایده اموال منقول (خودرو)- پرونده 9702312 بر 
اساس پرونده اجرائى شماره 139704002003001616 به شماره بایگانى 9702312 
خودرو ریو تیپ ال اس 1500 مدل 1384 رنگ سفید شیرى روغنى به شماره انتظامى 
13 ایران 411 ن 61 به شماره شاســى MAS 61002261104272 متعلق به ناصر 
صادقیان نام پدر: مســیب که در آدرس اصفهان پارکینگ فجــر واقع در جاده فرودگاه 
روبروى پایگاه هشتم شکارى نگهدارى مى شود. طبق نظر کارشناس رسمى خودروى 
مذکور بدنه آثار فرورفتگى در درب عقب ســمت راست و روى درب جلو سمت چپ نیز 
فرورفتگى دارد. الســتیک ها کار کرده کارائى دارد، موتور نرمال، تودوزى و داشــبورد 
معمولى است لذا با مشخصات فوق الذکر و با در نظر گرفتن نوع سیستم و رنگ و مدل و 
با توجه به وضعیت فیزیکى خودرو به مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال (350/000/000) 
ارزیابى شده، از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 99/2/30 در شعبه اول اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه حمزه ابتداى خیابان 
الهور اداره ثبت اسناد و امالك طبقه چهارم از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده 
از مبلغ 350000000 ریال (سیصد و پنجاه میلیون ریال) شــروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادى نقداً فروخته مى شــود. این آگهى یک مرتبه در سایت سازمان ثبت اسناد و 
امالك کشور و روزنامه نصف جهان در تاریخ 99/02/17 چاپ و منتشر مى گردد و درج 
در سایت سازمان به منزله انتشــار در روزنامه کثیراالنتشار محلى مى باشد و خریداران 
جهت شــرکت در مزایده باید مبلغ ده درصد پایه مزایده را طى فیش ســپرده به شماره 
حساب: IR 090100004061013207670192 بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت 
اسناد و امالك کشور با شناسه واریز 998108561161070070570000000000 نزد 
بانک مرکزى بابت پرونده کالســه فوق پرداخت نمایند. برنده مزایده مکلف است مابه 
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع 
نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند 
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد. الزم به ذکر است 
کلیه هزینه هاى قانونى تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده اســت و در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً 
وصول مى گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از 
تعطیلى در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 831781 اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان/2/247
ابالغ وقت دادرسى

 خواهان سمیه میکالنى دادخواســتى به الزام خوانده …… به طرفیت خوانده مجتبى 
اسدى به شوراى حل اختالف شعبه سوم شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 1088/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 99/3/19 ساعت 4 عصر 
تعیین گردیده علیهــذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا 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 دادخواســت 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. 

831995/ م الف شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/2/248
حصروراثت

 محسن ایزدى داراى شناسنامه شماره 891 به شرح دادخواست به کالسه 9900171 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان میرزا 
عبدالکریم ایزدى بشناســنامه 15677 در تاریخ 98/12/7 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. مصطفى ایزدى ش ش 
416 ، 2. محسن ایزدى  ش ش 891 ، 3. محبوبه ایزدى  ش ش 7 ، 4. وجیهه ایزدى ش 
ش 233 ، 5. فرشته ایزدى ش ش 825 6. فیروزه ایزدى ش ش 915 (فرزندان متوفى)،   
7. ایران دخت حمله دارى ش ش 144 متوفى بــه 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. 831899/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/249
اخطار اجرایى

 شماره 584/98 به موجب راى شــماره 860 تاریخ 98/11/8 حوزه چهارم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- حسین بهرامى 
2- احمد على افتخارى به نشانى 1-مجهول المکان 2- کرج دولت آباد بلوار فیروز بخت 
پ 76 محکوم اســت به خوانده ردیف دوم آقاى افتخارى به تنظیم سند رسمى خودرو 
به شــماره 685 ه 67 ایران 68 در دفاتر اسناد رســمى و خواندگان مشترکًا به پرداخت 
1/800/000 ریال هزینه دادرسى در حق محکوم له اجرایى.محکوم له: امیر امان الهى  
به نشانى: یزدانشهر خ 21 غربى پ 63 کد پستى 77883-85199 ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى بــراى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 831894/م الف-شعبه 

چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد/2/250
حصروراثت

 اصغر براتى داراى شناسنامه شماره 41 به شرح دادخواست به کالسه 9900154 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محدثه براتى بشناسنامه 
1080761845 در تاریخ 97/8/29 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1. اکرم باقرى چشــمه  ش ش 526 (مادر) ، 2. اصغر براتى  ش 
ش 41 (پدر )، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد. 831916/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/251

حصروراثت
 شــهناز احمدى  داراى شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواســت به کالسه 9900170 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
عشــقعلى جعفرى بشناســنامه 697 در تاریخ 98/12/29 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. فاطمه زهرا جعفرى  ش 
ش 5490169141 (فرزند ) ، 2. شهناز احمدى ش ش 6 (همسر ) ، 3. زهرا احمدى  ش 
ش 2 (مادر ) ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 831932/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/2/252
حصروراثت 

شهین اسپنانى داراى شناسنامه شماره 89 به شــرح دادخواست به کالسه 9900122 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
محمد على ســپیانى بشناســنامه 492 در تاریخ 98/12/5 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. زهرا ســپیانى ش ش 
1080297537 ، 2. محدثه سپیانى ش ش 1080498680(فرزندان متوفى) ، 3. شهین 
اسپنانى ش ش 89 (همسر ) ، 4. حیات باتوانى  ش ش 36 (مادر)  ، 5. علیرضا سپیانى ش 
ش 150 (پدر) ، 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 باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 832006/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/2/253
حصروراثت

 هما قاســمى ثابت  داراى شناســنامه شــماره 1097 به شرح دادخواســت به کالسه 
9900067 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان موسى قاسمى قاسم وند بشناســنامه 232 در تاریخ 98/12/5 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. هما قاسمى 
ثابت  ش ش 1097 (همسر) ، 2. مهدى قاسمى قاسم وند ش ش 6639744260 (برادر) 
، 3. دلبر قاســمى قاســم وند ش ش 1280(خواهر) ، 4. خدابس قاسمى قاسم وند ش 
ش 906 ، 5. گلزاده قاسمى قاســم وند ش ش 1278، 6. امیر قلى قاسمى قاسم وند ش 
ش 6639494469 ، 7. گل قاسمى قاسم وند ش ش 6639494477 ، 8. قهر قاسمى 
قاسم وند ش ش 6639748150 ( از شــماره 2 تا 8 ) همگى خواهر و برادران که بجز 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد.  متوفى به غیــر 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. 832009/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/2/254
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شــماره 15054فرعى از 437 اصلى 
بخش 16 ثبت اصفهان که طبق پرونده هاى ثبتى بنام عباســعلى جعفریان جزى فرزند 
محمد رحیم درجریان است و به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در صبح روز یک شنبه 11 / 3 / 1399 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار 
17 / 2 / 1399 و به اختیار روزنامه  طبق مقررات صادره832765 /م الف – ناصر صیادى 

، رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /2/269
مزایده اموال منقول نوبت اول 

در پرونده 982777 اجرایى از شعبه اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر آقاى 
مجید اله وکیل جزى فرزند ناصر محکوم به پرداخت یــک جلد کالم اهللا مجید به مبلغ 
000 / 000 / 1 ریال به نرخ روز به مبلغ 907 / 750 / 3 ریــال و 50 مثقال طال و 350 
قطعه کامل ســکه بهار آزادى و مبلغ 000 / 000  / 441 ریال بابت حق االجراى دولتى 
در حق صندوق دولت شده است که محکوم له در جهت وصول مطالبات اقدام به توقیف 
اموال بدهکار طبق نظریه کارشناس دادگسترى شامل 1- یک دستگاه یخچال قصابى 
سه درب استیل بدون مارك به ابعاد تقریبى 2*1/5 مستعمل که دربدنه داراى له شدگى 
مى باشد به قیمت پایه 000 / 000 / 38 ریال 2 – یک دستگاه یخچال ویترینى ایستاده 
یک درب استیل به ابعاد M 1*1*2به قیمت پایه 000 / 000 / 20 ریال 3- یک دستگاه 
یخچال ویترینى ایســتاده دو درب اســتیل مارك اصفهان سرما ســاز به ابعاد تقریبى 
m 1*1/5*2مســتعمل به قیمت پایه 000 / 000 / 35 ریال 4- یک دســتگاه فریزر 
صندوقى سه درب نارنجى مارك رویال به ابعاد تقریبى m 1*1/3*2 به قیمت پایه 000 
/ 000 / 30 ریال 5- یک دستگاه مرغى ویترینى دو طرفه ایستاده استیل 6 درب به ابعاد 
تقریبى m 1*2*2 سفارشى ساز مستعمل که پیچ هاى درب آن پوسیدگى دارد به قیمت 
پایه 000 / 000 / 50 ریال 6- یک عدد میزکار یک طبقه استیل مستعمل به ابعاد تقریبى 
m 1*1 به قیمت پایه 000 / 000 /1 ریال 7- یک دســتگاه یخچال ویترینى زرشکى 
فرسوده پیشخوان به ابعاد 2*1/3*1 به قیمت پایه 000 / 000 / 10 ریال 8 – یک عدد 
چرخ گوشت قصابى SHASTYبا موتور 2HP مستعمل به قیمت پایه 000 / 000 
/ 18 ریال که مجموع قیمت پایه هشــت ردیف فوق به میزان 000 / 000 / 202 ریال 
ارزیابى شده و حسب نظر کارشناسى کلیه دســتگاها در روز کارشناسى روشن مى شود 
و کار مى کنند و ارزیابى بر این اساس صورت گرفته است و نظریه کارشناس مصون از 
ایراد و اعتراض باقیمانده و زمان برگزارى مزایده : 7 / 3 / 99 روزچهارشنبه ساعت 8/30 
صبح محل برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر محل بازدید 
از اموال توقیفى : جهت بازدید به این اجراء مراجعه شــود . مزایده از قیمت کارشناسى 
شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده 
مى بایســت 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم 
به حساب سپرده دادگسترى به شماره 110100004061012907670593 واریز و تا 
یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال 
مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . 
کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به 
دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام 
مزایده درخواســت کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى 
تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند 830331 /م الف. علیرضا خالقى  – دادورز اجراى 

احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر/2/270

آگهى تغییرات
شــرکت کیمیا فرآیند اســپیروز ســهامى خاص به شــماره ثبت 1593 و شناسه ملى 
10260458671 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 1398/10/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجتبى میرزائى دهقى به کدملى 1092005366 و علیرضا لیلى 
ئیون به کدملى 1285783611 و محمدرضا رفیعیان اصفهانى به کدملى 1287000770 
بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دوســال انتخاب گردیدند. محمد خوروش به 
کدملى 1286531136 و معصومه خلیلى اردلى به کدملى 4688973330 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرضا (830495)

تاسیس
شرکت سهامى خاص بازار رسالت چنارود درتاریخ 1399/01/24 به شماره ثبت 64352 به شناسه ملى 14009073220 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت 
:ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد -تهیه وپخش،فروش وتوزیع کلیه مواد غذایى و پروتئینى،بهداشتى،دارویى،کیف وکفش و پوشاك،مواد پالستیکى و پالسکو لوازم خانگى و برقى ،خدمات آشپزى و 
رستوران،سرویس دهى غذایى به ادارات و ارگانها،تولید وپرورش محصوالت دامى و طیور،محوطه سازى،راه سازى،ساختمان سازى،پل سازى،ابنیه،تولید محصوالت کشاورزى وگیاهان دارویى،تولید وتوزیع وخرید و فروش وصادرات و 
واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى،تحصیل وام واعتبارات بانک هاى داخلى و خارجى صرفا در جهت اهداف شرکت،عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى،شرکت در مزایدات و مناقصات دولتى و خصوصى،اخذ و اعطاى نمایندگى در داخل 
و خارج کشور - پس از کسب مجوز 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، 
محله امام خمینى ، خیابان بسیج ، بن بست کانون ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8187156857 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام 
عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 15121290 مورخ 1398/12/19 نزد بانک مسکن شعبه قدس با کد 1512 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم 
سیده خدیجه هاشمى به شماره ملى 4172661394و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد صالحى به شماره ملى 5759590545و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى علیمراد صالحى به شماره ملى 5759593293و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مرضیه 
مسیبى به شماره ملى 1142337308 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى یونس یادگارصالحى به شماره ملى 5759585681 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 (832756)
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فقدان مدارك
پروانه اشــتغال به کارنظام مهندســى به شماره 
00334-110-20 به نام سید اسماعیل مظلوم نژاد 
به شماره ملى 1292771275 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

با گذشــت زمــان طوالنــى از قرنطینه، 
احتماًال فکــر مى کنید که بدنتــان از فرم 

خود خارج شــده و اصطالحــًا دیگر روى 
فرم نیســت. اما چطور مى توان گفت که بدن 

از فرم اصلى خود خارج شــده و چطور مى تــوان در صورت بروز 
مشکل، آن را حل کرد؟

1. در فعالیت هایى که نیاز به حداقل فشار دارد، دچار 
تنگى نفس مى شوید

آیا براى بلند شــدن از روى مبل یا مثًال براى رفتن به آشپزخانه، 
تقال مى کنید؟ در مورد باال رفتــن از پله ها چطور؟ احتماًال به این 
دلیل است که سیستم قلبى عروقى شما براى تأمین اکسیژن الزم 
عضالت (از جمله عضله قلب) سخت تالش مى کند. که با افزایش 
فعالیت فیزیکى بدن این تالش بیشتر مى شود و ممکن است بدن 

شما به بهترین شکل عمل نکند.
روى فرم بودن بدان معنى است که سیستم قلبى عروقى با افزایش 
تقاضاى فیزیکى سازگار شده است. افرادى که روى فرم هستند، 
قادر به حفظ میزان تنفس و ضربان قلب نزدیک به سطح پایه خود 
هستند، که معموًال کمتر از 20 تنفس در دقیقه و در مورد ضربان 

قلب معموًال کمتر از 100 ضربان در دقیقه است.
این را مى توانید با افزایش آرام، عمدى و مداوم میزان فعالیت بدنى 
روزانه، تغییر دهید. براى مثال مى توانید شروع به افزایش تکرار و 
مسافت پیاده روى روزانه خود کرده و سپس به تدریج شدت آن را 
با سرعت بیشترى در طول زمان، زیاد کنید. عملکردى مشابه با 

تردمیل و دوچرخه سوارى.
2. هنگامى کــه در صف مى ایســتید، کمرتان درد 

مى گیرد
اگر در صف خرید مواد غذایى هستید و متوجه کمردرد خود شدید، 
باید بدانید این مسئله مى تواند نشانه ضعیف بودن عضالت اصلى، 

پشتى و وابسته به ستون فقرات باشد.
سعى کنید با دستان خود روى پیشــخوان یا میز حرکت پالنک 
ارتفاع را پنج مرتبه  5 تا 15 ثانیه اى و دو بــار در روز انجام دهید. 
همچنین مى توانید با فشار کم 10 ثانیه اى، سه بار در روز این عمل 

ماهیچه هاى مرکزى خود را را تکرار کنید. و ســعى کنید 
در وضعیت کبرى (نوعى حرکت یوگا) بکشید. همه این تمرین ها 
و حرکات ورزشى به شما در تقویت ماهیچه هایتان در طول زمان 

کمک مى کند.
3. در هنگام بازى و گرفتن توپ بازویتان درد مى گیرد

آیا پس از توپ بازى با دوست یا کودکتان، پس از زدن چند ضربه 
دچار درد مى شوید؟ حرکت پرتابى به ثبات پویاى شانه و همچنین 
پایدارى و استحکام باالتنه و قســمت پایینى بدن نیاز دارد. درد 
پس از پرتاب، ممکن است نشانه عدم وجود این شرایط یا محدود 
شدن حرکت شانه شما باشد. گرم کردن بدن قبل از بازى توسط 
متخصصان بســیار توصیه مى شــود. 10 تا 15 دقیقه حرکات 
چرخش شانه، خم شدن، فشار دادن و کشیدن، النگ و پالنک 30 
تا 60 ثانیه اى را انجام دهید. این تمرینات همچنین مى تواند روزانه 

انجام شود تا تناسب اندام شما را بهبود بخشد.
آیا احساس مى کنید روز به روز بیش از حد معمول خسته هستید، 
حتى اگر زیاد از خودتان کار نمى کشــید؟ ایــن وضعیت در واقع 
مى تواند روش بدن براى گفتن این جمله به شما باشد که «باید 

بیشتر حرکت کنید».
4. ضربان قلب استراحت شما زیاد است

انواعى از ردیاب و ســاعت تناســب اندام وجود دارد که مى تواند 
ضربان قلبتان را اندازه گیرى کند. اگر متوجه شــوید در حالى که 
تحرك کمى دارید، ضربان قلبتان باالست، این مى تواند نشانه اى 
از کمبود آب، اضطراب، عدم خواب کافى، خوب غذا نخوردن یا 
به طور کلى روى فرم نبودن بدن باشــد. در این شرایط بدن باید 
سخت کار کند تا گردش خون را باال ببرد در نتیجه ضربان قلب 

افزایش خواهد یافت.
ورزش منظم تر (حداقل دو یا ســه بار در هفته به مدت 30 دقیقه 
یا بیشــتر) مى تواند به کاهش ضربان قلب در حال اســتراحت 
شما کمک کند. کســانى که روى فرم نیستند، باید ضربان قلب 
خود را باال ببرند بنابرایــن یک فعالیت هــوازى مانند دویدن، 
دوچرخه سوارى یا استفاده از اسکى واره کمک مى کند. در واقع باید 
یک رویکرد تدریجى و مداوم براى افزایش میزان، مدت و شدت 

فعالیت بدنى که انجام مى دهید داشته باشید.
5. صدمات زیادى را تجربه مى کنید

اگر از ورزش مى ترسید چون شانه، کمر، زانو و یا سایر قسمت هاى 
دیگر بدنتان که قبًال شما را اذیت نمى کرد، دچار آسیب مى شود، 
مى تواند نشــانه اى از روى فرم نبودن بدنتان باشد. این وضعیت 
همچنین مى تواند عالمتى باشد که شما به طور مکانیکى آمادگى 

انجام کار را ندارید. بنابراین چه مى توان کرد؟
با فوم رولینگ و کشش شروع کنید و سپس سعى کنید تحرك و 
جنبش را به آن اضافه کنید. انجام ورزش ســگ  پرنده، پل باسن 
و پروانه هرکدام دو بار و هر بار با ده تکرار پیشــنهاد مى شود. این 
تمرینات یک روش عالى است براى اطمینان از اینکه عضالت و 

سیستم عصبى شما داراى آمادگى براى تمرین هستند.
6. نزدیک ترین نقطــه پارکینگ بــه ورودى یک 

فروشگاه را پیدا مى کنید
خوب است که براى راحتى، به دنبال یک جاى پارك نزدیک به 
ورودى فروشگاه باشید. با این حال، اگر این کار را انجام مى دهید 
چون مى دانید پیاده روى از نقطه اى دور از درب ورودى مى تواند 
شما را به نفس نفس بیندازد، این ممکن است نشانگر آن باشد که 
شما به فعالیت بیشترى احتیاج دارید. به احتمال زیاد فعالیت بدنى 
شما کم است و شــما انگیزه اى براى راه رفتن ندارید زیرا باعث 

خستگى یا ایجاد درد خواهد شد.
پیشــنهاد مى شــود با اضافه کردن فعالیت فیزیکى کم، شروع 
کنید. در یک مکان راهپیمایى کنید و بعــد از هر یک دقیقه، 30 
ثانیه استراحت کنید. این کار را روزانه پنج بار و به مدت یک هفته 
ادامه دهید. سپس این کار را به دو بار در روز یا افزایش زمان به ده 

دقیقه، انجام دهید.
سپس هر بار سعى کنید مکان پارك ماشین را دورتر انتخاب کنید 
و هر هفته این فاصله را بیشتر کنید. اگر درد مفصل ران، زانو، مچ پا 
یا پا، دلیل عدم تمایل به راه رفتن زیاد است و درد واقعاً مشکل ساز 
است، ممکن اســت الزم باشد که پزشــک یا فیزیوتراپ شما را 

ارزیابى کند.
7. بازوها و قفسه ســینه در هنگام چمباتمه زدن به 

جلو مى افتد
اگر در هنگام ورزش روبه روى آینه و یا با اشاره مربى تان، متوجه 
شدید که قفسه سینه و بازوهایتان در هنگام یک چمباتمه ساده، 
به جلو مى روند، هرگز این مســئله را نادیــده نگیرید. این حالت 
مى تواند نشــانه این باشــد که عضالت زنجیره خلفى، از جمله 
گلوت، همسترینگ و تثبیت کننده ستون فقرات شما به درستى 
عمل نمى کنند. بهترین روش براى رفع این مشکل تقویت و فعال 
کردن این عضالت کم تحرك است. از تمریناتى مانند پل باسن و 
ددلیفت استفاده کنید که بر فعال شدن این عضالت خلفى تأکید 

دارد. این حرکات را سه بار در روز و هر بار با ده تکرار انجام دهید.
8. به طور مرتب احساس خستگى شدید مى کنید

آیا احساس مى کنید روز به روز بیش از حد معمول خسته هستید، 
حتى اگر زیاد از خودتان کار نمى کشــید؟ ایــن وضعیت در واقع 
مى تواند روش بدن براى گفتن این جمله به شما باشد که «باید 
بیشــتر حرکت کنید». (اگرچه براى رد مشکالت جدى تر باید با 

پزشک خود مشورت کنید.)
سعى کنید یک برنامه تمرینى پیدا کنید که شامل تمرینات هوازى 
و قدرتى باشــد و تمام تالش خود را براى انجام این کار بکنید. 
افزایش ضربان قلبتان و افزایش فعالســازى اندورفین ها به مغز، 
به شما انرژى مى دهد تا بدون احساس خستگى شدید، در اطراف 
خود حرکت کنید. تحرك باعث افزایش گردش خون مى شود که 

براى عملکرد طبیعى بدن مهم است.
9. زمان تمیز کردن خانه برایتان زمان دشوارى است

اگر کارهاى معمول خانه برایتان طاقت فرسا شده و به نفس نفس 
مى افتید، نباید این موضوع را نادیده بگیرید.

فعالیت قســمت فوقانى بدن به همان اندازه فشار، سیستم قلبى 
عروقى شــما یا همان قلب و رگ هاى خونى را تحت تأثیر قرار 
مى دهد. اگر در هنگام انجام این فعالیت عــادى روزانه ضربان 

قلبتان باالى 110 است، بدنتان روى فرم نیست.
تمرکز روى تمرین هایى که ماهیچه هــاى فوقانى بدن را هدف 
قرار مى دهند مى تواند کمک کند. پیشنهاد مى شود با استفاده از 
بطرى هاى آب، به عنوان وزنه، تمرینات بازو را شروع کنید. سه بار 
در روز با ده تکرار حرکت بایسپس کرل، همراه با باال بردن بازوها 
به سمت باالى سر، را انجام دهید. وقتى با این کار راحت هستید، 
یک وزنه دو پوند را انتخاب کنید، سپس وزن آن را تا پنج پوند در 

طى یک ماه افزایش دهید.
10. روزها بعد از تمرین دچار درد مى شوید

بعد از ورزش، طبیعى است که احساس درد کنیم. این حالت، درد 
عضالنى تأخیریافته بعد از ورزش است و معموًال 24 تا 48 ساعت 
به طول مى انجامد زیرا ورزش باعث تجزیه بافت عضله مى شود 
و سپس این بافت قوى تر مى شــود؛ اما اگر این درد بیش از 48 
ساعت به طول بیانجامد، ممکن است شما با یک مسئله بزرگ تر 

روبه رو باشید.
هنگامى که یک تمرین شما را درهم مى شکند و بیش از دو روز 
واقعًا دچار درد مى شــوید، این بدان معنى است که بیشتر از آنچه 

بدن شما قادر است انجام مى دهید.
از ورزش خوددارى نکنید، اما آرام آرام به آن بازگردید. ســت ها، 
تکرارها یا وزن را کم کنید تا ورزش را دوباره شروع کنید، و سپس 
به روال خود برگردید. روزانه پنج تا ده دقیقه از فوم رولر، و حداقل 

یک بار در روز از حرکات کششى کمک بگیرید.

عالئمى که به شما 
مى گوید بدنتان 
روى فرم نیست

متخصص طب ایرانى دانشکده طب ایرانى دانشگاه علوم پزشکى 
بابل مى گوید: در افطار نوشیدنى هاى گرم مانند دمنوش زعفران با 
عسل یا نبات، آب جوش با عسل، آب جوش با نبات، چاى کمرنگ 
شیرین و دمنوش هاى گیاهى رقیق که مقدارى شیرین شده استفاده 

و میل کنید.
دکتر مرتضى مجاهدى با بیان اینکه میزان مایعات مصرفى براساس 
میزان عطش فرد از یک تا چند لیوان متفاوت خواهد بود، اظهار کرد: 
بهترین حالت بعد از مصرف مایعات گرم این است که به مدت 15 تا 
20 دقیقه بعد از مصرف مایعات گرم هیچگونه غذایى مصرف نشود 

تا مایعات و قند خورده شده جذب بدن  شود.
وى تصریح کرد: در این صورت هم عطش فرد کاهش خواهد یافت 
هم با جذب سریع قندهاى خورده شده میزان گرسنگى فرد کاهش 

خواهد یافت.
متخصص طب ایرانى دانشکده طب ایرانى دانشگاه علوم پزشکى 
بابل خاطرنشان کرد: بدین ترتیب سیستم گوارش آمادگى بهترى 
خواهد داشت تا بدون حرص و ولع زیاد، مقدار متناسب غذا را دریافت 
کند و خود فرد نیز عطش چندانى به خوردن مایعات حین غذا خوردن 
نخواهد داشت و همچنین مجبور به خوردن حجم زیاد غذا براى رفع 

گرسنگى نخواهد بود.

ویروس شناس و اســتاد دانشگاه علوم پزشــکى ایران درباره نگرانى  از انتقال 
ویروس کرونا از طریق حشرات، گفت: هیچ مســتندات علمى وجود ندارد که 
حشرات، ناقل ویروس کرونا از فرد بیمار به سایر افراد باشند اما مى توانند ویروس 

را از مکانى به مکان دیگر انتقال دهند.
با توجه به گرم شدن هوا و افزایش حشــرات مانند پشه و مگس این نگرانى به 
وجود آمد که آیا این موجودات ناقل بیمارى کرونا هستند؟ از طرفى برخى مطالب 
فضاى مجازى به این مطلب دامن زده که حشرات در این زمینه نقش دارند؛ این 

مطالب سبب اضطراب در بین برخى از مردم شده است.
ویروس شناسان و متخصصان بیمارى هاى عفونى بر این باورند که حشرات 
در انتقال بیمارى کرونا از فردى به فرد دیگر نقشــى ندارند و مردم نگران این 

موضوع نباشند.
دکتر حسین کیوانى با اشاره به اینکه حشرات در انتقال بیولوژیک بیمارى کرونا 
اصًال نقشى ندارند، گفت: هیچ گونه مدرك علمى که بتواند ثابت کند حشرات 
ویروس را از طریق بیولوژیک، انتقال مى دهند، تاکنون گزارش نشده و خیلى 

بعید است که این موضوع از نظر علمى تأیید شود.
وى ادامه داد: هرچند حشرات مانند پشــه و مگس ناقل بیمارى کرونا از فردى 
به فرد دیگر نیستند، اما امکان جابه جایى مکانیکى ویروس به وسیله آنان وجود 
دارد، به این معنى که ویروس مى تواند به پاها، بال و حتى دهان آنان بچسبد و 

به مکان دیگر جابه جا شود.
این ویروس شــناس ادامه داد: این جابه جایى در مورد انواع ویروس، باکترى و 
میکروب امکانپذیر اســت و تاکنون با رعایت اصول بهداشت فردى و جمعى و 
عمل به توصیه هاى پزشکان متخصص، از این انتقال تا حد زیادى جلوگیرى 

شده است.
وى ادامه داد: این جابه جایى اصًال به معنى انتقال ویروس کرونا از فرد بیمار به 
سایر افراد نیست، بلکه به این معنى است که حشرات مانند مگس، پشه و سوسک 
مى توانند ویروس را از محل آلوده به مکانى دیگــر جابه جا کنند که با رعایت 
اصول بهداشتى به خصوص شستن مرتب دست با آب و صابون مى توان با این 

موضوع مقابله جدى کرد.

حشرات عامل جابه جایى کرونا هستند

کمبود هر ماده در بدن مى تواند ســردرد را به وجود بیاورد که ویتامین ها جزو 
این دسته از مواد هستند. رژیم و سبک زندگى در کمبود این مواد مؤثر هستند 
و عاملى براى سردرد مى باشــند. کمبود ویتامین D باعث سردرد هاى شدید 
مى شود. افرایش مواد غذایى که حاوى ویتامین ها و مکمل ها هستند نیز سردرد 

را کاهش مى دهند.
پس بهتر است زمانى که به سردرد دچار مى شوید، به سبک زندگى خود بیشتر 
دقت کنید و با شناخت آنها از عوامل سردرد جلوگیرى کنید. یکى از آنها بازبینى 

دوباره رژیم غذایى و سبک زندگى است.
D ویتامین*

ویتامین D در واقع یک هورمون تولید شــده توسط کلیه هاست. بیشتر ما این 
ویتامین را از طریق مصرف غذا، مکمل ها و یا در معرض نور خورشید بودن به 
دست مى آوریم. اگر هر کدام از این روش ها کافى نباشد، ممکن است به سردرد 
دچار شویم اما باید مراقب بود که بیش از حد از ویتامین D استفاده نکرد زیرا تأثیر 

منفى روى سالمتى دارد.
A ویتامین*

این ویتامین یک نوع محلول در چربى است و ُدوز روزانه آن براى مردان 3000 
هزار واحد و براى زنان 2300 واحد محسوب مى شود . ویتامین A براى تسکین 
سردردهاى شدید عالى است اما باید در میزان مصرف این ویتامین احتیاط کرد 
زیرا ممکن است موجب سردرد، مسمومیت و تهوع شود و یا حتى تعادل اعصاب 

مرکزى را به هم بریزد.
*کم آبى بدن

کم آبى یکى از مشکالت رایج براى ایجاد دردهاى متفاوت است. آب در دسترس 
همه اســت اما بســیارى خواص آن را نادیده مى گیرند. افراد باید در طول روز 
بدن خود را رطوبت رسانى کنند. بعضى از افراد ساعت ها و ساعت ها هیچ آبى 

نمى نوشند و در نتیجه با مشکالتى مثل سردرد روبه رو مى شوند.

ویتامین هایى که
 کمبودشان موجب سردرد مى شود

یک فوق تخصص گوارش و کبد درباره شرایط روزه دارى براى 
افراد مبتال به بیمارى هاى گوارشــى گفت: بیمارانى که دچار 
التهاب و عفونت در معده و یا اثنى عشــر بوده و در حال حاضر 
درمان شده و داروهایشان را با فاصله حدود 12 ساعت مصرف 
مى کنند، مى توانند با مصرف داروهاى خود در وعده ســحر و 
افطار روزه بگیرند، اما درمورد بیمارى هایى همچون هپاتیت 
بیماران باید فرد به فرد بررسى شــوند و نمى توان یک دستور 

کلى براى آنها صادر کرد.
دکتر حمید اسدزاده عقدایى با بیان اینکه اگر بعد از چند روز روزه 
گرفتن براى این افراد مشکلى ایجاد نشد مى توانند روزه دارى را 
ادامه دهند، عنوان کرد: بیمارانى که در فاز فعال بیمارى هستند 
مانند کسانى که زخم معده و اثنى عشر داشته و درحال درمان 

هستند نباید روزه بگیرند.
وى درباره بیمارانى که یبوست هاى مزمن و شدید دارند و فقط با 
مصرف دارو وضعیتشان بهتر مى شود، گفت: گرفتن روزه ممکن 
است یبوست این افراد را تشدید کند و دچار عوارضى شوند که 

در آینده براى آنان مشکل ساز باشد.
این متخصص در ادامه افزود: امــا روزه گرفتن براى برخى از 
بیماران دچار مشکالت گوارشــى مانند کسانى که ریفالکس 
دارند، مى تواند مفید باشــد و از روزه گرفتن احساس رضایت 
کنند، اما این افراد باید مراقب باشند هنگام سحر و افطار یک جا 
حجم زیادى غذا نخورند و مواد غذایى را با فاصله زمانى مصرف 
کنند. این عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشــکى شهید 

بهشتى خطاب به این دســته از افراد توصیه کرد: هنگام افطار 
وعده غذایى سبک بخورید و از خوردن غذاهایى با مایعات زیاد 
اجتناب کنید. همچنین هنگام سحر از خوردن غذاهاى سنگین 
اجتناب کنید و یک تا دو ســاعت پیــش از اذان به تدریج غذا 

بخورید تا هنگام اذان حجم زیادى غذا وارد معده نشود.
این متخصص دربــاره افرادى که دچار بیمــارى هاى مزمن 
کبد و گوارش هســتند، توضیح داد: در مورد افرادى که دچار 
بیمارى هایى همچون نارســایى و هپاتیت هستند باید فرد به 
فرد تصمیم گرفته شود و نمى توان یک دستور کلى براى همه 

این افراد صادر کرد.
اســدزاده درباره بیمارانى که باید منظم دارو مصرف کنند و یا 
دچار ضعف سیســتم ایمنى هســتند، گفت: ممکن است این 
افراد نتوانند گرســنگى طوالنى مدت را تحمــل کنند و روزه 
گرفتن براى آنها دردسر ساز شــود، اما بیمارانى که یک نوبت 
دارو مصرف مى کنند مانند کسانى که هپاتیت هاى ویروسى 
دارند اگر کبدشــان به درجه نارسایى نرســیده باشد معموًال 

مى توانند روزه بگیرند.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى درباره 
روزه دارى بیماران کرونایى که بهبــود یافته اند، توضیح داد: 
فردى که در فاز فعال بیمارى کرونا قرار دارد نباید روزه بگیرد، 
اما فردى که بیمارى وى کامًال بهبــود یافته اگر چند هفته از 
برطرف شدن عالئم تنفسى و تب وى گذشته باشد مى تواند 

روزه بگیرد.

با گذشــت زمــان طوالنــى از قرنطینه، 
احتماًال فکــر مى کنید که بدنتــان از فرم 
روى دیگر ًا اصطالح و ده ش خارج خود

ماهیچه هاى مرکزى خود را را تکرار کنید. و ســعى کنید 
در وضعیت کبرى (نوعى حرکت یوگا) بکشید. همه این تمرین ها 
طولزمان تقویتماهیچههایتاندر در بهشما حرکاتورزش و

فعالیت بدنى که انجام مى دهید داشته باشید.
5. صدمات زیادىرا تجربه مى کنید

زانو و یا سایر از ورزشمى ترسید چون شانه، کمر، اگر
دیگر بدنتان که قبًال شما را اذیت نمى کرد، دچار آسی
ا مى تواند نشــانه اى از روى فرم نبودن بدنتان باشد.
همچنین مى تواند عالمتى باشد که شما به طور مکانی

انجام کار را ندارید. بنابراین چه مى توان کرد؟
با فوم رولینگ و کشش شروع کنید و سپس سعى کن
جنبش را به آن اضافه کنید. انجام ورزش ســگ  پرند
م و پروانه هرکدام دو بار و هر بار با ده تکرار پیشــنهاد
تمرینات یک روش عالى است براى اطمینان از اینکه

ت ا گ ا آ ا ا ا ش

ع

بهترین افطارى از نگاه طب ایرانى

بســیارى از افراد نمى دانند که بدنشــان دچار کمبود آب شــده و معموًال به این موضوع توجهى ندارند؛ اما 
بدن مى داند چه زمان به مایعات بیشــترى نیاز دارد و به همین دلیل احســاس تشــنگى به وجود مى آید. 

به سردرد، احساس خستگى و تیره شــدن رنگ ادرار و موارد دیگر از جمله عالیم کم آبى بدن هستند. 
گفته کارشناسان بهداشــت، مصرف میانگین دو لیتر آب در روز براى بدن مفید است. میزان آب 
الزم براى بدن به چند عامل مانند سن، جنسیت، میزان فعالیت بدنى، وزن و حتى محل زندگى 

فرد بستگى دارد.
زندگى در محیط گرم و مرطوب باعث مى شود تا بدن بیشتر دچار تعریق شود و به همین دلیل 

بدن بیش از میزان میانگین به رطوبت نیاز دارد.
بدن همچنین براى انجــام فعالیت هاى حیاتى خود نیاز به دریافــت مایعات کافى دارد. 

همچنین حفظ رطوبت بدن مانع از بروز برخى مشکالت و بیمارى هاى جسمى مى شود.
براى حفظ رطوبت بدن تنها مصرف آب آشامیدنى ضرورت ندارد. مى توان آب مورد نیاز بدن 
را عالوه بر مصرف مایعات از طریق مواد غذایى نیز تأمین کرد. عالوه بر مایعاتى همچون 
چاى و آبمیوه، جو دو سر از جمله گزینه هاى مناسب براى تأمین بخشى از آب مورد نیاز بدن 
است. همچنین میوه ها و سبزیجاتى از قبیل هندوانه، هلو، گریپ فروت، خیار، کاهو و کلم 

مى توانند جایگزین مناسبى براى آب آشامیدنى باشند.

اگر چند روز آب کافى به بدنتان نرسد...

شرایط روزه دارى براى مبتالیان بیمارى هاى گوارشى

 به این موضوع توجهى ندارند؛ اما 
ووووجودودودجودجودجودجودجودجودجودمىىىمى آآمى آآمى آمى آید. ـاس تشــنگى به و

ددندندددندندند.ننند. ستهههستسهست هستهست هستهست هست ننبدن بدن بدنبدندندندن بدن بدنبدن بدن ههههههبهعالیم کم آبىب
بب آبب آبب آب نیزان  مفید است. م
و حتى محل زندگى 

ود و به همین دلیل 

ت کافى دارد. 
مى مى شود.

ب مورد نیاز بدن 
یعاتى همچون 
ب مورد نیاز بدن 
کلم  خیار، کاهو و

نتان نرسد...



را  آنهــا  تــا  آورد  پدیــد  موجــى  هــا  آســمان  زیــر  [خداونــد]در 
از فرو ریختن بــاز دارد. و بر فــراز آنها ســقفى بلند برآورد بى هیچ ســتونى 
که بر پایشــان نگه دارد یا میخى که اجزایشــان به هم پیوســته گرداند. ســپس 
به ســتارگان بیاراســت و اختــران تابنــاك پدیــد آورد و چــراغ هــاى تابناك 
مهر و ماه را بر افروخت، هر یک در فلکى دور زننده و ســپهرى گردنده چونان 
لوحى متحرك. سپس ، میان آســمان هاى بلند را بگشــاد و آنها را از گونه گون 

موال على (ع)فرشتگان پر نمود.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

دعاىروز دوازدهم ماه مبارك رمضان:
ْتِر َوالَْعفاِف َواْسُتْرنى فیِه بِلِباِس الُْقُنوِع َوالَْکفاِف َواْحِمْلنى فیِه َعلَى  اَللّـُهمَّ َزیِّنّى فیِه بِالسِّ

الَْعْدِل َواِالْنصاِف َو آِمنّى فیِه ِمْن ُکلِّ ما أَخاُف، بِِعْصَمتَِک یاِعْصَمه الْخآئِفیَن.
خدایا! در این روز مرا به زیور پوشــش از گناه و پاکدامنــى بیاراى و جامه قناعت 
و اکتفــاى به مقــدار حاجت را به بــرم کــن و وادارم کــن در این روز بــه عدالت و 
انصاف و ایمن ســاز مرا در این روز از هر چه از آن مى ترسم به نگهدارى خودت، 

اىنگهدارنده ترسندگان!

آگهى مزایده امالك مازاد بر نیاز 
بانک ملى ایران استان اصفهان

اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان 

بانک ملى ایران اداره امور شعب استان اصفهان در نظر دارد، قسمتى از امالك تخلیه شده و متصرف دار و حق و کسب و پیشه و 
تجارت و سرقفلى محل هاى استیجارى مازاد خود را از طریق مزایده کتبى بر مبناى قیمت پایه مزایده،  در وضعیت موجود و به صورت 
نقدى، نقد و اقساط (اجاره به شرط تملیک) به فروش برساند. متقاضیان مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالك، 
ثبت نام در سامانه الکترونیکى دولت (ستاد) www.setadiran.ir و تسلیم پیشنهادات خود از ساعت 8 صبح مورخ 1399/02/14 

لغایت ساعت 19 روز جمعه مورخ 1399/02/26 به سامانه فوق الذکر مراجعه و نسبت به بارگزارى اطالعات اقدام نمایند.
توضیحات:

1- بانک ملى ایران در قبول و یا رد کلیه پیشنهادات واصله مختار است.
2- پیشنهادات فاقد سپرده یا داراى سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط مردود است.

3- رعایت کلیه موارد مندرج در برگه هاى مزایده الزامى است.
4- سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5 ٪ قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید طى یک فیش واریزى به شماره حساب 
0110490056006 در وجه واحد کارپردازى اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان واریز و تصویر رسید پرداخت شده را در سامانه 

ستاد بارگذارى نمایند.
5- کلیه پاکت هاى حاوى پیشنهادات متقاضیان خرید امالك در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1399/02/27 به صورت الکترونیکى 

از طریق سامانه ستاد انجام و از طریق آدرس الکترونیکى به اطالع متقاضیان خواهد رسید.
6- امالك متصرف دار با ارائه وکالت بالعزل به خریدار با قبول کلیه هزینه هاى مرتبط با اخذ استعالم هاى نقل و انتقال به متقاضى 

واگذار خواهد شد (هزینه تنظیم وکالت نامه بالمناصفه خواهد بود.)
7- بازدید از کلیه امالك الزامى است و در وضعیت موجود واگذار مى گردد و براى امالك متصرف دار تخلیه ملک بر عهده خریدار 

است.
8- هزینه جلب رضایت مالک جهت تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر کاربرى راجع امالك داراى سرقفلى دار یا داراى حق کسب 

و پیشه بر عهده خریدار است.
9- کلیه امالك نقد و اقساط در قالب عقد اجاره به شرط تملیک واگذار مى گردد.

10- هزینه آگهى و کارشناسى بر عهده برنده مزایده است و مشارالیه مى بایست این هزینه را بر اساس اعالم نظر بانک قبل از انعقاد 
قرارداد نقداً در وجه بانک واریز نماید.

11- فروش امالك به صورت نقد و اقساط بر اســاس جدول اعالم شــده ذیل صورت خواهد پذیرفت که خریدار مى بایست در 
پیشنهادات خود صراحتاً به مدت و نرخ سود موردنظر اشاره نماید.

12- در صورتى که مبالغ پیشنهادى خریداران به یک میزان باشد اولویت فروش با شرایط نقدى است.
13- نحوه فروش امالك مازاد بانک به شرح ذیل اعالم مى گردد و خریدار مى بایستى ردیف مربوط به نحوه خرید ملک را صراحتاً به 

صورت مکتوب در برگه شرایط شرکت در مزایده اعالم نماید.
نحوه فروش با شرایط نقد

شرح شرایطردیف

در صورت خرید نقدى 10 درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد (براى کلیه کاربرى ها به استثناء موارد ذکر شده 1
در توضیحات).

امالك متصرف دار، با ارائه وکالت نامه به فروش مى رسد.2

نحوه فروش با شرایط نقد و اقساط
شرایط اقساطمدتکاربرىردیف

تجارى، مسکونى، ادارى1
یک ساله (12 ماهه)
دو ساله (24 ماهه)
سه ساله (36 ماهه)

50 % نقد 50 % الباقى سود 9 %
50 % نقد 50 % الباقى سود 15 %
50 % نقد 50 % الباقى سود 18 %

صنعتى، کشاورزى، دامدارى و خدماتى2
یک ساله (12 ماهه)
دو ساله (24 ماهه)
سه ساله (36 ماهه)

30 ٪ نقد 70 % اقساط ماهیانه بدون سود
30 % نقد 70 % اقساط ماهیانه سود 9 ٪
30 % نقد 70 % اقساط ماهیانه سود 15 ٪

م الف: 833471

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد: هم اکنون احداث و 
توسعه هفت باب تصفیه خانه فاضالب  در استان اصفهان با پیش بینى اعتبارى بالغ 

بر 441 میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد.
مهندس هاشــم امینى افزود: در حــال حاضر چهار باب تصفیــه خانه فاضالب 
جدیداالحداث در شهرهاى چادگان، نطنز،گلپایگان، تیران و توسعه تصفیه خانه 
فاضالب شهر هاى فوالدشهر و بویین و پکیج تصفیه خانه تودشک در حال اجرا 

است که پیش بینى مى شود در سال جارى توسعه تصفیه خانه فاضالب شهرهاى 
بویین و فوالدشهر و پکیج تصفیه خانه تودشک درمدار بهره بردارى قرار گیرد.

وى با بیان اینکه اصفهان بیشــترین تعداد تصفیه خانه هاى فاضالب را در کشور 
به خود اختصاص داده است خاطرنشان ســاخت: هم اکنون 26 باب تصفیه خانه 

فاضالب در استان اصفهان در مدار بهره بردارى قرار دارد که بیانگر بیشترین تعداد 
تصفیه خانه فاضالب استانى درکشور است.

مهندس امینى با اشاره به روش هاى گوناگون تصفیه فاضالب در اصفهان تصریح 
کرد: فاضالب در اصفهان به روش هاى متنوع تصفیه مى شود که مى توان در این 
راســتا به روش برکه تثبیت،الگون هوادهى ، لجن فعال و لجن فعال پیشرفته با 

حذف ازت و فسفر اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
اظهار داشــت: در حال حاضر 12 تصفیه خانه به 
روش الگون هوادهى ،11 تصفیه خانه به روش 
لجن فعال و 9 تصفیه خانه به روش برکه تثبیت 

فاضالب را تصفیه مى کنند.
وى با تاکید بر ارتقاى کیفیت پساب  بیان داشت: 
هم اکنون بیش از 171 میلیون مترمکعب پساب 
در  سال، در استان اصفهان مطابق با استانداردهاى 
تعریف شده تولید مى شود که حسب اولویت به 
صنعت ، فضاى ســبز و در نهایت محیط زیست 

اختصاص مى یابد. 
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان احداث  و 
توســعه تصفیه خانه هاى فاضالب را ضرورى 
برشــمرد و عنوان کرد: جلوگیري از آلوده شدن 
منابع آب هاي ســطحی و زیــر زمینی ، خاك و 
هوا، ارتقاي ســطح بهداشت عمومی و بهداشت 
محیط زیست با جلوگیري از وارد شدن مواد آلوده کننده به محیط.، بازیافت حجم 
قابل مالحظه اي از آب هاي به ظاهر زائد و غیر قابل اســتفاده و کاربرد آن در امر 
کشاورزي و فضاي ســبز از جمله عوامل موثر در احداث و توســعه تصفیه خانه 

فاضالب محسوب مى شود.

آگهى مزایده عمومى

حسن حجتى-شهردار دولت آباد

شهردارى دولت آباد برخوار درنظر دارد نســبت به بهره بردارى (اجاره)
زیر پله هاى مجموعه ورزشى رسالت واقع در پارك معلم متعلق به شهردارى 

دولت آباد (به تعداد 5 باب)از طریق برگزارى مزایده عمومى اقدام نماید.
مهلت تحویل اســناد به دبیرخانه حراســت شــهردارى:روز سه شنبه 

مورخ1399/03/06
گشایش پاکات: روزچهارشنبه مورخ 1399/03/07

محل دریافت اسناد: دولت آباد-بلوار طالقانى
پایگاه اینترنتى www.dolatabadcity.ir تلفن:031-45822010

م.الف:834378

نوبت اول

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد

احداث و توسعه 7 باب تصفیه خانه 
فاضالب  در استان اصفهان

آگهى مزایده عمومى فروش مستغالت شماره 
2099001195000001

اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان 

بانک ملى اســتان اصفهان در نظر دارد امالك و مســتغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایــده عمومى و با جزئیات 
مندرج در اسناد مزایده با بهره گیرى از ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده سیستمى 

2099001195000001 به صورت الکترونیکى به فروش برساند.
تاریخ انتشار: 1399/02/13  ساعت :8/00 صبح مهلت دریافت اسناد: تا تاریخ 1399/02/26 ساعت :19/00

تاریخ بازدید: از تاریخ 1399/02/14  ساعت: 8/00 صبح تا تاریخ 1399/02/25 ساعت :14/00
مهلت ارسال پیشنهاد از تاریخ 1399/02/14  ساعت 9/00 صبح تا 1399/02/25 ساعت :19/00

تاریخ بازگشایى 1399/02/27  ساعت: 8/00 صبح اعالم برنده 1399/02/27 ساعت :10/00 صبح
شرایط عمومى و توضیحات برگزارى مزایده دستگاه اجرایى

1- برگزارى مزایده صرفاً از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و 
دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و 

اطالع از وضعیت برنده مزایده محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد.
2- کلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مزایده، قابل مشاهده، 

بررسى و انتخاب مى باشد.
3- عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل تماس 

حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه: 41934- 021

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود 
مى باشد.

م الف: 833469


