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موسیقى اصفهان باید به علم تبدیل شودفرهنگ یادبودم از مراسم یادبود «باباپنجعلى» بهتر بود!مدرك نماینده منتخب جعلى است؟  دستورهایى براى غذا خوردن در ماه رمضاناستان سالمت آندره آرشاوین: آزمون را بفروشید ورزش جهان نما

همه ماسک ها بعد 
از استفاده قابل 
شستشو هستند؟

جراحى موفق قلب کودك کرونایى در اصفهان
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کارى که کرونا
 با آمار تولد مى کند

نه به تهران
 پیش به سوى اروپا

امید به کاهش قیمت لیمو 
در اصفهان تا 2 هفته دیگر
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تشییع پیکر نخستین 
شهید مدافع سالمت 
در شهر اصفهان

با توجه به شیوع گسترده  بیمارى کرونا و 
کمبود ماسک، اکنون این سئوال مطرح 
است که آیا مى توان از ماسک هاى تهیه 

شده چندین بار استفاده کرد؟ یکى از 
مهمترین راه هاى پیشگیرى توصیه شده...

پیکر نخستین شهید مدافع سالمت اصفهان روز 
شنبه در کالنشهر اصفهان تشــییع و سپس در 

گلستان شهدا به خاك سپرده شد.
شهید سعید حقیقى، رئیس اداره دارو و تجهیزات 
بنیاد شهید اصفهان و متخصص طب اورژانس در 
بیمارستان هاى استان پس از یک هفته مبارزه با 
بیمارى کرونا، چهارم اردیبهشت امسال به جمع 

شهیدان خدمت و مدافع سالمت پیوست.
آنطور که خبرگزارى «ایلنا» گزارش داده اســت 
وى از چشــم مبتال به ویروس کرونا شده و یک 
هفته با سردرد شدید دســت و پنجه نرم کرده و 

به دلیل...
4

تأثیر کرونا بر صنعت گالب گیرى کاشانتأثیر کرونا بر صنعت گالب گیرى کاشان
انبارها مملو از گالب هاى تولیدى است، گل گلکاران روى دست ماندهانبارها مملو از گالب هاى تولیدى است، گل گلکاران روى دست مانده
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براى نخستین بار در کشور انجام شد

تمایل مهران احمدى 
براى فیلم ساختن با 
مهران مدیرى

در 6 هفته همه چیز را جمع کنید
احسان پهلوان، هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: نیمه کاره 
ماندن بازى هاى لیگ برتر اتفاق خوبى نیست و امیدوارم مسابقات این 
فصل به اتمام برسد. احسان پهلوان در گفتگویى، در ارتباط با تعطیلى 
بازى هاى لیگ برتر اظهار کرد: تحمل این شرایط خیلى سخت است، 
در اسفند ماه بازى ها به اوج هیجان رسیده بود که به یک باره شیوع 

ویروس کرونا همه چیز را تغییر داد...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

نحوه برگزارى 
امتحانات مدارس 

اعالم شد

از ابتدایى ها تا پایه دوازدهمى ها

اعالم قیمت خوراکى هاى ماه رمضان در اصفهان
3

شمارش معکوس براى شمارش معکوس براى 
وداع با بزرگواروداع با بزرگوار

رفتن عزیزترین ها، یادآور ناپایدارى دنیا و تعلقات آن 
براى همه ماســت و آنچه از برادر مى ماند تنها خاطره 
چشمان مهربان، دست هاى گشــاده و قلبى است که 

چه بسیار با مهرى برادرانه براى شما تپیده است.
برادرى که با نیک خویى بسیار و پاکیزگى کردار، از خاك 
به افالك پرکشیده و امید است در بهشت برین با صالحان 

و مقربان درگاه الهى محشور و همنشین باشد.
بدون تردید تســلیت واژه کوچکى است براى فقدان 
برادرى که متصف به صفات اخالقى و انســانى بود. از 
خداى متعال براى شما و خانواده محترم صبر و شکیبایى 

مسئلت مى نماییم.
ایرج ناظمى -  روزنامه نصف جهان

جناب آقاى حسن اشفاق
مدیریت محترم چاپخانه رنگین کمان

آگهى مزایده
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آدرس: اصفهان، خیابان فردوسى، خیابان شــهید موحدیان، پالك 23 را از طریق مزایده عمومى به فروش 
رساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شــرایط دعوت به عمل مى آید تا پایان وقت ادارى روز 
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الزم به ذکر اســت شــرایط شــرکت در مزایده در اســناد مربوطه تعیین و مشــخص شده است. 
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یکى از بنیانگذاران هواشناسى در ایران گفت: روند اقلیم 
بارشى تا سال 1430 یک فرم نوسانى مناسب قرار گرفته 
و بارش ها در هر چهار تا پنج سال به صورت نرمال و یا 

باالتر از نرمال خواهد بود.
پروفســور حســین اردکانى به توضیح این پیش بینى 
بلندمدت پرداخــت و تصریح کرد: براى واضح شــدن 
این مطلب اگر روند منحنى ایــن تغییرات را با میانگین 
مقایسه کنیم و در یک شــکل سه بعدى نشان دهیم در 
ســال هاى 1397 تا 1401 الى 1402 بارشى میانگین و 
باالى میانگین و یکسال در آن حالت اوج (فرین) دیده 
مى شود و در سال هاى 1401 یا 1402 تا 1403 سال هاى 

کم بارشــى یا مى توان گفت خشکسالى ضعیفى خواهد 
داشت و این شکل هارمونیکى تقریباً تا سال 1430 ادامه 

خواهد داشت.
این استاد هواشناسى با ابراز خرسندى از اینکه در صورت 
به حقیقت پیوستن این نظریه و پیش بینى کشورمان از 
مرز کمبود آب بحرانى دور خواهد ماند، خاطر نشان کرد: 
اما توصیه هایى هم وجود دارد که در بارش هاى لحظه اى 
شدید و یا در حالت سیستماتیک، بسیار گسترده بوده و 
دولتمندان به خصوص مدیران اســتانى موظف هستند 
که پیش بینى هاى الزم براى مهار کردن و انباره کردن 

آب هاى جارى در مخازن  را در دستور کار قرار دهند.

حضرت آیت ا... خامنه اى در پیامى درگذشت عالم مجاهد 
و انقالبى مرحــوم آیت ا... آقاى حاج شــیخ ابراهیم امینى 
عضو مجلس خبرگان رهبرى را تسلیت گفتند. به گزارش 
خبرگزارى «فارس»، متن پیام رهبر انقالب اســالمى به 

این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

 درگذشت عالم مجاهد و پارسا مرحوم آیت ا... آقاى حاج شیخ 
ابراهیم امینى رضوان ا... علیه را به حوزه  مبارك قم و فضال 
و عالقه مندان و مستفیدان از آثار قلمى آن مرحوم و به ویژه 

خاندان مکرم ایشان تسلیت عرض مى کنم.
عمر با برکت این عالم بزرگوار یکســره در راه علم و کسب 

و نشر معارف اســالمى و نیز مجاهدت سیاسى و اجتماعى 
و حضور فعال در مناصب رســمى نظام جمهورى اسالمى 
همچون امامت جمعــه و عضویت در مجمع تشــخیص 
مصلحت و مجامع تصمیم گیر حــوزوى، مصروف گردیده 
است، همچنانکه سلوك فردى ایشان نمونه  چشم نوازى از 
پارسایى و پرهیزکارى و بى اعتنایى به جاذبه هاى مادى را 

مجسم ساخته است.
رحمت خدا بر این روحانى انقالبى و صادق و مجاهد باد. از خداوند 

متعال مغفرت و رضوان الهى براى ایشان مسئلت مى کنم.
سّیدعلى خامنه اى
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تغییر روند اقلیمى ایران به 
سمت «اقلیم بارشى»

عمر با برکت آیت ا... امینى صرف 
مجاهدت و نشر معارف شد

احتمال تمدید اجاره نامه 
مستأجران

   بهــار |  بازار فــروش و اجاره مســکن در 
هفته هاى اخیــر تحت تأثیر نگرانــى از اپیدمى 
ویروس کرونا قرار گرفته و عمده اجاره نشین ها 
حاضر به پذیرش متقاضیان خرید یا اجاره ملکى 
که در آن سکونت دارند نیســتند. از سوى دیگر 
تمایــل به تمدید اجــاره از طرف مســتأجران و 
حتى موجران افزایش پیدا کرده اســت. با توجه 
به اینکــه فصل جابــه جایى هنوز فرا نرســیده 
نرخ ها نیز رشد چندانى نشان نمى دهد. با این حال 
معاون وزیر راه و شهرســازى از ارائه پیشنهادى 
به دولت براى تمدید خودکار شش ماهه قرارداد 
مستأجران خبر داده است؛ پیشــنهادى که البته 

امکان تحقق آن با اما و اگر مواجه خواهد بود.

ادغام 2 بانک نظامى در 
بانک سپه 

   ایرنــا | مدیرعامل بانک ســپه با تشــریح 
آخرین روند ادغام بانک هــاى نظامى، گفت: 
انتظار داریم با کســب مجــوز از مراجع ذیربط 
تا پایان اردیبهشــت مــاه حداقــل دو بانک 
از مجموع بانک ها و مؤسســه مالى وابســته 
به نیروهاى مســلح به طور رســمى به بانک 

سپه ملحق شوند. 
محمدکاظم چقازردى گفت: هــم کارکنان و 
مدیران بانک ســپه و هم مدیــران و کارکنان 
بانک هاى ادغامى به این باور مهم رســیده اند 
که اجراى این طرح اســتراتژیک و ملى به نفع 
سیستم پولى و در مجموع به نفع نظام اقتصادى 

کشور است.

دردسر معتادهاى 
«پایتخت»!

   برنا | مصطفى و مجتبى بالل حبشــى در 
گفتگویى ویدیویى با یک برنامــه اینترنتى از 
ایفاى نقش «رحمان» و «رحیم» به عنوان دو 

شخصیت معتاد ابراز ناراحتى کردند.
 آنهاگفتند: متأســفانه از اینکه در سرى جدید 
«پایتخت» نقش دو معتاد را بازى کردیم، بسیار 
ناراحت هستیم. ما از این موضوع خبر نداشتیم 
که قرار اســت ما را در فیلم معتاد کنند و چون 
دیر به گروه ملحق شدیم تصمیم بر این شد که 
«رحمان» و «رحیم» معتاد باشند. این روزها که 
بیرون مى رویم همه از ما مى پرسند چه چیزى 

مصرف مى کنیم.

مهلت ثبت نام 
تمدید شد

   باشــگاه خبرنــگاران جــوان |مهلت 
ثبت نام وام یک میلیون تومانى از 7 اردیبهشت 
تمدید شــد. حسین میرزایى ســخنگوى ستاد 
شناسایى مشموالن دریافت یارانه معیشتى در 
پاسخ به این سؤال که مهلت ثبت نام سرپرستان 
خانوار براى دریافت وام یک میلیون تومانى تا چه 
زمانى است؟ اظهار کرد: مهلت تقاضا براى وام 
یک میلیون تومانى کرونایى براى یارانه  بگیران 

تا 18 اردیبهشت خواهد بود.

خون مى خواهیم
   انتخــاب | ایــرج حریرچــى، معاون کل 
وزارت بهداشــت گفت: در اواخر اسفند ماه در 
تأمین خون مورد نیاز مراکز درمانى به بحران 
خوردیــم، اما خوشــبختانه با اطالع رســانى 
مناســب مقدارى از بحران خارج شــدیم. اما 
توجه کنید که اعمال جراحى در بیمارستان ها 
آغاز شــده و احتیاج به خون داریم. از بیماران 
کرونایى خصوصــًا آن دســته از بیمارانى که 
بیمارى سبک داشــتند هم مى خواهیم که بعد 
از اتمام بیمارى و دوره بهبود، از اهداى پالسما

 مضایقه نکنند./1704

کرونا خانوادگى شده است
   ایلنــا | عضو کمیسیون مجلس شوراى اسالمى با 
اشاره به پیک جدید شیوع بیمارى در کشور گفت: شاهد 
مبتالیان خانوادگى در کشور هستیم که به دنبال دید و 
بازدیدها ابتال پیدا کرده اند. حسین قربانى یادآور شد: این 
بیمارى مثل آتشفشــانى مى ماند که آتش آن فروکش 
کرده اما هر لحظه ممکن است با یک پدیده و حرکتى 
دوباره آتشفشان فوران کند. نماینده مجلس دهم افزود: 
مثال آن را در چین شاهد بودیم وقتى در ووهان قرنطینه 
را برداشتند و جشن پایان کرونا را گرفتند، دوباره با افزایش 

مبتالیان روبه رو شدند./1700

شاید آمد
   نامه نیوز | محمدرضا خباز، فعال سیاسى اصالح 
طلب گفت: این احتمال کامًال وجود دارد که آقاى ظریف 
نامزد ریاست جمهورى بشود؛ هرچند او در زمان برجام به 
دلیل فشارهایى که نیروهاى تندرو مى آوردند قسم خورد 
که در ریاست جمهورى نامزد نشود اما در عالم سیاست 
هیچ چیزى غیرمنتظره نیست و ممکن است بیاید./1701

آخرین وضعیت دختر جنجالى 
   رکنا | وکیل مدافع فاطمه خویشوند معروف به سحر 
تبر درباره آخرین وضعیت موکلش که پیش از این گفته 
شــده بود در زندان مبتال به کرونا شده توضیح داد. پیام 
درفشان گفت: وضعیت جسمانى موکلم بهتر شده و تنگى 
تنفسش برطرف شده است. وى گفت: رفتار مسئوالنه 
ریاست زندان باعث شد که سریعاً موکلم را به بیمارستان 
تخصصى اعزام کردند و آنجــا تمام آزمایش هاى الزم 

صورت پذیرفت./1702

امان از این چین!
   تابناك |  بر اساس بررسى هاى انجام شده به تازگى 
تحقیقات صورت پذیرفته در چین نشان از شیوع بیمارى 
تب خوکى در جنوب این کشور دارند. خبرها حکایت از 
آن دارد که در جنوب غربى چین، در یونانگ یانگ، تب 
خوکى در میان خوك هاى یک مزرعه دیده شده است و 
64 خوك جانشان را از دست داده اند. تب خوکى آفریقایى 
نوعى بیمارى تنفسى در خوك هاست که قابلیت انتقال 
سریع از یک حیوان به حیوان دیگر را دارد و در مواردى 
نیز انتقال آن به انسان گزارش شده است. هر چند نگرانى 
اصلى در مورد انســان ها مربوط به کسانى است که در 
نزدیکى خوك ها زندگى مى کننــد و یا به پرورش این 
حیوان مشغول هستند، اما ذکر این نکته ضرورى است که 
ویروس مورد اشاره قابلیت انتقال از یک انسان به انسان 

دیگر در هر نقطه اى از جهان را دارد./1703
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صفحه اینســتاگرام امیر تتلو، خواننده زیرزمینى که در 
روزهاى اخیر دوباره خبرساز شده بود، با ریپورت کاربران 
اینستاگرام از دسترس خارج شد. پیج تتلو با بیش از چهار 
میلیون و 400 هزار فالور از دســترس خارج شده است. 
همچین پیج دوم و جایگزین تتلو که مربوط به برنامه ها و 
تصاویر کنسرت هاى او بود هم بسته شد، این خبر را مدیر 

برنامه هاى تتلو تأیید کرد.
استورى هاى غیراخالقى تتلو در روز جمعه موجى از انتقاد 
را در پى داشته اســت. تتلو با یک فراخوان زننده، فضا را 

تا حدى متشنج کرد که حتى برخى روزنامه نگاران اهل 
ترکیه هم خواهان برخورد قضایى و ورود پلیس به ماجرا 
شدند. کاربران ایرانى، اما پیشنهاداتى مثل ریپورت دادند.

تتلو مدت هاســت به قول خودش در حال درست کردن 
تیمه (حرم سرا) است. هر از گاهى یکى مسئول مى شود 
و از بین هوادارانــش دختران باب طبعــش را انتخاب 
مى کند و به خانه اش مى فرســتند... شــب گذشته هم 
در اینستاگرامش نوشت، دنبال دختر بین 15 تا 20 ساله 

است. یعنى زیر سن قانونى!

شهاب اسفندیارى، کارشناس رسانه و رئیس دانشگاه صدا 
و سیما نوشت: کل بودجه دریافتى صدا و سیما از بیت المال 
کمتر از ســالى 2000 میلیارد تومان است. این رقم حتى 
کفاف پرداخت حقوق 37 هزار نفــر کارمند و 14 هزار نفر 
بازنشستگان این سازمان را نمى دهد. این سازمان ساالنه 
حدود 3000 میلیارد تومان حقوق مى دهد. اگرسازمان کل 
بودجه اش را بتواند از دولــت دریافت کند، تازه باید 1000 
میلیارد تومان دیگر هم خود درآمد کسب کند تا فقط بتواند 

حقوق کارکنان خود را بدهد.
اینکه چرا این تعداد کارکنان در دوره هاى گذشــته جذب 

شــده اند بحث بســیار مهمى و قطعًا باید مدیران سابق 
پاســخگو باشــند. ولى االن براى پرداخــت حقوق این 

کارمندان چه باید کرد؟ 
چرا صدا و سیما از چهره هاى مشهور دعوت مى کند؟ براى 
اینکه مجبور است هزینه   تقریباً تمام برنامه هاى تلویزیونى 
را از محل آگهى و حامى مالى تأمیــن کند. حامى مالى و 
آگهى در چه صورتى تأمین مى شود؟ در صورتى که برنامه 
پربیننده شود. برنامه اى که بازیگر مشهور، مجرى مشهور، 
خواننده مشهور نداشته باشد به ندرت مى تواند حامى مالى 
یا آگهى جذب کند. چرا چهره هاى مشــهور دستمزدهاى 

باال براى حضور در تلویزیون مطالبه مى کنند؟ براى اینکه 
مى دانند تلویزیون به واســطه  حضور آنها صد برابر درآمد 

کسب مى کند.
فرض کنید که شما یک چهره مشهور دارید که هر شب با 
حضور در یک برنامه تلویزیونى مى تواند حدود پنج میلیارد 
تومان درآمد آگهى براى شما ایجاد کند. با پخش تنها ده 
شب از این برنامه مى توانید حقوق یک ماه حدود ده هزار 
نفر از کارکنان خود را پرداخت کنید. یا مى توانید هزینه تولید 
پنج سریال جدید را به دست بیاورید. آیا حاضر نمى شوید به 
آن چهره بابت هر برنامه 50 میلیون تومان پرداخت کنید؟ 

صفحه اینستاگرام تتلو از دسترس خارج شد
بعد از حواشى پخش شدن یا نشدن سریال «زیرخاکى» 
بخاطر گوهر خیراندیش، نیما حسنى نسب (منتقد سینما) 
در واکنش به این اتفاقات نوشت: خیلى مضحک است؛ 
جنجال بر سر پخش یا حذف یک ســریال ماه رمضان 
بخاطر حواشى حضور گوهر خیراندیش در آمریکا حسابى 
داغ است و طرفین با آب و تاب حرف مى زنند و  کارگردان 
به بازیگرش مى توپد و این وســط «کیهــان» هم تیتر 
مى زند « گوهر باید محاکمه شود». نکته  بامزه و مضحکه  

اصلى اینجاست که همزمان با این جار و جنجال، هر شب 
ســریال «میوه ممنوعه» با بازى گوهر خیراندیش روى 

آنتن مى رود.
طى دو هفته اخیر هم الاقل من دو فیلم با بازى خیراندیش 
در شبکه هاى مختلف سیما دیده ام و دو سه شب پیش هم 
قسمتى از «خندوانه» پخش شد که مهمانش خیراندیش 
بود... ما را گرفته اید یا واقعًا اوضاع سازمان اینقدر آشفته 
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مار را گرفته اید آقایان؟!

 از صبح دیروز خبرى مبنى بر جعلى بودن مدرك تحصیلى 
نماینده تفــرش در مجلس یازدهــم در فضاى خبرى و 

رسانه اى منتشر شده است.
ســینا کمالخانى، نماینده تفرش در مجلس یازدهم که با 
گرایش مســتقل در این مجلس حضور دارد در گفتگو با 
«خبرآنالین» گفت: جعلى بودن مــدرك تحصیلى من 
صحت ندارد. وى افزود: هیئت نظارت اســتان ابهاماتى 
را وارد کرده ولى معاون سیاســى استان در گفتگویى این 

موضوع را رد کرده است.
این نماینده مجلــس یازدهم در خصوص نظر شــوراى 
نگهبان در این باره نیز گفت: مشکلى به مدرك تحصیلى 
من وارد نیست، حتى خودم هم نمى دانم علت این ابهام 
چیست. درحال نامه نگارى با شوراى نگهبان هستم ولى 
تا جایى که مطلعم شــوراى نگهبان هم این ادعا را تأیید 

نکرده است. 
این اظهارات درحالى از سوى نماینده تفرش مطرح شد که 
بهروز اکرمى، معاون سیاســى اجتماعى استاندار مرکزى 

عنوان کرده بود، بنــده از صحت جعلى بودن مدرك هیچ 
اطالعى نداشتم، ولى شوراى نگهبان به نقصى در پرونده 
منتخب مردم شهرستان هاى آشتیان، فراهان و تفرش در 

یازدهمین دوره مجلس شوراى اسالمى پى برده است.
وى همچنین اعالم کرده بود: منتظر بررسى و نظر نهایى 
شوراى نگهبان و وزارت کشور نسبت به پرونده منتخب 
مردم شهرستان هاى آشتیان، فراهان و تفرش در یازدهمین 

مجلس شوراى اسالمى هستیم که این کار زمانبر است.

مدرك نماینده منتخب جعلى است؟ 

معاون امور جوانــان وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: 
کرونا خللى براى گروهى از جمعیت ایران ایجاد مى کند که 

تا 50 سال با آن دست به گریبان خواهیم بود.
محمدمهدى تندگویان گفت: این اتفاق به وفور از اول اسفند 
98 شایع شــده و به علت اینکه زمان پایان کرونا در کشور 
مشخص نیست، زمانى براى پایان آن نمى توان متصور شد. 
بسیارى از این افراد مراسم شــروع زندگى خود را به تأخیر 
انداخته و به واســطه عدم برگزارى این مراسم زندگى خود 

را نیز آغاز نکرده اند. 

او اظهار کرد: ماه هاى رجب، شعبان و تعطیالت نوروز همواره 
ایامى بوده که مردم در آن مراسم ازدواج و آغاز زندگى خود 
را برگزار مى کردند و این ایام به واسطه کرونا به طور کل از 
دست رفت. همواره به واسطه این اعیاد شیب صعودى در 

آمار ازدواج به وقوع مى پیوست.
این مقام مسئول در وزارت ورزش و جوانان با اشاره به تبعات 
کرونا بر آمار ازدواج کشور عنوان کرد: بسیارى از این زوجین 
آغاز مراســم زندگى خود را به بعد از کرونا موکول کرده اند. 
این امر تبعات دیگرى نیز دارد که یکى از آنها طوالنى شدن 
مدت آشنایى و عقد زوجین است. این طوالنى شدن غالبًا 
آســیب هایى در پى دارد و گاهى نیز منجر به از بین رفتن 

رابطه مى شود. 
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: در شش 
ماه نخست امسال فرزندانى متولد مى شوند که قبل از کرونا 
شــکل گرفته اند و در این شرایط ســخت متولد مى شوند. 
بنابراین در شش ماه نخست سال کاهش زیادى در موالید 
رقم نمى خورد. این نگرانى مربوط به پس از شهریور ماه است 

که قطعاً آمار تولد به  صورت چشمگیرى کاهش مى یابد.

کارى که کرونا با آمار تولد مى کند

چرا صدا و سیما از چهره هاى مشهور دعوت مى کند؟

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ضمن 
تشریح جزئیات و نحوه برگزارى امتحانات پایان سال؛ در 
پاسخ به اینکه آیا آخر سال آزمون اینترنتى گرفته خواهد 
شد یا خیر؟ گفت: خیر، آزمون اینترنتى هماهنگ گرفته 

نخواهد شد.
علیرضا کمــره اى در همین خصوص گفــت: در پایه 
دوازدهم شبهاتى مبنى بر غیرحضورى بودن آزمون ها 
مطرح شده بود که برطرف شــد و امتحانات نهایى پایه 
دوازدهم قطعًا حضورى خواهد بود. درباره حجم دروس 
باید با سازمان سنجش یک مبادله اطالعاتى انجام دهیم؛ 

روى 80 درصد توافق کرده ایم.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش اضافه 
کرد: اما درباره سایر پایه هاى دوره متوسطه ما این سناریو 
را مدنظر داریم که چون آموزش هاى ارائه شــده توسط 
معلمــان در دوره تعطیالت هم حائز اهمیت اســت 80 
درصد محتواى درسى، 20 نمره ارزیابى دانش آموز را به 
خود اختصاص دهد و آموزش هاى ارائه شده باقیمانده، با 
سئواالت اختیارى 4 نمره داشته باشد و یک فرصتى براى 

آنها باشد که یک پنجم پایانى کتاب را مطالعه کرده اند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش درباره 
چگونگى برگــزارى امتحانات دانش آمــوزان هفتم تا 
یازدهم (متوسطه اول و دوم به جز دوازدهم) گفت: ترجیح 
ما آزمون هاى حضورى با رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
و در صورت صدور مجوز از سوى مراجع مربوطه است اما 
اگر نشد؛ چاره اى جز ارزشیابى غیرحضورى نداریم که 
طراحى شده و دســتورالعمل آن تبیین شد و یک مرحله 
در شوراى عالى کلیاتش بحث شده است و به این شکل 

است که معلمان بر اساس آموخته هاى دانش آموزان به 
میزان حجم تدریس شده با روش هاى چهارگانه مکمل 
و بر اساس ارزشــیابى مســتمر نوبت اول دانش آموز و 
همچنین عملکرد یک ماهه بعد از آن تا تعطیلى مدارس، 
ارزشیابى نهایى را انجام دهند. در واقع همان کارى بود 
که در دوره ابتدایى انجام مى شود و حاال به پایه هاى باالتر 

تعمیم پیدا مى کند.
وى در پاســخ به اینکه آیا آخر ســال آزمــون اینترنتى 
گرفته خواهد شــد یا خیر؟ گفت: خیر، آزمون اینترنتى 
هماهنگ گرفته نخواهد شد ولى معلم ها دارند آزمون ها و
 ارزشیابى ها را انجام مى دهند و تکالیف را از سوى دانش 
آموزان دریافت مى کنند. ارزشــیابى از فرایند آموزش 

انجام مى شود.
وى گفــت: امتحانات پایــه دوازدهم قطعــًا حضورى 
خواهد بود و حجم امتحانات هم 80 درصد محتوا با 20 
نمره خواهد بود و 20 درصد هم نمره اختیارى اســت تا 
آموزش هاى ارائه شــده دوره کرونا هم ترتیب اثر داده 

شود. آزمون کنکور هم بر اساس آن خواهد بود.

از ابتدایى ها تا پایه دوازدهمى ها

نحوه برگزارى امتحانات مدارس اعالم شد
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آغاز برداشت گل محمدى 
در زندان باز کاشان

1.5 هکتار از اراضى کشاورزى زندان باز آران و بیدگل زیر 
کشت گل محمدى قرار گرفت و پس از دوسال مزرعه گل 
محمدى بارور و عملیات چیدن و برداشت گل محمدى 
هر روز توسط پنج نفر مددجو از سـاعت 6 صبح آغاز و تا 
ساعت 9 صبح ادامه مى یابد. شایان ذکر است روزانه به 
طور میانگین 30 کیلوگرم گل برداشت و در مجموع بیش 

از 300 کیلوگرم گل محمدى برداشت شده است.

باد و باران استان را 
فرا مى گیرد

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان گفت: 
بارش هاى رگبارى بهارى و وزش باد شدید همراه با گرد 
و خاك محلى بسـیارى از مناطق به ویژه غرب، شـرق 
و شـمال اسـتان اصفهان را تا روز دوشـنبه فرامى گیرد. 
ویکتوریا عزتیان اظهار کرد: روز یکشنبه(امروز) به تدریج 

بارش هاى بهارى بیشتر مناطق استان را فرا مى گیرد.

کوثر،  یکسره باز است 
معاون بهره بردارى سازمان ساماندهى مشاغل شهرى 
شـهردارى اصفهان گفـت: در ایام ماه مبـارك رمضان 
سـاعات کار بازارهاى روز کوثر به صورت یک سره از 8 
صبح الى 22 شب است. حسین هاشـمى اظهار داشت: 
تیم هاى بازرسى و نظارت بر بازارهاى روز کوثر به صورت 

روزانه گزارش هاى حاصل را به سازمان ارائه مى کند.

تولید شمش هاى
 250 و 500 گرمى در موته 

شمش هاى 250 و 500 گرمى امسال براى نخستین بار 
در مجتمع طالى موته اصفهان تولید مى شود. علیرضا 
طاالرى، مدیر مجتمع طالى موته اصفهان گفت: مجتمع 
طالى موته تاکنون فقط مى توانسـت شمش هاى یک 
کیلویى تولید کند، اما با خرید سامانه ذوب ریخته گرى در 
سال گذشته، تا پایان امسال تولید شمش طال به میزان 
وزن شمش هاى خارجى را به سبد سفارشات خود اضافه 

خواهد کرد. 

تدوین برنامه جامع شهر 
اصفهان 

معاون شهرسـازى و معمارى راه و شهرسـازى اسـتان 
اصفهان گفت: برنامه جامع شـهر اصفهان موجب رشد 
و توسـعه این شـهر مى شـود و ویژگى هاى اجتماعى، 
فرهنگى و زیسـت محیطى شـهر را بهبود مى بخشـد. 
محمد بنائیـان اظهار کرد: اصفهان نخسـتین شـهرى 
اسـت که قرارداد برنامه جامع آن با رویکرد جدید توسط 
این اداره کل منعقد شـده اسـت و تدوین ایـن برنامه به 
بهتریـن نحـو ممکن، مشـارکت جـدى شـهروندان را 
مى طلبد. بنائیان گفت: برنامه جامع جدید شهر اصفهان، 
در قالب تفاهمنامه همکارى با شهردارى و شوراى شهر 

اصفهان قرار گرفت.

کمک مالى خیر اصفهانى 
مقیم سوئد 

معاون فرهنگى اجتماعـى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اصفهان گفت: خیر اصفهانى سـاکن سوئد بیش از 350 
میلیون ریال به فضاسازى و ساخت امامزادگان زینبیه و 
ابراهیم(ع) ردان کمک کرد. حجت االسالم ولى ا... روان 
افزود: این مبلـغ براى کارهاى عمرانى ایـن امامزادگان 

اختصاص یافت.

مرگ دلخراش 2 کارگر
2 کارگر جوان حین کار در قسمت چرخ کننده مقوا به علت 
سقوط داخل مخزن این دستگاه جان باختند. این حادثه 
در یکی از کارخانه هاي شهرك صنعتی نجف آباد، اتفاق 
افتاد. در بررسی هاي اولیه مشخص شد دوکارگر جوان 
حین کار در قسمت چرخ کننده مقوا ، به علت سقوط داخل 

مخزن این دستگاه جان باختند.

خبر

مدیر مخابرات منطقه اصفهان از توسعه پوشش شبکه 
همراه اول در شهر اصفهان خبر داد.

حیدرى زاده گفت: پهناى باند شــبکه همراه اول جهت 
اســتفاده بهینه مشــترکین از خدمات تلفن همراه در 

اصفهان افزایش یافت.
وى افزود: با همت شــبانه روزى تالشــگران عرصه 
ارتباطات در مخابرات منطقــه اصفهان در اجراى طرح 
توســعه فاز 8 ارتباطات سیار در اســتان ، از آذرماه سال 
1398 تا کنون با به روز رسانى و ارتقاى تجهیزات فنى 
تعداد 243 سایت  bts  همراه اول در سطح شهر اصفهان ،
پهناى باند  شــبکه ایــن اپراتور جهت اســتفاده بهینه 

مشترکین از خدمات تلفن همراه افزایش یافت.
مدیر مخابرات منطقه اصفهان بیان داشت: در این راستا 
 10 ، (2G) به نسل دوم تلفن همراه bts  تعداد هشتسایت
سایت به نسل سوم تلفن همراه (3G)، 9 سایت به  نسل 
چهارم تلفن همراه (4G)،80 سایت به 4G+ تجهیز شده 
  Swap MIMO و تعداد 136 سایت نیز  با انجام عملیات

بروزرسانى و ارتقا یافتند.
گفتنى است، با انجام این اقدامات تاثیر بسزایى در کاهش 
نقاط کور و افزایش پهناى بانــد تلفن همراه و در نتیجه 
ارتقاى ســرعت و کیفیت اینترنت همراه اول در سطح 

استان اصفهان خواهد داشت.

مدیرکل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان از برگزارى 
آزمون استخدامى براى جذب نیرو در این سازمان خبر داد 
و گفت: متقاضیان استخدام در سازمان ثبت اسناد استان 
اصفهان تا 11 اردیبهشت ماه فرصت دارند در سایت ثبت 
نام کنند. على بهبهانى در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در 
استان اصفهان 16 نیروى قراردادى جذب سازمان ثبت 

اسناد خواهند شد .
وى با بیان اینکه آزمون استخدامى سازمان ثبت اسناد و 
امالك توسط جهاددانشــگاهى برگزار مى شود، تصریح 
کرد: جهاددانشــگاهى از باب ثبت نام و اخــذ آزمون با 
پروتکل هاى استاندارد با ســازمان ثبت اسناد همکارى 

خواهد داشت. بهبهانى با اشاره به اینکه آزمون استخدامى 
سازمان ثبت اســناد خردادماه برگزار مى شود، یادآور شد: 
عالقه مندان مى توانند براى دیدن اطالعیه  آزمون و دانلود 
دفترچه  آن به ســایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهى به 

آدرس www.hrtc.ir مراجعه کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان تصریح کرد: 
این نیروها در بخش هاى امور ادارى، متصدى، امور امالك 
و ... استخدام مى شوند. آزمون استخدامى نیروى قراردادى 
سازمان ثبت اســناد و امالك کشور براى جذب 300 نفر 
نیرو در تمام استان ها توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهى 

در تاریخ 30 خردادماه برگزار مى شود.

جذب 16 نیروى اصفهانى در 
سازمان ثبت اسناد 

افزایش پهناى باند شبکه 
همراه اول در شهر اصفهان

رئیس اتحادیه میدان میوه و تره بار اصفهان گفت: قیمت 
لیموترش به دلیل کمبود عرضه در بازار اصفهان افزایش 
یافته که قیمت آن اکنون براى هر کیلوگرم بین 30 تا 35 

هزار تومان است.
ناصر اطرج در گفتگو با «ایرنا» افزود: لیموترش بیشــتر 
از اســتان فارس وارد اصفهان مى شود و امسال با کمبود 
عرضه آن مواجه بودیم از طرفى تقاضا براى آن با توجه به 

شیوع بیمارى کرونا افزایش یافته است.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف اصفهان با اشاره به محموله 
لیموترشى که توسط تعزیرات در استان فارس توقیف شده 
بود، اظهار کرد: از این محموله چیزى به استان اصفهان 
ارسال نشد در حالى که منتظر بودیم تا با تخصیص مقدارى 
از آن و عرضه به بازار، قیمت لیموترش کنترل شود. وى 
ادامه داد: مقرر اســت بار دیگرى از لیموترش از استان 
فارس به اصفهان بیاید و امید است با عرضه آن، قیمت 

این محصول مقدارى کنترل شود.
اطرج ابراز امیدوارى کرد که از حــدود دو هفته آینده به 

بعد با عرضه لیموترش ریزه جنوب بــه بازار، قیمت این 
محصول کنترل شود و کاهش یابد. وى خاطرنشان کرد 
که لیموترش ریزه اکنون به مقدار کم در بازار موجود است 

اما از حدود 15 روز آینده عرضه آن افزایش خواهد یافت.
اطرج درباره قیمت لیموشــیرین توضیح داد: قیمت این 
محصول نیز در روزهاى گذشــته افزایش یافته بود اما با 
تغییر فصل و عرضه گرمک به بازار، قیمت آن تحت تأثیر 
قرار گرفت و کاهش یافت و در میدان میوه و تره بار حدود 

17 هزار تومان است.
رئیس اتحادیه میدان میوه و تره بار اصفهان گفت: خرید 
میوه از هفته پایانى اسفند سال گذشته تا فروردین امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 50 تا 60 درصد 
در اصفهان کاهش یافت اما تقاضا براى چند میوه از جمله 
لیموترش، زنجبیل و سیر به دلیل برخى باورها درباره تأثیر 
این محصوالت در پیشگیرى از بیمارى کرونا با افزایش 

همراه شد.
وى افزود: قیمت زنجبیل و سیر تازه نیز به دلیل باال رفتن 

تقاضا و مســائلى مانند وارداتى بودن زنجبیل، افزایش 
یافت.

در همین حال معاون بازرگانى سازمان صنعت، معدن و 
تجارت اصفهان نیز درباره افزایش قیمت لیموترش اظهار 
کرد: در زمان حاضر توازن میزان عرضه و تقاضا براى این 
محصول به هم خورده و تقاضا بسیار بیشتر از عرضه است. 
اسماعیل نادرى با اشاره به جلسه هایى که با اتحادیه میدان 
میوه و تره بار اصفهان براى رفع این موضوع برگزار شد، 
افزود: مقرر است محصول لیموترش با قیمت مناسب وارد 
اصفهان شود و امیدواریم که با وارد کردن این شوك به 

بازار، قیمت آن تعدیل شود.
بر اســاس جدول نرخ عمده فروشــى میوه و تره بار در 
میدان مرکزى میوه و تره بار استان اصفهان مورخ ششم 
اردیبهشت، قیمت هرکیلوگرم لیموترش درجه یک 27 
هزار تومــان و ممتاز، 33 هزار تومــان و لیموترش ریزه 
(گلخانه اى) هر کیلوگرم درجه یــک 33 هزار تومان و 

ممتاز 40 هزار تومان است.

رئیس اتحادیه میدان میوه و تره بار خبر داد

امید به کاهش قیمت لیمو 
در اصفهان تا 2 هفته دیگر

کودك مبتال به کرونا در اصفهان براى نخستین بار در 
کشور تحت عمل جراحى قلب باز قرار گرفت.

به گزارش تسنیم، مرصاد کودك اصفهانى که بیمارى 
زمینه اى جســم کوچک او را مســتعد ابتال به ویروس 
کرونا کرده بــود، این روزها از روى تخت بیمارســتان 
چمران اصفهان لبخند مى زنــد؛ لبخندى که البته پس 
از پشت سر گذاشتن تجربه اى سخت حاال شیرین تر از 
قبل است. مرصاد که سابقه جراحى آپاندیس هم داشته، 
پس از تشخیص ابتال به کووید 19 در بیمارستان بسترى 
مى شود، اما پزشــکان معالج او تصمیم مى گیرند براى 
نجات جانش دست به عملى پرریســک بزنند و براى 
نخســتین بار در ایران، یک کودك مبتال به کرونا را در 
بیمارستان چمران اصفهان تحت عمل جراحى قلب باز 

قرار دهند.
پزشــک معالج مرصاد شــرایط او را این گونه توضیح 
مى دهد: «پس از انجام یکى دو آزمایش از مرصاد، تست 
کروناى او مثبت شد. در ادامه کودك به کما رفت و پس 
از اقدامات درمانى حال او بهبود پیدا کرد و از دستگاه جدا 
شد، اما متأسفانه بیمار پس از چند روز دچار ایست قلبى-

تنفسى شد که با کمک پزشکان به زندگى بازگشت.»
او از شرایطى مى گوید که عفوفت به قلب و ریه مرصاد 
حمله مى کند و ادامه مى دهد: «وقتى متوجه شدیم قلب 
و ریه بیمار دچار عفونت شده تصمیم گرفتیم براى اولین 
بار در کشــور یک بیمار مبتال به کرونــا را مورد عمل 
جراحى قلب قرار داده و ترشــحات چرکى و توده هاى 

داخل قلب و ریه او را خارج کنیم.»

پزشک بیمارســتان چمران اصفهان تأکید مى کند که 
از متخصصان ســوال کرده و متوجه شــده این عمل 
پیش از این براى بیماران مبتال به کرونا انجام نشــده 

است.
وضعیت جســمانى مرصاد باعث مى شــود بیمارستان 
چمران به سرعت شــرایط عمل جراحى را فراهم کند. 
به همین منظور یک اتاق عمل مســتقل و آى ســى یو 
با تمــام پرســنل موردنیاز بــه این بیمــار اختصاص 

مى یابد.
به گفته پزشــک معالج مرصاد، او حاال و پس از عمل 
جراحى سنگینى که از سر گذرانده شرایط خوبى دارد و 
خود مرصاد نیز مى گوید کرونا را هم شکست داده است.

مادر مرصــاد خارج از بخش ایزوله ماســک بر صورت 
دارد، با چهره اى نگران و در عین حال امیدوار به آینده. 
او مى گوید پسرش هم اکنون در بخش ایزوله بیمارستان 
چمران بسترى است و پزشکان معالجش عنوان مى کنند 

که حال او روز به روز بهتر مى شود.
مرصاد همیشــه در خانه بوده و به همیــن دلیل مادر 
نمى داند پســرش چطور به کرونا مبتال شده اما احتمال 
مى دهد که شاید شغل پدر مرصاد که آرایشگرى است 
در این امر بى تأثیر نبوده باشــد ولى هنوز نمى داند این 

احتمال چقدر واقعیت دارد.
مرصاد حــاال از روى تخت بخش ایزولــه مرکز قلب 
شــهید چمران اصفهان به زندگى ســالم دوباره داده 
و منتظر اســت که با تکمیــل فرآیند درمــان به خانه 

بازگردد.

جراحى موفق قلب کودك کرونایى در اصفهان 

پیکر نخستین شهید مدافع سالمت اصفهان روز شنبه 
در کالنشهر اصفهان تشییع و سپس در گلستان شهدا 

به خاك سپرده شد.
شــهید ســعید حقیقى، رئیــس اداره دارو و تجهیزات 
بنیاد شــهید اصفهان و متخصص طــب اورژانس در 
بیمارستان هاى استان پس از یک هفته مبارزه با بیمارى 
کرونا، چهارم اردیبهشت امسال به جمع شهیدان خدمت 

و مدافع سالمت پیوست.
آنطور که خبرگزارى «ایلنا» گزارش داده اســت وى از 
چشم مبتال به ویروس کرونا شده و یک هفته با سردرد 
شدید دســت و پنجه نرم کرده و به دلیل نرمال بودن 
سى تى اسکن ریه، دلیل ســر درد خستگى بیش از حد 
تشخیص داده مى شود. این متخصص طب اورژانس از 

هفته گذشته بر اثر عوارض ناشى از ابتال به ویروس کرونا 
در بیمارستان الزهرا (س) به کما رفته بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانى بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان اصفهان روز شنبه در گفتگو با خبرگزارى 
«ایرنا» اظهار کرد: شهید سعید حقیقى از نیروهاى خدوم 
بنیاد شهید بود که در بیمارســتان هایى مانند گلدیس 
شاهین شهر، 9 دى خمینى شهر و الزهرا(س) اصفهان 
نیــز در راه خدمت به مردم به عنــوان متخصص طب 

اورژانس فعالیت مى کرد.
مهدى شاه نوروزى با بیان اینکه سعید حقیقى نخستین 
شهید مدافع سالمت در شــهر اصفهان است و پیش از 
این چند شهید مدافع سالمت در منطقه کاشان و آران 
و بیدگل داشتیم، افزود: مراسم تشییع و خاکسپارى این 
شهید با رعایت دســتورهاى بهداشتى و فاصله گذارى 

اجتماعى برگزار شد.
 شهید سعید حقیقى متولد سال 1348 و داراى یک فرزند 
پسر بود و در هفته گذشته به دلیل ابتال به بیمارى کرونا 
در بخش مراقبت هاى ویژه (ICU) بسترى شد. عباس 
رضایى استاندار اصفهان نیز با صدور پیامى عروج این 

شهید فداکار را به خانواده ایشان تسلیت گفت.
تاکنون دســتکم 190 نفر از کادر درمانى و پرســتارى 
بیمارستان ها و 60 نفر از شبکه هاى بهداشت استان که 
زیر پوشش دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان هستند به 

بیمارى کرونا مبتال شده اند.

رییس اتحادیه گالبگیران کارگاه هاى ســنتى و نیمه 
صنعتى شهرستان کاشان با اشاره به شرایط گردشگرى 
منطقه گفت: این مهم موجب شده است تا گالب هاى 
تولید شده به فروش نرود و گلکاران و گالبگیران دچار 

زیان شوند.
ســید رضا نوابى افزود: براى جلوگیرى از زیان بیشتر، 
بازار گردشگرى باید در کاشان حفظ شود تا محصوالت 

تولیدى به فروش برود.
وى اظهارداشت: بیشتر محصول کشــاورزان مناطق 
نیاسر، برزك و قمصر گل و گالب است که بازار فروش 

این محصول نوروز و فصل بهار رونق دارد.
رییس اتحادیه گالبگیران کارگاه هاى ســنتى و نیمه 
صنعتى کاشان اضافه کرد: گالب بیشتر در محصوالت 
شیرینى، بستنى، گز و سوهان مصرف مى شود که امسال 
با توجه به اینکه در عید نوروز سوهان فروشى ها، قنادى ها 
و بستنى فروشى ها به علت جلوگیرى از شیوع ویروس 
کرونا تعطیل بودند، خسارت هاى فراوانى به گلکاران و 

گالبگیران وارد شده است.
وى با اشاره به بازار روزانه فروش گالب در ماه رمضان 
بیان کرد: در این ماه مبارك بیش از سایر زمان ها گالب 
مصرف مى شود که با توجه به شیوع این بیمارى کرونا، 
2 ماه پیش از ماه مبارك رمضان تولیدکنندگان با توجه 
به مسدود شدن راه ها نتوانســتند گالب هاى خود را در 

فروشگاه ها توزیع کنند.
نوابى همچنین تامین لوازم و محصوالت بســته بندى 
گالب مانند پت، کارتن و شیشــه به علت بستن بودن 

جاده ها را از دیگر مشکالت گالبگیران شهرستان برشمرد 
و تصریح کرد: در زمان حاضر انبارهاى گالبگیران مملو از 
گالب هاى تولید شده است و از سوى دیگر گل گلکاران 

نیز به دست آمده اما امیدى به فروش آن ندارند.
وى با اشاره به اینکه قیمت هر کیلوگرم گل به نسبت سال 
گذشته 50 درصد ارزان تر شده است، یادآور شد: قیمت 
هر کیلوگرم گل پیش رس براى گردشــگران پارسال 
160 هزار ریال بود که این رقــم در زمان حاضر با مدت 
در نوش آباد از کشاورزان 80 هزار ریال خریدارى مى شود 
و دالل نیز آن را به گالبگیران با قیمت 100 هزار ریال 
مى فروشد. این درحالى اســت که در سال جارى قیمت 
نهاده هاى کشاورزى از جمله کود، سم، آبیارى و دستمزد 

کارگر افزایش داشت.
وى گفت: هم اکنون یک هزار کارگاه سنتى گالبگیرى 
در شهرستان کاشان فعال است که در هر کارگاه به طور 
میانگین چهار نفر مستقیم و نزدیک به 70 هزار شامل 
گلکار، حمل و نقل، صنایع ظروف ســازى، بسته بندى 
به طور غیرمســقیم از این محل امرار معاش مى کنند و 
مى توان این صنعت را از نظر اشتغال زایى به عنوان یکى 

از صنایع نخست منطقه نام برد.
نوابى میزان خســارت به کارگاه هاى گالبگیرى سنتى 
در شهرســتان کاشــان را بین 2 هزار تا 2 هزار و 500 
میلیارد ریال برآورد و پیشنهاد کرد، دولت در کنار پرداخت 
وام هاى بالعوض یا کم بهره به گلکاران و گالبگیران، 
بخشى از مالیات و بیمه آنها را نیز ببخشد یا تقسیط کند تا 

این صنعت بتواند بار دیگر رونق بگیرد.

مصاحبه زنده با هنرمندان در الیو صفحه اینستاگرام 
فرهنگســراى مجازى ســازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشــى شــهردارى اصفهان این بار به گفت وگو با 
مهدى ترمه باف، دانش آموخته آهنگ سازى و عضو 

هیئت  علمى دانشگاه هنر اصفهان گذشت.
در این برنامه که با عنوان «هفت شب، هفت هنرمند» 
و به مناســبت هفته فرهنگى اصفهان برگزار شــد،  
مهدى ترمه باف درباره تأثیر تأســیس دانشگاه هاى 
موسیقى بر روند رشــد موســیقى اصفهان افزود: با 
تالش هایى که در این زمینه صورت گرفت دانشگاه ها 
معناى موســیقى علمــى را به جامعه شناســاندند و 
کالس هایى دایر شــد که طرح درس داشتند و موفق 
شدند سطح آموزش موسیقى در اصفهان را باال ببرند. 
در واقع تدوین ســرفصل هاى آموزشــى و پرورش 
اســتادان و پژوهشگران خوب موســیقى از تأثیرات 
بزرگ دانشگاه هایى مانند دانشگاه فرهنگ و هنر بود. 

او با بیان اینکه وقتى مى پرسند مکتب اصفهان چیست 
باید بتوانیــم آن را به صورت علمــى توضیح دهیم، 
ادامه داد: متأســفانه درباره آواز اصفهــان و مکتب 
اصفهان حتى یــک خط توضیح علمــى در اینترنت 
وجود ندارد، پس باید هنر خود را تبدیل به علم کنیم و 
حتى مى توانیم مکتب موسیقى اصفهان را به عنوان 
میراث ناملموس به ثبت برسانیم اما ابتدا باید تعریف 
درست و کاملى از آن داشته باشیم که نیازمند پژوهش

 است. 
عضو هیئت  علمى دانشگاه هنر اصفهان خاطرنشان 
کرد: کسى که از بناهاى تاریخى شهر اصفهان بازدید 
مى کند شــاید براى بار دوم به آنها ســر نزند اما اگر 
گردشگرى موســیقى به رویدادى تکرارشونده براى 
شهر اصفهان تبدیل شود مى تواند افراد عالقه مند را 
بارها و بارها به اصفهان بکشاند که البته برگزارى چنین 

رویدادى نیاز به مدیریت قوى دارد.

تشییع پیکر نخستین شهید مدافع سالمت 
در شهر اصفهان

تأثیر کرونا بر صنعت گالب گیرى کاشان 

موسیقى اصفهان باید به علم تبدیل شود
قیمت انواع زولبیا، بامیه، آش و هلیم بادمجان و همچنین 
ســاعات کار برخى اصناف اصفهان در ماه مبارك رمضان 
اعالم شد. رئیس اتاق اصناف اصفهان در گفتگو با «ایسنا» 
در خصوص اعالم قیمت برخى خوراکى هاى ماه رمضان، 
اظهار کرد: قیمتگذارى خوراکى هاى مرسوم ماه رمضان 
براساس آنالیز اتحادیه ها انجام شده است، البته قیمت زولبیا 
و بامیه و همچنین آش و هلیم بادمجان باالتر از نرخ هاى 
مصوب بود که به منظور رفاه شهروندان در شرایطى که به 
دلیل کرونا شرایط اقتصادى مردم مناسب نیست، قیمت ها

 پایین تر اعالم شــد. رســول جهانگیرى افزود: بر اساس 
تصمیم کمیسیون نظارت و تشکل هاى صنفى اصفهان، 
قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه درجــه یک 20 هزار تومان و 
درجه 2 آن براى ماه رمضان 18 هزار تومان مصوب شــد، 
در حالى که در سایر استان ها باالتر از 20 هزار تومان است.

وى ادامه داد: بــا تعامل اتحادیه مربوطه قرار شــد در ماه 
رمضان امسال هر کیلو آش در اصفهان با قیمت 14 هزار 

تومان و هلیم بادمجان 19 هزار تومان فروخته شود.

اعالم قیمت خوراکى هاى 
ماه رمضان در اصفهان
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فریده ســپاه منصور بازیگر نقش «مه لقا خانم» در فصل اول سریال 
«نون.خ» از دالیل غیبت خود در فصل دوم این ســریال و همچنین 

تجربه ایفاى نقش هاى کردى در کارنامه اش سخن گفت.
سپاه منصور همان ابتدا در پاســخ به اینکه چرا در این فصل از سریال 
حضور نداشته اســت، گفت: شــاید به این دلیل که در فصل قبل از 
من درباره کار در شهرستان پرســیده بودند و من گفتم نمى توانم به 
شهرستان بروم. کار در شهرستان براى من خیلى سخت است و من 

سنم براى آن مناسب نیست.
وى در ادامه با شوخى بیان کرد: شــاید هم دلیلش این بود که من در 
میان آنها که همه از کردهاى شهرســتان ها بودند، کرد تقلبى بودم! 
ولى شرایط کار در شهرستان خیلى سخت اســت مخصوصًا کار در 
کرمانشاه که هواى سردى دارد و من اکنون 73 ساله هستم. کار را هم 
باید جدى گرفت و نمى توان توقع داشــت که مثًال همه با یک نفر در 
شهرستان همکارى کنند. در کل هم با مناطق سردسیر مشکل دارم و 
خاطرم مى آید چند سال پیش براى پروژه اى به شهرستان رفته بودیم 

و بیمار شدم.
بازیگر نقش «مه لقا خانم» در «نون.خ» که در این فصل و در قسمت 
اول براى او یادبود و ختم هم گرفته شد، درباره اینکه چقدر این فصل 
از سریال را دوست داشته اســت، گفت: هر شب سریال را مى دیدم و 
قسمت اول برایم خیلى جالب بود، حتى فکر مى کنم یادبود و ختمى 
که براى من گرفتند از یادبودى که براى «بابا پنجعلى» در «پایتخت 

6» گرفته شد جالب تر بود!
وى که اولین بار در فیلم سینمایى «مهمان مامان» نقش یک زن کرد 
را بازى کرده بود با مقایســه آن نقش با «مه لقا خانم» در «نون.خ»، 
گفت: من آنجا بیــن عده اى فارس، نقش یک کــرد را بازى کردم و 
اینجا بین یک عده کرد بودم و شاید تقلبى بودنم بیشتر به چشم آمد! 

(مى خندد)
سپاه منصور درباره تالش هایش براى فیلم «مهمان مامان» نیز گفت: 
درست خاطرم هســت که حدود یک ماه و ده روز روى دیالوگ هایم 
براى فیلم «مهمان مامان» کار کردیم. یک نفــر جمله هاى مرا به 
کردى کرمانشاهى مى خواند و من هم تکرار مى کردم. بعضى روزها 
صبح ساعت 5 یا 6 بیدار مى شدم نوارهاى کردى را گوش مى دادم و 
تا عصر تمرین مى کردم. آنقدر این جمالت را تکرار مى کردم که یک 
روز وقتى به دخترم گفتم «کى میاى خانه؟» با تعجب پرسید چرا لحنم 
عوض شده است. بعد از نمایش فیلم هم خیلى ها فکر کردند اصالتاً کرد 
هستم و از این بابت خیلى خوشحال بودم چون دوست نداشتم از نوع 
بیانم ناراحت شوند یا اعتراض کنند و بگویند ما اینگونه حرف نمى زنیم.
وى در پاسخ به اینکه به شکل گزیده اى در سینما و تلویزیون بازى دارد، 
توضیح داد: من هر پیرزنى را بازى نمى کنم. گاهى نقش یک زن فلج 
و الل را پیشنهاد مى دهند و مى گویند این نقش براى خود شما نوشته 
است. نقش هایى مى دهند که براساس حضور من در فیلم هاى قبلى ام 
مثل «ساحره» یا دیگر فیلم ها طراحى مى شود. این نقش ها بازیگر را در 

تله مى اندازد و او را کلیشه مى کند. من براى اینکه نقشم را 
بدانم کل فیلمنامه را مى خوانم، حتى اگر نقش من 

چهار سکانس باشد اما باید همه فیلمنامه را 
بخوانم تا ببینم بودن و نبودن این نقش 

چه تأثیرى در روند فیلمنامه دارد.
سپاه منصور درباره این حساسیت 

روى کار و انتخاب نقش با بیان 
اینکه هنوز خــود را بازیگر 
تئاتــر مى داند، گفــت: این 
حساسیت ها مال یک بازیگر 

است. اگر بازیگر حوصله نداشته 
باشد پس نباید نقش بازى کند. من بیشتر 

از اینکه نقش قبول کنم نقش ها را رد مى کنم، چون باید بدانم نقشى که 
بازى مى کنم در کجاى جهان ایســتاده اســت. وى اضافه کرد: خیلى 
وقت ها هم وقتى پشت سر هم نقش هاى مشابه پیشنهاد مى شود و 
من رد مى کنم همکارانم ایراد مى گیرند و مى گویند مگر فکر مى کنى 
به دیگران چه پیشنهاد مى شود، اما من دوست دارم نقش هایى بازى 
کنم که بعد از آن، مردم به یادم باشند. سپاه منصور درباره اینکه چقدر 
ممکن است به دلیل مسائل مالى نقشى را بپذیرد، گفت: گاهى به خودم 
نهیب مى زنم که نقشى را براى پولش بپذیرم تا پس اندازى برایم باشد 

اما نمى توانم خودم را راضى کنم./1695

فریده سپاه منصور از غیبتش در فصل  دوم «نون. خ» مى گوید 

 یادبودم از مراسم یادبود «باباپنجعلى» 
بهتر بود!

رهنگرهنگ

 کند. من براى اینکه نقشم را 
م، حتى اگر نقش من

فیلمنامه را  همه
ناین نقش 

دارد.
سیت
ن

ته
د. من بیشتر 

شها را رد مىکنم، چون باید بدانم نقشى که 
ون ایســتاده اســت. وى اضافه کرد: خیلى 
 هم نقش هاى مشابه پیشنهاد مى شود و

د مى گیرند و مى گویند مگر فکر مى کنى 
شود، اما من دوست دارم نقش هایى بازى 
باشند. سپاه منصور درباره اینکه چقدر  دم
مالى نقشى را بپذیرد، گفت: گاهى به خودم 
تا پس اندازى برایم باشد  ىپولش بپذیرم

 کنم./1695

د

جعلى» 

امسال «گالدیاتور» ساخته «ریدلى اسکات» 20 ساله مى شود.
چند روز دیگر زمانى است که براى نخســتین بار «گالدیاتور» به نمایش عمومى درآمد. حاال بازیگر نقش اصلى فیلم 

«گالدیاتور» فاش کرده که تا اواسط فیلمبردارى قرار بوده شخصیت «ماکسیموس» زنده بماند.
پایان احساسى فیلم برنده  اسکار «گالدیاتور» به کارگردانى «ریدلى اسکات» پس از گذشت 20 سال با مرگ شخصیت 
«ماکسیموس» با بازى «راسل کرو» در «حیم دوئل» با «کومودوس» با بازى «واکین فینیکس» هنوز در یادها باقى 
ا ست. با این حال، بازیگر نقش اصلى تا میانه  فیلمبردارى تصور مى کرد که زنده مى ماند. کرو به تازگى در مصاحبه با مجله  
«امپایر» نگاهى انداخته به لحظه اى که اسکات نظرش را در مورد سرنوشت «ماکسیموس» تغییر مى دهد در حالى که 
فیلمبردارى در حال انجام بود. کرو مى گوید آن تصمیم درست به نظر مى رسید زیرا جمله  «اسم من ماکسیموس است» 

شخصیت از آغاز «اساساً یک وصیتنامه است».
کرو مى گوید: «به یاد مى آورم ریدلى [اسکات] در محل فیلمبردارى به سمت من مى آمد و مى گفت: "ببین، با توجه به 
نحوه  شکل گیرى شخصیت نمى دانم او چگونه باید زنده بماند. تنها هدف این شخصیت گرفتن انتقام همسر و فرزندش 
است و وقتى موفق به انجام این کار شد، دیگر باید چه کند؟" و من به شوخى مى گفتم: "بله، ماکسیموس باید چه کند؟ 
باید در کلوسیوم پیتزا بفروشد؟ او تنها یک هدف داشــت، اینکه در آخرت با همسرش دیدار کند و به علت کوتاهى در 

حقش عذرخواهى کند. همین."»
با تغییر سرنوشت "ماکسیموس" و کشته شدن او پس از دوئل نهایى، ســخنرانى اش حتى تأثیرگذارتر مى شود. کرو 
مى گوید فیلمبردارى سخنرانى او را به زحمت انداخته چرا که وقتى در فیلمنامه آمده بود باید تجهیزات تدافعى اش را 

بردارد، کالهخود او موهایش را به شکل مضحکى درمى آورده. 
کرو مى گوید: «کالهخود مملو از الکتریسیته  ساکن بود و هر بار که آن را برمى داشتم موهایم سیخ مى شد. یک بار سعى 
کردم به آرامى آن را بردارم، یک بار سعى کردم ســریع بردارم، اما هر بار موهایم شبیه به شخصیت هاى لعنتى برنامه  
"تله تابى" مى شد. بنابراین، [ریدلى اسکات] با گرفتن نماهاى کلوزآپ این مســئله را حل کرد، وقتى مى خواستم با 
"کومودوس" مواجه شوم، فقط پیشانى و چانه دیده مى شود و خارج از قاب موهاى "تله تابى" که در باد حرکت مى کنند 

مشخص نیست.»
«گالدیاتور» در ماه مى سال 2000 عرضه شد و در سراسر دنیا 460 میلیون دالر فروش کرد. این 
فیلم حماسى پنج جایزه  اسکار از جمله بهترین فیلم و بهترین بازیگر مرد براى کرو را کسب کرد. 
اسکات در حال حاضر دنباله اى این فیلم را توسعه مى دهد و داستانى روایت مى کند که دو دهه 

پس از مرگ «ماکسیموس» روى مى دهد. /1697

تله تابى که در باد حرکت مى کنند  کومودوس مواجه شوم، فقط پیشانى و چانه دیده مى شود و خارج از قاب موهاى 
مشخص نیست.»

0 عرضه شد و در سراسر دنیا 460 میلیون دالر فروش کرد. این  0«گالدیاتور» در ماه مى سال 2000
فیلم حماسى پنج جایزه  اسکار از جمله بهترین فیلم و بهترین بازیگر مرد براى کرو را کسب کرد. 
دنباله اى این فیلم را توسعه مى دهد و داستانى روایت مى کند که دودهه  اسکات در حال حاضر

پس از مرگ «ماکسیموس» روى مى دهد. /1697

راز عجیب فیلم «گالدیاتور» فاش شد

گوهر خیراندیش به حواشى سریال «زیرخاکى» واکنش نشان داد. این در حالى است که در آخرین واکنش به حاشیه هاى به وجود آمده براى این 
مجموعه، بهرنگ ملک محمدى، مدیر گروه فیلم و سریال مرکز سیمافیلم گفت: متأسفیم که با رفتار خارج از قاعده و عرف یک بازیگر، سریال 

«زیرخاکى» دچار حاشیه شد.
حاال گوهر خیراندیش در صفحه شخصى خود نوشته است: «خوشحالم که مسئوالن ذیربط با درایت و هوشمندى به حاشیه ها اهمیت ندادند و 
سریال "زیر خاکى" پس از ماه ها تالش باحضور 150 نفر عوامل زحمتکش و هنرمند در این شب ها روى آنتن می رود. بیاییم همگى همت و توان 
خود را صرف برداشتن بارى از دوش و جان و روان مردمى کنیم که در این روزهاى بحرانى و پرمشکل نیاز به کمک و همدلى و تقویت روحیه دارند.
امیدوارم این سریال بتواند در چنین روزهاى متالطمى در مردم اندکى شوق، شادى و امید ایجاد کند و من هم سهمى در ایجاد این احساسات مثبت 

داشته باشم.به جاى حاشیه سازى بیاییم همه همین را براى جامعه نیازمندمان آرزو کنیم. مهم نیست که من ممنوع کار شوم یا نشوم.
و چه خوب است که نسبت به کسانى که با ناآگاهى و بدون عاقبت اندیشى با انتشــار عکس و فیلم به حریم خصوصى دیگران تجاوز می کنند 

واکنش نشان داده و آنهارا محکوم کنیم.»/1696

گوهر خیراندیش: مهم نیست ممنوع  کار بشوم!
«کتاب باز» با اجراى ســروش صحت در ایام ماه مبارك رمضان هر شب ساعت 19 پخش خواهد شد. 
«کتاب باز» طبق روال گذشته میزبان هنرمندان، شاعران، ورزشــکاران و چهره هاى معتبر حوزه هاى 

مختلف خواهد بود.
با توجه به تغییرى که ویروس کرونا در سبک زندگى امروز به وجود آورده است، برنامه  «کتاب باز» هر شب 

یک بسته  پیشنهادى فرهنگى متناسب ایام به مخاطبان معرفى خواهد کرد.
برنامه  «کتاب باز» از ســال 95 تاکنون در چهار فصل به کارگردانى و تهیه کنندگى محمدرضا رضائیان 
روى آنتن رفته است. فصل پنجم این برنامه پس از ویژه  برنامه  ماه مبارك رمضان در ماه هاى آینده تولید 

و پخش خواهد شد.
برنامه  تلویزیونى «کتاب باز» در ساعات 4، 9 و 13 بازپخش مى شود.

سروش صحت با «کتاب باز» بازمى گردد

بازیگر «پدرخوانده»، «ســرپیکو»  و «صورت زخمى» 
شنبه 25 آوریل هشتادمین ســالروز تولد خود را جشن 

مى گیرد.
«آل پاچینو» با نام اصلى «آلفرد جیمز پاچیو» از والدینى 
ایتالیایى- آمریکایى در 1940 در منهتن نیویورك زاده 
شد. پاچینو از برجسته ترین شاگردان «آکتورز استودیو» 
و یکى از نمایندگان سبک بازیگرى ِمُتد به شمار مى رود. 
هنگامى که بر صحنه تئاتر درخشید، براى ایفاى نقش 
«مایکل کورلئونه» در «پدرخوانده» (1972) ســاخته 
جاودانه «فرانســیس فورد کاپوال» برگزیده شــد، و در 
دو ادامه اى که بر این فیلم ســاخته شد نیز نقش اصلى 

را ایفا کرد.
بازى هاى او در «بعد ازظهر ســگى» (1975)، ملودرام 
درخشان «فرانکى و جانى» (همراه با «میشل فایفر») 
و پلیســى فوق العاده در «مخمصه» (همراه با «رابرت 
دنیرو») از دیگر نقش آفرینى هــاى به یادماندنى وى به 

شمار مى روند.
این ســتاره ســینما که به تئاتر نیز عشــق مى ورزد، با 
کارگردانان نامدارى نظیر «اسپیلبرگ»، «اولیور استون»،  
«برایان دى پالما»، و «مایکل مان» همکارى داشته، خود 
نیز پشت دوربین قرار گرفت تا کارگردانى را با فیلم هایى 
نظیر مســتند «در پى ریچارد» (1996) و «ســالومه» 

(2013) را نیز تجربه کند.
آل پاچینو 9 بار نامزد دریافت جایزه اسکار شد و سرانجام 
این جایزه را براى ایفاى نقش اصلى در فیلم «عطر خوش 
زن» (1992) دریافت کرد. او دو جایزه تونى و دو جایزه 

اِمى را نیز در کارنامه دارد./1698

شقایق فتاحى، بازیگر نقش «نرگس» سریال «نون. خ» که خود در رشته کارگردانى تحصیل کرده درباره گویش سریال که 
مورد انتقاد برخى قرار گرفته است، گفت: آداب و رسوم به تصویر کشیده شده در سریال با آداب و رسوم خطه کردنشین مطابقت 
دارد و جشن انار یکى از جشن هاى روستا هاى این خطه است درباره گویش باید بگویم سعى شده فارسى کرمانشاهى صحبت 

شود تا همه مردم ایران از مجموعه استفاده کنند.
وى در همین راستا ادامه داد: بازیگران از مناطق مختلف کردنشین مانند بیجار، سنندج و... انتخاب شده بودند، اما همگى به 

فارسى کرمانشاهى صحبت کردند.
این بازیگر جوان درباره نقش «نرگس» و انتخابش توســط کارگردان اظهار کرد: به واســطه رشته تحصیلى ام سر صحنه 
سریال ها و فیلم هاى سینمایى در تهران حاضر مى شدم تا کسب تجربه کنم که سر صحنه یکى از کار هاى سینمایى با سعید 

آقاخانى آشنا شدم و به گروه بازیگران خوب سریال پیوستم. «نرگس» زن معلم روستاست که برایم بسیار جذاب بود.
فتاحى درباره شرایط سخت تولید توضیح داد: هوا بسیار سرد بود گاهى 11 درجه زیر صفر را تجربه کردیم، اما امروز که بازخورد 

سریال و عالقه مخاطب را مى بینم خستگى کار را فراموش کردم.
بازیگر نقش «نرگس» که پیش تر در یک تله فیلم بازى کرده در ادامه گفت: سعید آقاخانى کارگردان فوق العاده اى است، 
کار پر بازیگر بود، اما وى با دقت بر همه جزئیات توجه داشت و بسیار جدى است در عین حال که با گروه رفاقت دارد در بازى 

گیرى بسیار سختگیر است.

سام درخشانى که پیش از این از برخورد سحر قریشى با پاکبان شهردارى به شدت انتقاد کرده بود، در یک پست اینستاگرامى تازه، از او دلجویى کرده است.
ماجراى فیلم اینستاگرامى سحر قریشى از برخوردش با یک پاکبان شهردارى، پس از چند روز، همچنان حاشیه ساز است. سام درخشانى که از نخستین هنرمندانى بود 
که به این اتفاق، واکنشى انتقادى نشان داد، اینک در یک پست اینستاگرامى دیگر، درباره موضع گیرى گذشته خود توضیح داده و بابت برخى از کلمات به کار رفته در آن، 

از سحر قریشى عذرخواهى کرده است.
درخشانى، در متن تازه خود، ابراز امیدوارى کرده است، سحر قریشى در آینده از تذکرها و نصیحت هاى افراد دلسوز و صادق بیشتر استفاده کند تا کمتر دچار اشتباه و حاشیه 

شود. او همچنین بابت استفاده از ترکیب کلمات «نسبتاً محترم» در پست اینستاگرامى قبلى خود، عذرخواهى کرده است.

بدون عاقبت اندیشى با انتشـ  به کسانى که با ناآگاهى و
حکوم کنیم.»/1696
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بازى در دماى 11 درجه زیر صفر

عذرخواهى سام درخشانى از سحر قریشى 

این بار مهران احمدى، بازیگر سریال «پایتخت» مهمان برنامه «دورهمى» بود. بازیگر نقش «بهبود» درباره فعالیت خود 
در عرصه کارگردانى سینما گفت: ساخت فیلم «مصادره» اولین کار من بود. فیلم «سگ بند» را هم سال گذشته ساختم 

که امیر جعفرى و بهرام افشارى در آن بازى کردند. البته سبک و سیاق آن با «مصادره» متفاوت و مردمى تر است.
مهران مدیرى در ادامه صحبت هاى احمدى اظهار کرد: من جنس بازى 

شما را خیلى دوست دارم؛ عالقه دارم در کارى با هم همبازى باشیم. 
احمدى هم گفت: نمى دانم فیلمنامه اى به دست شما رسید یا نه؛ اتفاقًا 
من مى خواستم قبل از «سگ بند» فیلمى را بسازم که گفتم اگر آقاى مدیرى 
نباشند، من نمى توانم آن را کار کنم. قصه آدمى است که خواب مى بیند یک نفر را کشته است؛ 
اما در بیدارى به سراغش مى آیند و حتى فیلم صحنه قتل را هم داشتند... اسم فیلم هم «مومشکى» یا «مو 

طالیى است» ! کدام را شما دوست دارید؟ (خنده)
مدیرى هم در پاسخ گفت: من تمایل دارم که همین فردا این فیلمنامه را بخوانم؛ اما فیلمنامه اى که مى گویید به 

دست من نرسیده است. باید آدمى که فیلمنامه را به من نرسانده پیدا کنیم (خنده)./1699

تمایل مهران احمدى 
براى فیلم ساختن با مهران مدیرى
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مطرح شدن نام محرم نویدکیا به عنوان یکى از گزینه هاى سرمربیگرى تیم فوتبال سپاهان 
براى فصل آینده باعث ایجاد تردیدهایى در ادامه همکارى این باشگاه با امیر قلعه نویى شده 

است.
به گزارش خبرگزارى «مهر»، تیم فوتبال سپاهان اصفهان در حالى نوزدهمین دوره رقابت هاى لیگ 
برتر را با هدایت امیر قلعه نویى پشت سر مى گذارد که فاصله اى 10 امتیازى با پرسپولیس که در صدر 

جدول حضور دارد، پیدا کرده است.
قلعه نویى دومین فصل متوالى با ســپاهان را در دومین دوره حضور خود در این باشــگاه پشــت سر 
مى گذارد اما تا کنون نتوانسته است موفقیت هاى سرى نخست خود با طالیى پوشان اصفهان را تکرار کند.

او که پر افتخارترین مربى ایرانى ادوار لیگ برتر محسوب مى شود توانست سپاهان را به روزهاى خوب 
گذشته خود بازگرداند اما در کسب جام حذفى و لیگ برتر ناکام بوده است.

رقابت تنگاتنگ فصل گذشــته قلعه نویى با برانکو ایوانکوویچ، ســرمربى وقت پرســپولیس باعث 
حساسیت هاى فراوان در بازى هاى هر دو تیم در لیگ برتر و جام حذفى شد اما در پایان هر دو رقابت، 

سرخپوشان پایتخت به جام رسیدند تا شرایط براى قلعه نویى پیچیده شود.
رفتن برانکو از پرسپولیس و جذب ستاره هاى جدید براى سپاهان باعث شد تا بسیارى از هواداران این تیم 
اصفهانى امیدوار به کسب قهرمانى با قلعه نویى شوند اما آنها تا پایان هفته بیست و یکم رقابت هاى لیگ 
برتر فصل جارى فاصله اى دو رقمى با مدافع قهرمانى لیگ برتر دارند. تیمى که بازى برگشت امسالش 
با پرسپولیس حاشیه هایى عجیب داشت. سپاهان اصفهان با تأخیر در ورزشگاه نقش جهان حاضر شد 
اما وارد چمن مسابقه نشد تا این دیدار با حکم کمیته انضباطى 3 بر صفر به سود رقیب دیرینه و سنتى 
خود تمام شود. این حکم پیامدهاى منفى زیادى در باشگاه سپاهان داشت. مسعود تابش از مدیرعاملى 
سپاهان کنار گذاشته شد اما امیر قلعه نویى به کارش در رأس کادرفنى این تیم ادامه داد. این اتفاق البته 

تردیدهایى را هم براى ادامه کار قلعه نویى در فصل آینده ایجاد کرده است.
منوچهر نیکفر، سرپرست باشگاه سپاهان که جانشین مسعود تابش شد، در پاسخ به سئواالتى مبنى بر 
وضعیت امیر قلعه نویى براى فصل بعد، تمدید قرارداد را منــوط به نتایج این تیم در پایان فصل کرد تا 
با این پاسخ بر گمانه زنى ها نسبت به وضعیت کادر فنى تیم اضافه کند. از سوى دیگر از اصفهان خبر 
مى رسد گفتگوهاى ابتدایى با محرم نویدکیا براى پذیرش پست سرمربیگرى این تیم در فصل آینده 
ایجاد شده است تا شرایط را براى بازگشت کاپیتان پیشــین و چهره محبوب هواداران سپاهان فراهم 
کنند؛ جابه جایى احتمالى مهمى که مى تواند معادالت باشگاه قدیمى و پرهوادار اصفهانى را دستخوش 

تغییراتى بزرگ کند.

گمانه زنى یک خبرگزارى از وضعیت آینده سپاهان
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سپاهان

احسان پهلوان، هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: نیمه کاره ماندن بازى هاى لیگ برتر اتفاق خوبى نیست و امیدوارم مسابقات این فصل 
به اتمام برسد. احسان پهلوان در گفتگویى، در ارتباط با تعطیلى بازى هاى لیگ برتر اظهار کرد: تحمل این شرایط خیلى سخت است، در اسفند ماه 
بازى ها به اوج هیجان رسیده بود که به یک باره شیوع ویروس کرونا همه چیز را تغییر داد. ما در حال حاضر به  صورت انفرادى تمرین مى کنیم و کادر 
فنى ذوب آهن هر دو هفته یک بار تمرینات را تغییر مى دهند. فعًال که با این شیوه جلو مى رویم، ما به باشــگاه تعهد داریم و باید وظایف خودمان را به 

بهترین شکل انجام دهیم.
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن در خصوص اینکه آیا موافق تعطیلى قطعى بازى هاست، تأکید کرد: 9 هفته به پایان لیگ باقى مانده و اگر بازى ها نیمه کاره بماند 
در حق برخى تیم ها ظلم خواهد شد. من معتقدم که مى توان بازى ها را به صورت فشرده و در شش هفته به پایان رساند، هر چند که بهبود این شرایط هم بسیار 

مهم است. امیدوارم این بیمارى هر چه زودتر ریشه کن شود تا بازى ها هم ادامه پیدا کند.
پهلوان در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت نیمه کاره ماندن لیگ برتر، تعیین تیم قهرمان منطقى است؟ تصریح کرد: من معتقدم که نباید لیگ نیمه کاره 
بماند، اگر بازى ها برگزار شود خیلى بهتر است و خیلى ها دوست دارند تکلیف تیم  قهرمان، سهمیه آسیایى و تیم هاى سقوط کننده مشخص شود. فقط امیدوارم 

این بیمارى هر چه زودتر تمام شود تا بازى ها نیز ادامه پیدا کند.

احسان پهلوان:

در 6 هفته همه چیز را جمع کنید

مدیر تیم فوتبال سپاهان اصفهان به ادعاى پرسپولیســى ها درباره اعمال فشار 
سپاهانى ها روى کمیته استیناف پاسخ داد.

 روز پنج شنبه هفته گذشته جلسه کمیته استیناف با حضور نمایندگان باشگاه هاى 
پرسپولیس و سپاهان اصفهان براى رسیدگى به پرونده دیدار برگزار نشده دو تیم 
و اعتراض سپاهانى ها به رأى صادر شده از سوى کمیته انضباطى درباره این بازى 

برگزار شد.
هم قبل از برگزارى این جلســه و هم بعد از آن، برخى از اعضاى باشــگاه و تیم 
پرسپولیس در مصاحبه هاى خود مدعى شدند سپاهانى ها با مصاحبه هاى ُپرتعداد 
خود در روز هاى قبل از جلســه قصد دارند روى کمیته استیناف فشار وارد کنند تا 
اینگونه رأى را به نفع خود برگردانند. رضا فتاحى، مدیر تیم فوتبال سپاهان که یکى 
از نمایندگان این باشگاه در جلسه روز پنج شــنبه بود، در این خصوص گفت: ما 
هیچ فشارى روى کمیته استیناف نگذاشتیم و در تمام مصاحبه هایى که انجام 
دادیم، فقط خواستار اجراى عدالت شدیم. وى افزود: ما آن روز مى خواستیم با 
پرسپولیس بازى کنیم، اما اراده اى از سوى اعضاى این تیم و همچنین مسئوالن 
برگزارى بازى، براى انجام این دیدار در ساعت 17 نبود. خداراشکر اعضاى کمیته 
استیناف فدراسیون فوتبال اینقدر بزرگ هستند که بتوانند رأى درستى صادر کنند 

و ما هم هیچ فشارى روى آنها نگذاشتیم.

ً فشار؟ اصالً و ابدا

معامله با خدا 
اینقدر گران شده است؟

 پیام نیازمند، دروازه بان ملى پوش تیم فوتبال سپاهان اصفهان قصد 
دارد فوتبال خود را بعد از سپاهان در اروپا دنبال کند.

 پیام نیازمنــد، دروازه بان جوان تیم فوتبال ســپاهان اصفهان که با 
درخشــش در دو فصل اخیر لیگ برتر، هــم به پیراهن 

تیم ملى رســید و هم رکورددار کلین شیت در فوتبال 
ایران شد، به نظر مى رسید خیلى زود پیراهن یکى 
از دو تیم پرطرفدار پایتخت را بر تن کند اما به نظر 
مى رســد این اتفاق رخ ندهد. بعد از قطعى شدن 
جدایى بیرانوند از پرسپولیس و عملکرد نه چندان 
خوب حسینى در اســتقالل، نیازمند مى توانست 
شاه ماهى فصل نقل و انتقاالت باشد. اما از اصفهان 

خبر مى رسد این بازیکن از سپاهان مستقیم 
راهى لیگ هاى اروپایى خواهد 

شد و قصد بازى در استقالل 
و پرســپولیس را نــدارد. 
شنیده مى شــود نیازمند 
پیشنهادهایى هم در این 
خصوص دریافت کرده 
و باید دیــد در نهایت 
چه تصمیمى براى 
آینده فوتبالى خود 

خواهد گرفت.

نه به تهران، پیش به سوى اروپا

مهاجم پیشین تیم ملى فوتبال روسیه و باشگاه آرسنال انگلیس درباره پیشنهادهاى اروپایى 
سردار آزمون صحبت کرد.

آندره آرشاوین در میزگرد شبکه Matchtv روسیه پیرامون پیشنهادهاى سردار آزمون 
و آرتم جیوبا، دو بازیکن خط حمله تیم زنیت سن پترزبورگ اظهار کرد: اگر ناپولى پیشنهاد 
35 میلیون یورویى براى خرید سردار آزمون مى دهد زنیت باید او را  بفروشد. این توصیه من 
به زنیت است. ناپولى یک تیم عالى است و سطح فنى سردار آزمون پاسخگوى نیازهاى 

این تیم خواهد بود.
مهاجم پیشین تیم آرسنال انگلیس در ادامه افزود: اگر الکساندر کوکورین به زنیت بازگردد 
از دست دادن سردار آزمون دیگر یک خسارت نیست. قطعاً این بازیکن ضعیف تر از آزمون 
نیســت و زنیت هم با فروش او پول زیادى را به دست مى آورد. درباره آرتم جیوبا هم باید 
بگویم براى او در 31 سالگى انتقال به یک تیم اروپایى دیر شده است. ماندن او در روسیه 
منطقى تر به نظر مى رسد. جیوبا باید پس از جام جهانى 2018 از فوتبال روسیه خارج مى شد، 

اما اکنون دیر است.
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این بیمارىه
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آندره آرشاوین: آزمون را بفروشید

رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال توضیحاتى را در خصوص روند پرونده بازى جنجالى 
لیگ برتر ارائه کرد. قائم مقام باشگاه شــهرخودرو در گفتگویى بابت پرونده بازى سپاهان و 
پرسپولیس مصاحبه کرد و گفت پرونده بازى دو تیم سپاهان و پرسپولیس که درحال حاضر 
در کمیته استیناف فدراســیون فوتبال مورد بررســى قرار گرفته، اهمیت زیادى براى سایر 
تیم هاى لیگ برتر دارد و همه امیدوارند رأى عادالنه اى صادر شــود. در همین راســتا 
خبرگزارى «فارس»، در تماس با علیرضا صالحى، روند بررسى و صدور حکم این 
پرونده را جویا شد و رئیس کمیته استیناف نیز در این خصوص عنوان کرد: ما هر 
مصاحبه اى را فقط از طریق فدراسیون فوتبال مى توانیم انجام دهیم و این بخشنامه 
فدراسیون اســت. در این مورد نمى توانم توضیحى بدهم، ما پنج شنبه جلسه 
داشتیم. دفاعیات و مستندات هر دو باشگاه را دیدیم و مشغول رسیدگى به آن 
هستیم. در خصوص این پرونده و دیگر پرونده هاى جارى در کمیته استیناف 
(مانند پرونده على کفاشــیان)، هیچ توضیحى نمى توانم بدهم و هر تصمیمى 

بگیریم در سایت فدراسیون منتشر مى کنیم.

نمى توانم توضیحى بدهم

سازمان لیگ در جدیدترین اقدام خود به باشگاه ها اعالم کرده است براى شروع 
تمرینات در تاریخ بیستم اردیبهشت ماه آماده باشند.

در روزهایى که لیگ برتر تعطیل است خیلى از باشــگاه ها مى خواهند بدانند چه 
زمانى مجوز تمرین کردن آنها صادر مى شود تا بتوانند بازیکنان خود را از سراسر 

ایران جمع کنند.
گفته مى شود سازمان لیگ به باشگاه ها اعالم کرده است به احتمال فراوان  مجوز 
شــروع تمرینات در تاریخ بیستم اردیبهشــت ماه صادر مى شود. همچنین گفته 
مى شود لیگ برتر بعد از عید فطر از سر گرفته خواهد شد و بازى ها به طور فشرده 

و به مدت 40 روز برگزار مى شود.

آماده باشید آقایان

                                                      وسط دعواى پرسپولیسى ها و سپاهانى ها، افشین پیروانى 
هم رقم قرارداد امسال امیر قلعه نویى را فاش کرده است؛ هشت میلیارد تومان پایه و 
دو میلیارد تومان آپشن! البته پیروانى هم به قول خودش آنقدرها علیه السالم نیست، 
کلى ابهام دارد که قبًال در موردش نوشته ایم و باز هم خواهیم نوشت، اما این فقره 
قرارداد امیر واقعاً جالب است. ابتداى فصل شایعاتى در مورد ارزش هفت یا هفت ونیم 
میلیاردى پایه قرارداد قلعه نویى به گوش مى رسید و حاال سکوت سرمربى سپاهان و 

اطرافیانش نشان مى دهد این حرف ها چندان بیراه نبوده است.
ده میلیارد تومان قطعًا یک رکورد در تاریخ دستمزد مربیان ایرانى تلقى مى شود؛ 
عددى که حتى با نرخ دالر امروز هم از قرارداد خیلى از مربیان خارجى باال مى زند. 
نوش جان امیر، حتمًا لیاقتش را داشته که بعد از شش سال قهرمان نشدن چنین 
پولى گرفته. فقط نمى دانیم چــرا یاد روزى افتادیم که اســتاد از ذوب آهن رفت 

سپاهان؛ همان روزها مصاحبه کرد و گفت:  با خدامعامله کردم آمدم سپاهان.
سال اول تابش مى گفت قرارداد قلعه نویى سه میلیارد است، اما سال دوم جهشى 
حیرت انگیز پیدا کرد. حتماً این هم کار خداســت. به هر حــال ما از عرفان خاص 
امیرخانى بى خبر هســتیم. ایشــان همین تازگى ها فرموده اند: «لیگ هشتم که 
قهرمان شــدیم احســاس مى کنم خدا با من حرف زد.» نتیجه مى گیریم وقتى 
قلعه نویى جام مى گیرد خدا بــا او حرف زده، اما وقتى دســتش از قهرمانى کوتاه 
مى ماند، حتمًا تقلب و دغلى در کار بوده و دست هاى پشت پرده نتایج را مهندسى 

کرده اند!
خود امیر هم مى داند اختالف 10 امتیازى با صدر و مخصوصًا گاف تاریخى حاضر 
نشدن جلوى پرسپولیس، به احتمال فراوان نقطه پایان کار او در سپاهان است و 
دستگاه چاپ پول به زودى خاموش خواهد شد. پس بى خود نیست که این روزها 
شایعه بازگشت ژنرال به استقالل در پایان فصل به گوش مى رسد، هرچند بعید است 
آبى ها بعد از تجربه شیرین همکارى با مربیان بین المللى و تیمى که استراماچونى 
برایشان ساخت، بار دیگر آغوششان را رو به «سنت» باز کنند. پس البد باید گشت 

و دید معامله شیرین بعدى با خدا را کجا مى توان انجام داد!

   آى اسپورت |
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  مفاد آرا 
آگهى ابالغ مفــاد آرا صادره از هیــات قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
1- برابر راى شــماره 139860302177001309 مورخــه 1398/12/15 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
قدرت اله دهقانى دهقى  فرزند محمد باقر بشماره شناسنامه 44  نجف آباد و شماره ملى 
1091867941  در ششدانگ یکباب مغازه بر روى قسمتى از پالك 637  فرعى واقع در 
دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 23/05 مترمربع انتقالى از مالک رسمى  

آقاى لطفعلى امینى دهقى محرز گردیده است.
2- برابر راى شماره 139860302177001308 مورخه 1398/12/15 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مرتضى 
علینقیان  فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 157  نجف آباد و شماره ملى 1091902811  
در ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احدثى برروى قسمتى از  پالك 1951  فرعى واقع 
دردهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 172/87 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى آقاى تراب راعى محرز گردیده است.
3- برابر راى شــماره 139860302177001260 مورخــه 1398/12/05 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى ابوالقاسم کریمى اشنى  فرزند خداداد بشماره شناسنامه 16  نجف آباد و شماره ملى 
1091847207  در ششــدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 340 فرعى واقع در 
روستاى اشن 9 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 402/70 مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى آقاى ابوالقاسم زارى اشنى محرز گردیده است.
4- برابر راى شــماره 139860302177001258 مورخــه 1398/12/05 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
جمیله خســروى دهقى  فرزند احمد بشماره شناســنامه 5139  نجف آباد و شماره ملى 
1090568541  در ششــدانگ یکباب خانه بر روى قســمتى از پالك 797  فرعى واقع 
دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 345/40 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى آقاى حبعلى محمدى محرز گردیده است.
5- برابر راى شماره 139860302177001256 مورخه 1398/12/05 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى رستم 
راعى دهقى  فرزند حیدر بشماره شناسنامه 5639  نجف آباد و شماره ملى 1090573545  
در ششدانگ یکباب خانه بر روى قســمتى از پالك 1892  فرعى واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 224 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى براتعلى 

راعى دهقى محرز گردیده است.
6- برابر راى شــماره 139860302177001257 مورخــه 1398/12/05 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
سهراب محمد هاشمى   فرزند اسداهللا بشماره شناســنامه 134  نجف آباد و شماره ملى 
1091935041  در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 2003  فرعى 
واقع دردهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 251/24 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى وراث محمد على سلمانى محرز گردیده است.
7- برابر راى شماره 139860302177001191 مورخه 1398/11/24 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مجتبى 
احمدى دهقى  فرزند حسن بشماره شناسنامه 70  نجف آباد و شماره ملى 1092055721  
در ششدانگ یکباب مغازه بر روى قســمتى از پالك 2842  فرعى واقع دردهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 19/50 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى عبدالعلى 

راعى دهقى محرز گردیده است.
8- برابر راى شماره 139860302177001199 مورخه 1398/11/24 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مجتبى 
احمدى دهقى  فرزند حسن بشماره شناسنامه 70  نجف آباد و شماره ملى 1092055721  
در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 1178  فرعى واقع دردهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 245/38 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى 

رحمت اله راعى دهقى محرز گردیده است.
9- برابر راى شــماره 139860302177001192 مورخــه 1398/12/24 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى داود کالنترى دهقى فرزند حسن بشماره شناســنامه 101  نجف آباد و شماره ملى 
1092006346  در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه احداثى بر روى قسمتى 
از پالك 282  فرعى واقع دردهق4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 24/61 

مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى رحمت اله قاسمى دهقى محرز گردیده است.
10- برابر راى شــماره 139860302177001193 مورخه 1398/12/24 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى محمود کالنترى  فرزند حسن بشــماره شناســنامه 128  نجف آباد و شماره ملى 
1091981213  درسه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه احداثى بر روى قسمتى 
از پالك 282  فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 24/61 

مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى رحمت اله قاسمى دهقى محرز گردیده است.
11- برابر راى شــماره 13986032177001198 مورخــه 1398/11/24 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
محمد کالنترى دهقى  فرزند زین العابدین بشماره شناســنامه 368  نجف آباد و شماره 
ملى 1092337441  در ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 147  فرعى واقع 
دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 192/20 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى وراث زین العابدین کالنترى محرز گردیده است.
12- برابر راى شــماره 139860302177001197 مورخه 1398/11/24 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 

آقاى ســعید مومنى دهقى  فرزند على بشماره شناســنامه 149  نجف آباد و شماره ملى 
1092069208  در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 3064  فرعى 
واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 320/20 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى براتعلى معصومى دهقى محرز گردیده است.
13- برابر راى شــماره 139860302177001194 مورخه 1398/11/24 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى مراد سلیمانى دهقى  فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 168  نجف آباد و شماره ملى 
1092056701 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از 
پالك 2070  فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 293/50 

مترمربع انتقالى از مالکین رسمى آقاى امام بخش نجارى محرز گردیده است.
14- برابر راى شماره 139860302177001195 مورخه 98/11/24 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مژگان 
جبارى دهقى فرزند  عباسعلى بشماره شناسنامه 1080152962  نجف آباد در سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 2070  فرعى واقع دردهق 
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 293/50 مترمربع انتقالى از مالکین رسمى 

آقاى امام بخش نجارى محرز گردیده است.
15- برابر راى شــماره 139860302177001202 مورخه 1398/11/26 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
معصومه مومنى دهقى  فرزند سیف اهللا بشماره شناســنامه 109  نجف آباد و شماره ملى 
1091891257  در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى  قسمتى از پالك 1840  فرعى 
واقع در4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 345/34 مترمربع انتقالى از مالکین 

رسمى جمیله الهى و لطفعلى مومنى محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى 
شود تا شخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر 
طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و 
در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد 
و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: 
یکشنبه 1399/02/07 – تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1399/02/23 –817228/ م 

الف کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت – سید روح اله موسوى/2/100
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده : 139804002129000312/1 شــماره بایگانى پرونــده  :9800430 
شــماره  ابالغیه : 139805102129002200 تاریخ صدور: 1398/12/10 بدین وسیله 
به آقاى مهدى یوســفى نورالدین وند نام پدر : جواد تاریخ تولد : 1363/02/27 شــماره 
ملى :1110885997 شــماره شناسنامه :265 ابالغ مى شــود که خانم فاطمه قاسموند 
بابائى جهت وصول تعداد ســیصد عدد ســکه طال تمام بهار آزادى و مقدار پنجاه مثقال 
طالى ساخته شده 18 عیار به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج : شماره 7934 ، مورخ 
:1395/01/11  تنظیمى  دفتر خانه ازدواج شماره 50 و طالق شماره 139 شهر فوالدشهر 
استان اصفهان علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9800430 در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/10/29 مامور ، محل اقامت شما به شرح 
متن سند شناخته نشده ، لذا بنابه تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه  ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى 
خود اقدام ننماییــد ، عملیات اجرائى جریان خواهد یافــت . م الف: 822904 محمد رضا 

ابراهیمى  -مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /2/134
ابالغ رأى

شماره پرونده :98-240 شماره دادنامه :636 -98/11/19 مرجع رسیدگى: شعبه هفتم 
حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان خواهان : مجتبى درى ســده فرزند رحمت اله – 
نشانى : فوالد شــهر ب5  خیابان دز بلوك 20 پ 114 خوانده : جواد تیمورى – نشانى : 
مجهول المکان خواسته :مطالبه گردشکار :شورا با  بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده 
و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رســیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور 
راى مینماید. راى قاضى شورا در خصوص دعوى آقاى مجتبى درى سده فرزند  رحمت 
اله بطرفیت آقاى جواد تیمورى بخواسته مطالبه مبلغ  25/000/000 ریال وجه واریزى 
به حساب خوانده بانک انصار با احتساب خسارت  تاخیر تادیه و مطلق خسارات دادرسى 
شورا با توجه به اوراق و محتوى پرونده از جمله رســید انتقال وجه مبلغ موضوع خواسته 
از حســاب خوانده و اینکه خوانده علیرغم ابالغ وقت دادرسى به وى از طریق نشر آگهى 
دفاعى در برابر دعوى خواهان بعمل نیاورده است دعوى خواهان را ثابت تشخیص داده 
و به استناد مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ  25/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و خسارت تاخیر و تادیه آن از تاریخ تقدیم دادخواست 1398/4/30 لغایت اجراى 
حکم و پرداخت مبلغ 407/500 ریال بابت هزینه دادرســى و مبلغ 300/000 ریال بابت 
هزینه نشر آگهى در حق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و پس از انقضاء مهلت واخواهى ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم حقوقى لنجان مى باشد.د/11/15 
م.الف :822970 بهمن شریفى-  قاضى شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان/2/135
ابالغ رأى

شماره پرونده: 539/98 شماره دادنامه: 694 تاریخ: 98/10/30 مرجع رسیدگى: شعبه اول 

حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: حسین باقرى کارگانى فرزند ابراهیم- نشانى: 
زرین شهر خ ولى عصر بلوار شریعت ك اصغر ذبیحى خوانده: 1- مالک جهانگیرى فرزند 
اکبر 2- فاضل نجفى راد فرزند عباس- نشــانى: مجهول المکان خواســته: انتقال سند 
گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء 
ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى قاضى شورا: در 
خصوص دادخواست آقاى حسین باقرى کارگانى فرزند ابراهیم به طرفیت آقاى 1- مالک 
جهانگیرى فرزند اکبر 2- فاضل نجفى راد فرزند عباس به خواسته الزام خواندگان به انتقال 
سند قطعى یک دستگاه اتومبیل پژو مدل 81 به شماره انتظامى 93253 س 76 به ارزش 
80/000/000 ریال با احتساب مطلق خسارت قانونى به شرح متن دادخواست تقدیمى و 
با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و استعالم از مدیریت راهور که بیانگر مالکیت 
خوانده ردیف دوم فاضل نجفى راد نسبت به اتومبیل فوق الذکر مى باشد لذا شورا دعوى 
خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده 219 و 220 قانون مدنى حکم به محکومیت 
خوانده ردیف دوم فاضل نجفى راد حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى 
خودروى پژو 206 مدل 81 به شــماره انتظامى 93253 س 76 نــام خواهان و پرداخت 
مبلغ 1/130/000 ریال بابت هزینه دادرســى در حق خواهان صــادر و اعالم مى نماید. 
رأى صادره غیابى و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى شهرســتان لنجان مى باشد و در 
خصوص خوانده ردیف اول آقاى مالک جهانگیــرى فرزند اکبر با توجه به اینکه خواهان 
دلیل و مدرکى دال بر مالکیت ایشــان به شورا ارائه نداده لذا شــورا دعوى خواهان را در 
این خصوص محرز ندانسته و به اســتناد ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به رد 
دعوى خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره حضورى و ظرف بیســت روز قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم عموم حقوقى شهرســتان لنجان مى باشــد. /ش 11/27
 م الف: 822058 محمد سلیمانى- قاضى شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان

 لنجان /2/136
ابالغ اجرائیه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 1124/98 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان 
لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 1357- 98/9/23 صادره از شعبه چهارم حقوقى محکوم 
علیه افشین افشارنیا اســفیدواجانى فرزند براتعلى محکوم به انتقال سند خودروى پژو به 
شماره انتظامى 788/43 م 72 در حق خواهان على مومنى و پرداخت مبلغ 1/620/000 
ریال بابت خسارات دادرسى در حق خواهان در حق محکوم له على مومنى گردیده است و 
حسب 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 نسبت به اجراء مفاد 
حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 823296 قاضى اجراى احکام 

شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان/2/137
اخطار اجرایى

شماره: 98- 285 به موجب رأى شــماره 443 تاریخ 98/8/30 حوزه هفتم شوراى حل 
اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- ملک بختیار فرزند بهرام 
2- پوران نجاتى فرزند جمعه نشانى: فوالدشــهر آ3- پارکینگ 4- ورودى 327- طبقه 
اول محکوم اســت به: الزام خوانده ردیف دوم به حضور در یکى از دفاتر اســناد رسمى و 
انتقال سند خودرو پژو 206 به شماره انتظامى 471 هـ 92 ایران 43 به نام خواهان و خوانده 
ردیف اول را به پرداخت مبلغ 1/975/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان سید 
اسماعیل قدیرى فرزند رحمت ا... نشانى: زرین شهر- خ چاوشى پ 1 و نیم عشر اجرایى در 
حق صندوق و به لحاظ غیابى بودن رأى صادره اجراى حکم توسط دایره منوط به معرفى 
ضامن معتبر از سوى محکوم له مى باشد. 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 استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف: 823276 بهمن شریفى- قاضى شعبه 7 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان /2/138
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون 

تعیـین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرســتان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطــالع عموم در دو نوبت به فاصلــه 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان 
و رویداد پارســى آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشــند ، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند .
 بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شــماره 139860302015001516 مورخ 1398/12/07  زهرا ناصرى فرزند 
محمد على نسبت به ششدانگ یک درب باغ به مســاحت 1340,94 مترمربع پالك 3 
فرعى از 168- اصلى واقع در وشــمندجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى حیدرعلى بهادرانى باغبادرانى .
2 - راى شــماره 139860302015001517 مورخ 1398/12/07  محمد ســلیمانى 
بیستگانى فرزند حفیظ اله نســبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یک بابخانه به مساحت 
186,92 مترمربع مفروز از پالك 143 فرعى از 339- اصلى واقع در بیستجان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالجبار موذنى .

3 - راى شــماره 139860302015001518 مــورخ 1398/12/07  گل بــس رجبى 
بیستگانى فرند عباسقلى نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یک بابخانه به مساحت 
186,92 مترمربع مفروز از پالك 143 فرعى از 339- اصلى واقع در بیستجان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالجبار موذنى .
4 - راى شماره 139860302015001519 مورخ 1398/12/07  زهرا برزیکرى ریزى 
فرزند علیرضا نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مســاحت 231,62 مترمربع مفروز از 
پالك 107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
5 - راى شــماره 139860302015001547 مورخ 1398/12/14  خدایار علیرضائى 
چمگردانى فرزند حسین نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 243,64  مترمربع 
مفروز از پالك 146 فرعى از 103- اصلى واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان که 

شخص متقاضى مالک رسمى پالك فوق مى باشد .
6 - راى شــماره 139860302015001548 مورخ 1398/12/14  جعفر على مرادى 
چمگردانى فرزند خدارحم نسبت به ششدانگ مجتمع گردشگرى به مساحت 2081,35 
مترمربع مفروز از پالك 104,2- اصلى واقع در حســین آباد زاینــده رود بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد على معظم .
7 - راى شــماره 139860302015001550 مورخ 1398/12/14  جعفر على مرادى 
چمگردانى فرزند خدارحم نســبت به ششدانگ باشگاه پرورش اســب و سوارکارى به 
مســاحت 2323,61 مترمربع مفروز از پالك 104,2- اصلى واقع در حسین آباد زاینده 
رود بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد على معظم .

8 – راى شماره 139860302015001551 مورخ 1398/12/14  سمیرا موسویان فرزند 
سید رضا نسبت به ششــدانگ یک بابخانه به مساحت 177,50 مترمربع مفروز از پالك 
107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان .
9 - راى شــماره 139860302015001552 مورخ 1398/12/15  منیژه صالحى چم 
یوسفعلى فرزند جمال نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 93,92 مترمربع مفروز 
از پالك 107- اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
10 - راى شماره 139860302015001553 مورخ 1398/12/15  على صادقى ریزى 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 164,76 مترمربع مفروز از پالك 
107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان .
11 - راى شــماره 139860302015001554 مورخ 1398/12/15  شهربانو کاظمى 
فرزند محمد قاسم نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 182,76 مترمربع مفروز از 
پالك 106- اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى محمد پناهى ریزى .
12 - راى شماره 139860302015001555 مورخ 1398/12/15  امراله نمازى ریزى 
فرزند اسماعیل نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یک بابخانه به مساحت 288,87 
مترمربع مفروز از پالك 107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
13 - راى شماره 139860302015001556 مورخ 1398/12/15  فاطمه سلیمى فرزند 
محمد نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یک بابخانه به مساحت 288,87 مترمربع 
مفروز از پــالك 107- اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
14 - راى شماره 1398603020150015575 مورخ 1398/12/15  امراله نمازى ریزى 
فرزند اسماعیل نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یک بابخانه به مساحت 182,14 
مترمربع مفروز از پالك 107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
15 - راى شماره 139860302015001556 مورخ 1398/12/15  فاطمه سلیمى فرزند 
محمد نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یک بابخانه به مساحت 182,14 مترمربع 
مفروز از پــالك 107- اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
16 - راى شماره 139860302015001559 مورخ 1398/12/17  ابراهیم کاظمى زرد 
خشوئى فرزند خیراله نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 168,40 مترمربع مفروز 
از پالك 373- اصلى واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى 

شده از مالک رسمى احمد کریمى .
17 - راى شماره 1399603020150000060 مورخ 1399/01/26  سعید نجارى ریزى 
فرزند رضا نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 200,87 مترمربع مفروز از پالك 
107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان .
18 - راى شماره 1399603020150000062 مورخ 1399/01/26  على معین فرزند 
حسن نسبت به ششــدانگ یک بابخانه به مســاحت 165,05 مترمربع مفروز از پالك 
107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان .
19 - راى شماره 1399603020150000064 مورخ 1399/01/26  زهرا یاریان فرزند 
حبیب اله نسبت به ششــدانگ یک بابخانه به مساحت 136,76 مترمربع مفروز از پالك 
107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان .
تاریخ انتشار نوبت اول :  روز یکشنبه  مورخ 1399/02/07

تاریخ انتشــار نوبت دوم : روز دوشــنبه مورخ  1399/02/22                                
م الف:823666    مصطفى شمسى – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك لنجان /2/139

آگهى تغییرات
شــرکت بهین بافت نقش جهان شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 62429 و 
شناسه ملى 14008344601 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/01/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مبلغ اسمى هر ســهم از 100000 ریال 
به 100000000 ریال افزایش و تعداد ســهام شــرکت از 100000 سهم به 100 
سهم کاهش یافت و در میزان ســرمایه شــرکت هیچ تغییرى حاصل نشد. درنتیجه 
ماده 4 اساســنامه به شــرح زیر اصالح گردید: ماده 4 اصالحى : سرمایه شرکت مبلغ 
10000000000 ریال است که به 100 سهم با نام عادى 100000000 ریالى منقسم 
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (824398)

تاسیس
شرکت سهامى خاص سازه هوتخش پارتاك درتاریخ 1398/12/21 به شماره ثبت 64272 به شناسه ملى 14009046633 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :امور پیمانکارى مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومى اعم از چوبى، آجرى، سنگى، بتنى و فلزى – قالب بندى و ساخت ساختمان ها، سوله، سازه هاى 
ساختمانى، محوطه هاى کوچک، دیوارکشى، فنس کشى، اجراى پیاده روها – امور پیمانکارى مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه هاى برق و تاسیسات برقى، پست هاى توزیع 
و الکترونیک عام و خاص – امور پیمانکارى مربوط به شبکه گاز رسانى شهرى، تاسیسات مکانیکى و هیدرو مکانیکى سدها، سیستم هاى سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و 
فاضالب، گاز، برق)، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه هاى آب و فاضالب کوچک – – امور پیمانکارى مربوط به بندها، سدها و ساختمان هاى نیروگاه آبى، سازه هاى هیدرولیکى و تونل هاى آب، مخازن 
آب و شبکه هاى توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات و تصفیه خانه هاى آب و فاضالب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاه هاى پمپاژ آب و فاضالب بزرگ، شبکه هاى جمع آورى و انتقال فاضالب، کانال هاى 
انتقال آب و شبکه هاى آبیارى و زه کشى، سازه هاى دریایى و ساحلى، احداث حوضچه ها و استخرها ، عملیات ساختمانى(سیویل) تصفیه خانه هاى آب و فاضالب – انجام کلیه فعالیت ها در زمینه طراحى 
و ســاخت ، تهیه ، تولید و توزیع ، خرید و فروش ، خدمات پس از فروش کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى اعم از تجهیزات، قطعات و ماشین آالت صنعتى فلزى و فوالدى - شبیه سازى و مدل سازى انواع 
فرآیندها – ساخت قطعات ویژه مکانیکى و انواع کاتالیست ها – طراحى و راه اندازى خطوط انتقال نفت و گاز و خطوط تولید کارخانجات صنعتى – تامین ، تعمیر و نگهدارى کلیه تجهیزات مانند لوله و 
اتصاالت ، ورق و مقاطع فوالدى – مشاوره ، مدیریت پروژه و ارائه خدمات در حوزه هاى تولید، ساخت ، احداث ، توزیع و انتقال نیرو، ماشین آالت و واحدهاى صنعتى – مشارکت و سرمایه گذارى در زمینه 
ساخت و تولید قطعات و ماشین آالت صنعتى در شرکت هاى دولتى و خصوصى داخلى و خارجى – ساخت قطعات و تجهیزات براى شرکت هاى خصوصى داخلى و خارجى – ارائه خدمات مهندسى درزمینه 
طراحى ، مشاوره ، ساخت ، نصب و اجراى ماشین آالت و دستگاه ها و تجهیزات ، کنترل و اجراى کیفى قطعات ، ماشین آالت و دستگاه هاى صنعتى – اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات مالى و 
اعتبارى دولتى و خصوصى صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى – تامین نیروى انسانى موقت صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت – اخذ و اعطاى شعب و 
نمایندگى در داخل و خارج از کشور – صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى – شرکت در نمایشگاه هاى داخلى، خارجى و بین المللى 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 آل محمد ، کوچه نوبهار 
20 [مادى شاهپسند] ، خیابان اشراق شمالى ، پالك 128 ، مجتمع تجارى ادارى پارسیان ، طبقه چهارم ، واحد 21 کدپستى 8193914910 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 موسســین طى گواهى بانکى شماره 533 مورخ 1398/12/11 نزد بانک سپه شعبه 
خیابان استاد مطهرى اصفهان با کد 1570 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم مینا احمدیان به شماره ملى 1272509885و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 سال خانم حانیه اقا امینى ها به شماره ملى 1272667979و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حسین احمدیان به شماره ملى 1288924046و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى محمد آقا امینى ها به شماره ملى 1291989382و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً و با مهر شرکت معتبر است و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با 
امضاء یکى از اعضاء هیئت مدیره منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم راضیه جعفرى به شماره ملى 1270346571 به سمت بازرس اصلى 
به مدت یک سال مالى خانم فاطمه زراعت کار دهنوى به شماره ملى 1272236471 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 

تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (824409)

آگهى تغییرات
شــرکت بهین بافت نقش جهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 62429 
و شناســه ملــى 14008344601 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/01/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
طبق اختیار حاصله تفویض شده از مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 20 / 01 / 1399 
در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره 
و با رعایت تشــریفات مقرر اساسنامه و 
الیحه اصالحى قانون تجارت ســرمایه 
شرکت از محل مطالبات حال شده و صدور 
سهام جدید از مبلغ 10000000 ریال به 
مبلغ 10000000000 ریال افزایش یافت 
و ماده 4 اساسنامه به شرح زیر اصالح شد: 
سرمایه شــرکت مبلغ 10000000000 
ریال است که به 100000 سهم 100000 
ریالى با نام عادى منقسم شده است اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (824397)
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وسواس، بیمارى عجیب و بسیار آزار دهنده اى است 
که فقط مبتالیان، شــدت رنج آن را درك مى کنند و 
دیگران، اغلب از اعمال عجیب آنها به تنگ آمده اند. 
حاال محققان کشور با تأکید بر قابل درمان بودن این 
مشکل، روش توان بخشى شناختى را پیشنهاد داده اند.

بر اساس یافته هاى این پژوهش، توان بخشى شناختى 
مى تواند به عنــوان یک روش درمانــى مؤثر براى 
کاهش وسواس در افراد مبتال به این اختالل استفاده 
شــود. راهب جعفرى، محقق علوم شناختى دانشگاه 
شهید مدنى آذربایجان تبریز و دیگر همکارش در این 
پژوهش مى گویند: تحلیل داده هاى پژوهش ما نشان 
داد که توان بخشى شــناختى، باعث کاهش عالئم 
وسواس مى شود و همچنین امواج آلفا و تتاى مغزى را 

در ناحیه F4 کاهش مى دهد.

به گفته این محققان، با توجه به این یافته ها، مى توان از 
روش توان بخشى شناختى به عنوان یک ابزار کارآمد و 
پایا براى کاهش وسواس و بهبود فرکانس هاى مغزى 
در بیماران وسواسى بهره جست و آنها را از این اختالل 

آزاردهنده نجات داد.
جعفرى و همکارش در خصــوص کاربرد یافته هاى 
این پژوهــش در امور بالینى اظهار کــرده اند: تأکید 
بر توان بخشى شــناختى مى تواند در سیاستگذارى 
بهداشــتى و درمانى مربوط بــه بیمارى هاى مزمن 
روان پزشــکى نقش مهمى داشــته باشد. همچنین 
پرســتاران مى توانند با کمک گرفتــن از اصول این 
درمان به بیماران وسواســى کمک کنند تا با تفسیر 
دقیق تر رفتارهاى مخرب خود، به این رفتارها بینش 

بیشترى داشته باشند .

با توجه به شــیوع گســترده  بیمارى کرونــا و کمبود 
ماسک، اکنون این سئوال مطرح است که آیا مى توان از 

ماسک هاى تهیه شده چندین بار استفاده کرد؟
یکى از مهمترین راه هاى پیشگیرى توصیه شده در برابر 
ویروس کرونا، استفاده از وسایل حفاظت فردى از جمله 
ماسک است. ماسک هاى استاندارد توصیه شده توسط 
سازمان هاى معتبر همچون سازمان بهداشت جهانى و 
یا سازمان کنترل و پیشگیرى از بیمارى ها، ماسک هاى 
جراحى (پزشکى) و ماسک هاى N۹۵ است. اما با توجه به 
شیوع گسترده  این بیمارى و کمبود ماسک، اکنون این 
سئوال مطرح است که آیا مى توان از ماسک هاى تهیه 

شده چندین بار استفاده کرد؟
برخى از ماسک هاى پارچه اى ساخته شده توسط افراد 
قابلیت شستشو و اســتفاده مجدد را دارد لذا از آنجا که 
شستشــو ممکن اســت تا حدودى بر قطر منافذ تأثیر 
داشته باشند، توصیه مى شود که در استفاده مجدد از یک 
الیه دستمال کاغذى همراه آن استفاده کنند. ویروس 
کرونا در مقابل مواد شــوینده بســیار ضعیف است لذا 
افراد مى توانند با شستشوى ماسک دفعات متعدد از آن 
استفاده کنند. این در حالى است که ماسک هاى نازك 
و کاغذى را مى توان تنها یک روز استفاده کرد و قابل 

شست شو نیستند.

برخى از پزشکان بر این باورند که روش صحیح تغذیه در ماه رمضان یکى از 
موارد مهمى است که باید مورد توجه قرار گیرد تا از عوارض جسمى یا عصبى 
جلوگیرى شود، در غیر این صورت ممکن است عوارضى حاصل شود که یا 
روزه گرفتن را عامل آنها محســوب کنند یا اثرات آن باعث عدم تداوم روزه 

گرفتن شود.
آنها معتقدند، چهار فاکتور در تغذیه در ماه رمضان از جمله زمان غذا خوردن، 
میزان غذا خوردن، چگونه غذا خوردن و انتخاب نوع غذا باید مورد توجه قرار 

گیرد تا افراد دچار درد نشوند.
مهدى قادرى متخصص داخلى در این زمینه مى گوید: در ماه مبارك رمضان 
زمان غذا خوردن اصلى سه مرحله سحر، افطار و شام بوده که الزم است از هم 
مجزا باشند، در سحر طورى برنامه ریزى شود که عالوه بر زمان کافى براى 

ذکر و دعا و عبادت زمان کافى براى غذا خوردن در نظر گرفته شده باشد.
وى مى افزاید: یکى از موارد اشتباه غذایى در این مرحله تسریع در غذا خوردن 
در وقت سحر است که اثرش بعد از چند روز روزه گرفتن در سیستم گوارش 
خواهد بود مثل ســنگینى معده، عدم مراحل هضم طبیعى غذا در طول روز، 

ترشى معده و در ادامه به ناراحتى هاى معده و روده دچار خواهند شد.
قادرى با بیان اینکه یبوست مى تواند باعث هموروئید (بواسیر) و سوء هاضمه 
همراه با احساس پرى معده شود، مى گوید: مصرف زیاد غذاهاى تصفیه شده 
مثل نان هاى تهیه شده از آرد سفید (نان لواش و فانتزى) و کاهش مصرف آب 
و غذاهاى حاوى فیبر (میوه و سبزى) در ماه رمضان از سوى روزه داران باعث 

یبوست مى شود و به همین دلیل ممنوع است.
این متخصص داخلى ادامه مى دهد: مصرف زیاد غذاهاى چرب، سرخ کردنى 
و ادویه دار، غذاهایى مثل تخم مرغ، کلم، عدس، نوشابه هاى قندى گازدار 
مثل کوالها ایجاد نفخ مى کنند و پرهیز از غذاهاى چرب و نوشابه هاى گازدار 

و مصرف آب به جاى آنها توصیه مى شود.
قادرى اضافه مى کند: تعریق زیاد، ضعف، کاهش انرژى، ســرگیجه، رنگ 
پریدگى و حالت غش که ممکن است هنگام بعداز ظهر در ماه مبارك رمضان 
اتفاق بیافتد از عالئم افت فشارخون اســت و علت آن مصرف کم مایعات و 
نمک بوده به همین دلیل خنک نگهداشتن فرد و افزایش مصرف مایعات و 

نمک از راه هاى درمان این عارضه است.
 وى به ســردرد به عنوان یکى از دردهاى رایج در روزه داران اشاره مى کند 
و مى گوید: به علــت عادت به کافئین و تنباکو و قطع آن، خســتگى و عدم 

اســتراحت و خواب کافى به علت فعالیت زیاد یا افت فشارخون و سردرد به 
وجود مى آید و  بهتر است  مصرف مواد حاوى کافئین و تنباکو را کاهش دهید 

و اگر سردرد به علت افت فشارخون بسیار جدى باشد باید روزه را شکست.
این پزشک اظهار مى کند: ضعف، سرگیجه، خستگى، عدم تمرکز، تعریق، 
لرزش، کاهش فعالیت و قدرت جسمانى، سردرد، طپش قلب از عالئم افت 
قند خون است و مصرف زیاد قندهاى ساده در وعده سحر چون این امر باعث 

ترشح زیاد انسولین و افت قند در طول روز مى شود.
وى مى گوید: مصرف ناکافى غذاهاى حاوى کلسیم، منیزیم و پتاسیم باعث 

گرفتگى عضالت در روزه داران مى شود و مصرف غذاهایى مانند سبزى ها، 
میوه ها، لبنیات (مثل شیر، ماست، پنیرو کشک)، گوشت و خرما منبع غنى از 

این مواد هستند که الزم است بیشتر مصرف شوند.
قادرى بــا بیان اینکــه  افزایش اســید در معــده خالى باعــث زخم معده 
مى شــود، مى افزاید: ســوزش ســردل ابتدا در قســمت فوقانى معده در 
باالى دنده ها شــروع شــده و تا ناحیه گلو گســترش مى یابــد. غذاهاى 
ادویه دار، نوشــابه هاى گازدار مثل کوال و نیز قهوه ایــن حالت ها را بدتر

 مى کند.

دستورهایى براى غذا خوردن در ماه رمضان

وسواس را ضربه فنى  کنید 

همه ماسک ها بعد از استفاده قابل شستشو هستند؟

نورى که ویروس کرونا را نابود مى کند

تب یا باالتر رفتن دماى بــدن از حد معمول آن، یکى 
از عالیم شایع مشکالتى مانند آنفلوآنزا در نظر گرفته 
مى شــود اما آگاهى از این نکته که تــب مى تواند به 
مشــکالت دیگرى نیز اشاره داشته باشــد، اهمیت 
زیادى دارد. دماى معمولى بدن معموًال حدود 37 درجه 
سانتیگراد است و وقتى به  38 درجه سانتیگراد برسد و 
این دما بیشتر از چند ساعت تداوم داشته باشد، در قلمرو 
تب قرار مى گیرد. شرایط زیر برخى مشکالت سالمت 

است که مى تواند عامل بروز تب باشد:

 عفونت
عفونت را شاید بتوان شایع ترین علت تب دانست. وقتى 
بدن شما درحال مقابله با باکترى ها یا ویروس هاست 
ماده اى به نــام پیروژن آزاد مى کند کــه به نوبه خود 
ترموستات داخلى بدن را از نو تنظیم مى کند. درنتیجه 
درجه حرارت بدن باال مى رود تا محیط نامســاعدى 
براى باکترى هــا یا ویروس هــاى متجــاوز ایجاد

 شود. 

  گرمازدگى
گرمازدگى عبارت از ناتوانى بدن در دفع گرما و افزایش 
دماى درون بدن به حدود 40 درجه سانتیگراد است که 
به علت فعالیت شدید یا گرماى هوا ایجاد مى شود. در 
شرایط عادى، بدن عملکردهایى دارد که باعث خنک 

شدن آن مى شود.
وجود لخته خون  

تب مى تواند نشــانه لخته شدن خون باشــد زیرا اگر 
لخته خونى که در رگ ها تشکیل مى شود به قلب و ریه 
برسد، مى تواند از جریان خون جلوگیرى کند. به گفته 
کارشناســان، اگر تب با درد، تورم و قرمزى پا یا تنگى 
نفس همراه باشد، مى تواند از  لخته شدن خون حکایت 

داشته باشد.
  اختالالت هورمونى

پرکارى تیروئید به خودى خود باعث ایجاد تب نمى شود 
اما مى تواند عامل بروز یک اختالل بسیار خطرناك و 
کشنده  باشد که با تولید بســیار زیاد هورمون تیروئید 
همراه اســت و «طوفان تیروئیدى» نامیده مى شود. 

در این حالت، تب معموًال با بــاال رفتن ضربان قلب، 
نوسانات فشار خون و لرز همراه است.

  مصرف برخى داروها
بسیارى از داروها مانند آنتى بیوتیک ها مى تواند باعث 
بروز  تب  شود. به گفته کارشناسان داروهاى ضد تشنج 
و برخى داروهاى گیاهى هم مى تواند عامل بروز تب 
باشد. بنابراین هنگام مصرف هر داروى جدیدى باید 
واکنش بدن خود را کنترل کنید. به گفته کارشناسان 
این نوع تب معموًال یک هفته پس از شــروع مصرف 
داروى جدید شــروع مى شــود و با قطع مصرف دارو 

پایان مى یابد.
 التهاب

برخى شرایط التهابى مانند آرتریت روماتوئید و لوپوس 
مى تواند باعث ایجاد تب شود. در این شرایط هم تب 
به دلیل تولید پیروژن کــه باعث باال رفتن دماى بدن 
مى شــود اتفاق مى افتد. بنابراین اگر بیمارى التهابى 
دارید که به نوعى دچار عود شــده اســت، نتیجه آن 

ممکن است بروز تب باشد.

 جراحى
افرادى که تجربه یک جراحى را داشته اند ممکن است 
در چند روز اول بعد از جراحى دمایــى باالتر از دماى 
معمولى بدن را تجربه کنند. مطالعات نشان مى دهد در 
90 درصد بیماران، این مشکل وجود دارد. کارشناسان 
مى گویند دلیل ایــن موضوع این اســت که بدن در 
واکنش به عمل جراحــى، پروتئین هاى التهابى تولید 
مى کند و تب واکنش بدن به تولید این پروتئین هاست.

  سرطان
هرچند تب عالمت عمده یا اولین عالمت ســرطان 
نیســت اما مى تواند یکى از عالیم آن باشد. به گفته 
کارشناسان چندین ســرطان با تب همراه هستند که 
لوســمى ســرطان لنفاوى از جمله آن هاست. دلیلش 
این است که در این ســرطان ها سلول هاى سرطانى 
واکنش التهابى ایجاد مى کنند که بــدن با تب به آن 
پاســخ مى دهد. اگر تب با عالیمى همچون کاهش 
وزن و تعریق شــبانه همراه باشد باید با پزشک درباره 

آن مشورت شود.

مشکالت سالمت که با تب همراه است

دانشــمندان در حال مطالعه نوع خاصى از نور ماوراء 
بنفش، معروف به نور دور UVC هستند که مى تواند 
میکروب و ویروس ها را بدون نفوذ به پوســت انسان 

نابود کند.
یک مطالعه در سال 2018 نشان داد که از این طریق 
مى توان بیش از 95درصد ویروس ها مانند  کرونا را از 
بین برد؛ تحقیقات انجام شده بر روى ویروس سارس 
 نشــان داد که این نوع ویروس نســبت به تابش نور 
UVC حساس است و هنگام قرار گرفتن در معرض 

تابش اشعه ماوراء بنفش به میزان قابل توجهى ضعیف 
مى شود.

در حال حاضر چین و کره جنوبى از نور ماوراء بنفش 
براى تمیز کردن اتوبوس ها و قطارها براى ســرعت 

بخشــیدن براى بازگشت به شــرایط قبل و عادى 
استفاده مى کنند. یک دانشمند در دانشگاه کلمبیا در 
نیویورك مى گوید: نوع خاصى از نور ممکن است راز 

کشتن ویروس کرونا باشد.
از نور ماوراء بنفش در بیمارستان ها و مراکز پزشکى 
براى تمیز کردن اتاق ها و تجهیزات استفاده مى شود، 
اما براى سالمتى انســان خطرناك است و مى تواند 

باعث سرطان پوست و بیمارى هاى چشمى شود.
 UVC اما یک نوع خاص از نور ماوراء بنفش به نام نور
وجود دارد که میکروب ها را مى کشــد اما خطرناك 
نیســت؛ این امر به این دلیل است که ویروس با یک 
غشاى نازك پوشانده شده که به راحتى توسط اشعه 

UV جدا مى شود.

رئیس دانشکده علوم پزشکى آبادان گفت: هر فرد در خیابان ممکن است آلوده به ویروس باشد بنابراین 
مردم باید تا حد امکان از منزل خارج نشوند.

دکتر شکرا... سلمان زاده اظهار کرد:  همچنان بیمارى و افراد ناقل ویروس در جامعه حضور دارند که این 
مسئله اهمیت ماندن در منزل را بیشتر نشان مى دهد. با بازگشایى بازارها و اصناف، مردم احساس نکنند 

کرونا رفع یا حتى کمرنگ تر شده است.
سلمان زاده تصریح کرد: افراد مستعد درگیرى شدید با بیمارى یعنى گروه هاى پرخطر از جمله سالمندان، 

داراى بیمارى زمینه اى و نقص ایمنى، باید بیشتر در خانه زنان باردار و افراد 
کنند و دیگر افــراد خانواده نیز براى حفظ ســالمت ماندن را رعایت 
گروه، بیشتر این توصیه ها را جدى بگیرند.اطرافیان و این 
لزوم حفظ فاصله گذارى اجتماعى، گفت: همچنان تأ کید وى بــا تأکید بر 
خیابان ممکن است آلوده به ویروس باشد بنابراین مردم مى کنم هر فرد در 
از منزل خارج  نشــوند و در صورت خروج ضرورى، باید تا حد امکان 
رى  ا صله گــذ اجتماعى را حفظ کنند.فا

هر فرد در خیابان 
مى تواند آلوده به ویروس باشد حمام کردن امرى ضرورى است چون کمک مى کند تمیز 

و به دور از بیمارى باشیم. با این حال، گاهى پیش مى آید 
که فرصت حمام کردن پیدا نمى کنیــم، اتفاقى که مثًال 
ممکن است در هنگام ســفر رخ دهد. در چنین شرایطى 
هم با رعایــت چند نکته مى توانیم از بدبو شــدن بدنمان 

جلوگیرى کنیم.

1- از روغن هاى مخصوص بدن استفاده کنید
در چنین مواقعى بهتر اســت به جاى عطر و اســپرى از 
روغن هاى خوشبو کننده بدن اســتفاده کنید، چون بوى 
روغن ها مدت زمان بیشترى روى پوست باقى مى ماند. 
به عالوه، مى توانید از یک رایحه مالیــم تر و طبیعى تر 

استفاده کنید و آن را در طول روز به پوست خود بمالید.

2- از دســتمال هاى مرطوب مخصوص کودك 
استفاده کنید

دستمال هاى مرطوب مخصوص نوزادان گزینه مناسبى 
هســتند براى اینکه بتوانید تا حدى احساس تمیزى کنید 
چون این دســتمال ها مى توانند باکترى هایى که مسبب 

بوى بد بدن هستند را از بین ببرند.

3- مام را به صورت چند الیه استفاده کنید
اســتفاده از مام به از بین رفتن بوى عرق کمک مى کند. 
وقتى مام را به صورت چند الیه به بدن خود بزنید، تأثیر آن 

به حداکثر مى رسد و باکترى ها هم از بین مى روند.

4- لباس زیر خود را عوض کنید
با عوض کردن لباس هاى زیر خود مى توانید بوى بد ناشى 

از عرق را به حداقل برسانید.

5- جوراب هاى خود را عوض کنید
پاها یکى از بخش هاى بدن هســتند که بیشتر از بقیه عرق 
مى کنند، مسئله اى که باعث مى شــود بوى بدى بگیرند. 
عوض کردن جوراب ها به طور منظم این بوى بد را به حداقل 
خواهد رساند. ریختن جوش شیرین در کفش ها هم به از بین 

رفتن بوى بد آنها کمک مى کند.

6- از خوردن پیاز، سیر و فلفل خوددارى کنید
شاید شنیده باشید که مى گویند ما همان چیزى هستیم که 
مى خوریم. مواد غذایى بودارى مثل پیاز، ســیر و فلفل هم 
مى توانند بوى بد بدن شما را تشدید کنند. در چنین مواقعى 

بهتر است به جاى آنها، میوه و سبزى مصرف کنید.

7- از پوشیدن لباس هاى تنگ خوددارى کنید
لباس هاى تنگ باعث گرم شدن بخش هاى مختلف بدن 
مى شوند، مســئ له اى که موجب مى شــود این قسمت ها 
شروع به تعریق کنند و در نتیجه بوى بدى بگیرند. پوشیدن 

لباس هاى گشاد کمک مى کند تمیزتر و خوشبوتر بمانید.

8- از شامپوى خشک استفاده کنید
شــامپوى خشــک موهایتان را احیا مى کنــد و مانع از آن 
مى شود که چرب به نظر برسند. این شامپوها ظاهر تمیزتر و 
بوى بهترى به موها مى دهند و مى توانند کمک کنند موها 

پرپشت تر به نظر برسند.

9- پوست خود را مرطوب کنید
تأمین آب مورد نیاز بدن هم مــى تواند به اینکه ظاهر تمیزتر 
و خوشبوترى داشته باشــید کمک کند. زیاد آب بنوشید و از 
کرم هاى خوشبو براى مرطوب کردن پوست خود استفاده کنید.

چطور بدون حمام رفتن خوشبو و تمیز بمانیم؟



اى پــروردگار این زمیــن کــه آن را قــرارگاه مــردم و جوالنگاه خزنــدگان و 
ســتوران و چیزهایــى کــه بــه شــمار نمــى آینــد، نمــودى ، چــه آنهــا کــه 
دیده مى شوند و آنها که دیده نمى شــوند. اى پروردگار کوه هاى استوار که آنها 
را میخ هاى زمین قــرار دادى تا از اضطرابش نگــه دارد و تکیه گاه آفریدگانش 
گردانیدى، اگر ما را بر دشمنان پیروز گردانیدى، از جور و ستم دور دار و در 
راه حق اســتوار و پاى بر جا قرار ده و اگر دشمن را بر ما پیروزى دادى، شهادت 

موال على (ع)را نصیب ما کن.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

دعاى روز دوم ماه مبارك رمضان:
ْبنى فیِه اِلى َمْرضاتَِک، َوَجنِّْبنى فیِه ِمْن َسَخِطَک َونَقِماتَِک، َوَوفِّْقنى فیِه  اَللّـُهمَّ َقرِّ

لِقِرائه آیاتَِک، بَِرْحَمتَِک یا اَْرَحَم الّراِحمیَن.
خدایا نزدیکم کن در این ماه بســوى موجبات خشنودیت و دورم ساز در آن از 
خشم و عذابت و موفقم دار در این روز بخواندن آیات قرآنت به رحمت خود 

اى مهربان ترین مهربانان.

جهان کرونایى از پنجره کاریکاتور


