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فواید خواب بد دیدن بلواى پیروزى و پرسپولیس ادامه داردجسد نوجوان 17 ساله اصفهانى باالخره پیدا شددریافتى مدیرعامل صندوق بازنشستگى لو رفت! تکلیف سود سهام عدالت بعد از فروش سالمتورزشاستان جهان نما جهان نما

گلى که معروف به 
داروخانه گیاهى 

است

مدیرکل ارشاد اصفهان نیامده رفت!
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12 دانشجوى پزشکى
 مبتال به کرونا شدند

استخدام نیرو
 در پلیس اصفهان 

انهدام یکى از 
بزرگ ترین شبکه هاى 

قاچاق سوخت

5

اصفهان از 
بهشت آباد سودى 
نمى برد، حقابه 
خود را مى خواهد

بابونه با نام «داروخانه گیاهى» مشهور است، زیرا این 
گل براى سیستم عصبى و دستگاه گوارش و دستگاه 

کلیوى و دفع ادرار و پوست و مو و... مناسب است. 
عضو هیئت علمى گروه باغبانى دانشگاه گیالن 

عنوان کرد: بابونه با نام «داروخانه گیاهى» ...

عضو هیئت علمى منابع طبیعى دانشــگاه صنعتى 
اصفهان با اعتقاد بر این کــه امروز اصفهان تونل 
کوهرنگ و بهشــت آباد را نمى خواهــد و تنها به 
دنبال حقابه خود اســت، گفت: آبى که از اســتان 
اصفهان به خوزســتان مى رود بیــش از 2.5 برابر 
آبــى اســت کــه از کارون در قالب طــرح هاى 
تونل هاى اول و دوم کوهرنگ و چشمه لنگان وارد

 اصفهان مى شود.
مهدى بصیرى با اشاره به...
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آتش زاگرس به جان اصفهان هم مى افتد؟آتش زاگرس به جان اصفهان هم مى افتد؟
گمانه زنى مدیرکل مدیریت بحران از احتمال آتش سوزى در گمانه زنى مدیرکل مدیریت بحران از احتمال آتش سوزى در 55//11 میلیون هکتار از اراضى استان میلیون هکتار از اراضى استان

3

سید سعید سرابى مى گوید علت استعفاى او بعد از کمتر از 2 ماه، مشکالت خانوادگى بوده است

اگر شده پیاده بیا اصًال!
تمرینات پرسپولیس وارد دومین هفته شــده، اما هنوز خبرى از بشار 
رسن نیست. بشار که بین بازیکنان اصلى پرسپولیس کمترین دریافتى 
را داشته، مدت هاست که سر این مسئله با باشگاه درگیر است؛ با وجود 
این، حجب و حیاى او مانع از بیخ پیدا کردن داستان مى شود. االن هم 
به نظر مى رسد عامل اصلى تأخیر در بازگشت رسن، همین مسئله بوده 

باشد. یعنى پرسپولیسى ها ...
3

 
7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

فعالیت ناوگان 
اتوبوسرانى اصفهان
 با همه ظرفیت

 از امروز

کرونا کشور را خاموش مى کند؟
چالش ورود به روزهاى گرم تابستان همزمان با شیوع ویروس جهانگیر
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رفتنم به پرسپولیس رفتنم به پرسپولیس 
باعث نشد  سپاهانى ها از باعث نشد  سپاهانى ها از 

من دلگیر شوندمن دلگیر شوند

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهى مزایده  عمومى 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مزایده مورد زیر را مطابق جدول ذیل به فروش رساند.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 14:00روزشنبه به تاریخ 99/3/31
تاریخ گشایش اسناد مزایده : ازساعت 8:00 صبح روزیکشنبه به تاریخ 99/4/1

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

شماره تلفن گویا:  6680030-8 3 -  031
داخلى (458)

نوبت دوم

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مزایدهشماره مزایده
55,000,000جارىفروش دکل جرثقیل 5 تن2-26 -99/2

نام روزنامه :  نصف جهان
 تاریخ انتشار :1399/03/17

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى همراه با ارزیابى 
کیفى فشرده شماره 99/403 (نوبت دوم)

مجتمع طالى موته در نظر دارد  "تهیه و تدوین طرح جامع طالى کشــور" را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 2099001546000005 و با جزئیات مندرج 
در اسناد مناقصه و با تضمین شــرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ 500,000,000 ریال

 (پانصد میلیون ریال) بصورت (واریز نقدى یا ضمانتنامه بانکى ) برگزار نماید. 
- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 9 روز یک شنبه مورخ 1399/03/18

- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 17 روز پنج شنبه مورخ 1399/03/29 
- مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : ساعت 14 روز شنبه مورخ 1399/04/14 
- تاریخ بازگشایى پاکت ها : ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1399/04/15

عالقمندان شرکت در مناقصه مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى با 
شماره هاى دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل 

م.الف:864324نمایند و یا به آدرس اینترنتى www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.
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شرکت کننده اصفهانى مسابقه تلویزیونى 
«شهروند و مافیا» در گفتگو با «نصف جهان» 

از علت فینالیست نشدنش مى گوید

مهدى محمدى: 
اعمال نفوذ و 
عین ناداورى

بود

تمرینات پر
رسن نیست
را داشته، م
این، حجب
به نظر مى ر
باشد. یعنى
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بازار طالى زینتى نیز در کنار بیشــتر اقالم در رکود است. 
آنچه این روزها به رکود بازار این فلز درخشــان تزیینى و 
سرمایه اى انجامیده، کاهش توان اقتصادى مردم و کاهش 

مراسم  عروسى است.
ابراهیم محمدولى، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان 
طال، جواهر، نقره و سکه، در این باره گفت: بازار مصنوعات 
طال و جواهر همچنان راکد است و اگر هم تقاضایى وجود 
داشته باشد مربوط به طالى آب شــده و سکه است. اما 
در مورد زیورآالت رکودى که از اوایل اســفند شروع شد، 
همچنان برقرار است. او افزود: در شرایط اقتصادى کنونى 
مردم پول را خرج ضروریات زندگى مى کنند و از آنجا که 

حرفه ما با جیب مردم سروکار دارد وقتى سرانه درآمد کاهش 
پیدا کرده از تقاضا براى زیورآالت طالیى و سایر جواهرات 
کاسته شده است، چون پولى در دست مردم نیست که با آن 

طال و جواهر بخرند.
محمدولى همچنین گفت: این رکود در حالى اتفاق افتاده 
که چند ساِل پیش از کرونا نیز طال مانند گذشته متقاضى 
نداشته است، عامل این کاهش تقاضا پایین آمدن ارزش 
افزوده طالســت. اتفاقى که باعث شــده طال از کاالى 
سرمایه اى به کاالى تزیینى تبدیل شود و فروش زیورآالت 
طالیى در سال هاى اخیر نســبت به گذشته سود کمترى 

عاید فروشنده کند.

رئیس مرکز جنگل هاى خارج از شــمال گفت: پیش بینى 
مى شود که طى امسال پس از بررسى  آسیب هاى وارد شده 
به زاگرس، عملیات احیا با روش هایــى مانند بذرکارى و 
نهالکارى اجرا شود؛ اما فراموش نکنیم که ارزش درختان و 
جنگل هاى طبیعى چند صد ساله با جنگل هاى دست کاشت 

تفاوت دارد.
فریبرز غیبى با بیان اینکه در آتش سوزى هاى اخیر زاگرس 
در منطقه حفاظت شده خائیز حدود 100 هکتار از اراضى 
جنگلى آسیب دیدند، تصریح کرد: ابتدا باید بررسى کرد که 
سطح آسیب ها در اراضى سوخته چقدر است؟ براى مثال 
ممکن اســت در برخى نقاط درختان در سطح تنه آسیب 

دیده باشند و در برخى نقاط آتش ســوزى به تاج آنها نیز 
کشیده باشد. غیبى با بیان اینکه نگرانى ما بیشتر در مورد 
درختانى است که تاج آنها در آتش سوخته است، گفت: یکى 
از برنامه هاى ما براى امسال احیاى نقاطى از جنگل هاى 
زاگرس بود که بر اثر آتش ســوزى خسارت دیده بودند. از 
این رو طى سال جارى نقاطى از جنگل هاى زاگرس که طى 
آتش سوزى اخیر منطقه خائیز آسیب دیدند با روش هایى 

مانند بذرکارى و نهالکارى احیا خواهند شد.
وى در ادامه صحبت هاى خود اظهار کرد: بیشتر از 25 هزار 
هکتار از اراضى جنگل هاى زاگرس داراى گونه هاى گیاهى 

است که در معرض خطر انقراض هستند./2020

مردم پول ندارند طال و جواهر 
بخرند

جنگل هاى سوخته زاگرس
 احیا مى شوند؟

به روزرسانى کنید
  تسنیم| ستاد خبرى ســهام عدالت 
اعالم کرد: با توجه به اطالعیه هاى پیشــین 
مبنى بر امکان دادوستد سهام عدالت و گذشت 
چندین ســال از زمان واگذارى این ســهام، 
برخى اطالعات افراد مانند شــماره حســاب، 
شماره شبا و شماره تلفن همراه مشموالن سهام 
عدالت، نیاز به روزرسانى دارد. در همین رابطه، 
افرادى که براى ورود به ســامانه سهام عدالت 
با مشکالتى مواجه هســتند، باید با مراجعه به 
سایتwww.samanese.ir اطالعات خود را 

به روز رسانى کنند.

تکلیف سود سهام عدالت 
بعد از فروش 

  ایسنا| مشمولین ســهام عدالت این 
فرصت را دارند تا با آزادسازى این سهام نسبت 
به فروش 30 درصد آن اقدام کنند اما باید توجه 
داشته باشند که مجامع شرکت ها اواخر تیرماه 
برگزار مى شود و این شــرکت ها تا هشت ماه 
فرصت دارند سود پرداخت کنند، بنابراین این 
مشــمولین فقط 70 درصد سود سال 1398 را 
دریافــت خواهند کرد. تاکنون به مشــموالن 
سهام عدالت ســه دوره ســود پرداخت شده

 است./2026

هشدار مى دهم...
معــاون کل وزارت بهداشــت    مهر |
گفت: رعایت نکردن فاصله گذارى اجتماعى 
و اصول بهداشــتى فردى و عمومى مى تواند 
عواقب سنگین و جبران ناپذیر براى ما داشته 
باشــد. ایرج حریرچى با بیان اینکه نباید دچار 
غــرور کاذب درباره پیروزى بر کرونا شــویم، 
افزود: در چند روز اخیر به علت رعایت نکردن 
فاصلــه گــذارى اجتماعى و کمرنگ شــدن 
رعایت اصول بهداشــتى و خروج بى دلیل از 
خانه، آمار مرگ و میــر و مبتالیان ما افزایش 
یافته است. وى گفت: من هشدار و تذکر جدى 
مى دهم اگر در تابســتان وضعمان این باشــد 
در چند ماه آینــده با وجود همه ســختى ها و 
مراقبت ها اوضاعمان به مراتــب بدتر خواهد 

شد./2027

تبعات کرونایى 
مهمانى دادن 

  ایسنا| فرماندار اهر گفت: در روزهاى 
اخیر متأسفانه 9 نفر از مبتالیان به ویروس کرونا 
در این شهرستان شناسایى شده که مربوط به 
یک خانواده هســتند و در مهمانــى عید فطر 
خانوادگى شرکت کرده بودند. زاهد محمودى 
گفت: شهرستان اهر جزو شهرستان هاى زرد 
اســتان آذربایجان شــرقى در بحث بیمارى 
کرونا بــوده و همچنان ضرورى اســت مردم 
و مســئوالن توصیه هاى بهداشتى را رعایت

 کنند.

کرونا دیگر تمام شد!
کرونــا ویــروس همچنــان در    رکنا |
ایران جوالن مى دهد و افــراد زیادى را مبتال 
مى کند. هرروز تعداد زیــادى از مردم در ایران 
و جهان به دلیل مبتال شــدن بــه کرونا فوت 
مى کنند اما تصویرى که از مردم درجامعه دیده 
مى شود گویى که کرونا از ایران رخت بربسته و 
رفته است. کمبود ماسک در کشور دیگر نیست 
اما چرا مردم ایران ماسک ها را کنار گذاشته اند؟

 زن و مــرد، پیر و جــوان در خیابــان ها تردد 
مى کنند بــدون اینکــه هیچگونــه رعایت 
فاصله گذارى را رعایت کنند. بخشــى از این 
عدم رعایت، به عادى ســازى هاى مدیریتى 
کالن و بخشى دیگر به بى توجهى مردم نسبت 
به سالمت خود در برابر ویروسى خطرناك به 

نام کرونا بر مى گردد./2028

اعتبارنامه نماینده 
فریدونشهر تأیید شد

نماینده مردم تهــران در مجلس    تسنیم|
شوراى اســالمى از تأیید اعتبارنامه منتخب فریدن، 
فریدونشــهر و چادگان خبر داد. زهره الهیان افزود: 
در بخشى از جلسه فراکســیون زنان مجلس پرونده 
حســین محمدصالحى، منتخب مردم چادگان مورد 
بررسى قرار گرفت و در نهایت اعتبارنامه وى در شعبه 

دهم مجلس به تأیید رسید.

آنها سرودست نمى شکنند
محســن کوهکــن، نماینده     خبر آنالین |
لنجان در مجلس دهم در پاسخ به این سئوال که چرا 
جریان سنتى توانست در جریان انتخابات هیئت رئیسه 
مجلس یازدهم به نتیجه قابل قبولى برســد، گفت: 
جریان ســنتى معموًال تکلیف گراســت یعنى معتقد 
است که حسب تکلیف و فارغ از نتیجه باید به رقابت 
ورود کرد یعنى چندان در پى تالش مستمر و دقیقى 
نیستند. این ویژگى اصلى جریان سنتى است. نماینده 
ادوار مجلس در این باره تأکید کرد: در آن طرف، شاکله 
اصلى جریان اصالح طلب و چارچوب دار مثل اعضاى 
جامعه روحانیت مبارز هم چندان براى رقابت و گرفتن 
یک جایى ســر و دست نمى شــکنند. این ویژگى در 
این طرف و در میان جریان سنتى اصولگرا هم وجود 

دارد./2021

رهبر طالبان بر اثرکرونا 
درگذشت

نشــریه آمریکایى «فارین پالیسى»    فارس|
به نقل از چند مقام ارشــد طالبان از مــرگ «هبت ا... 
آخند زاده»، رهبر این گروه براثر ابتال به کرونا خبر داد. 
خبر ابتالى رهبر طالبان به کرونا روز دوشنبه هفته پیش 
از سوى «فارین پالیسى» و به نقل از چندین مقام ارشد 
این گروه از جمله «مولوى محمد على جان احمد» از 
فرماندهان ارشد نظامى ســابق افغانستان منتشر شد. 
این در حالى است که سخنگوى طالبان گزارش «فارین 
پالیسى» درباره ابتالى «هبت ا... آخند زاده» رهبر این 

گروه به کرونا را تکذیب کرده بود./2022

مثل شلوار چهل تکه ایم!
عمــاد افــروغ، جامعه شــناس و    ایسنا|
استاد دانشــگاه گفت: وضعیت امروز ما مثل شلوار 
چهل تکه است. نگرش منظومه اى، مدیریت فقهى، 
دیالکتیِک دلیل و علت، اقتصاد و فلســفه اقتصادى 
نظام، مبهم و نامشخص است و هر دولتى سر کار آمد 
به صورت کاریکاتورى سیاست هایى را دنبال کرد و 
تحویل دولت بعد داد و این چرخه تا امروز ادامه یافته 

است. /2023

دست در جیب ما نکنند
  فارس| عبدالناصر همتى، رئیس کل بانک 
مرکزى در صحن علنى مجلس، به اشــاره حســن 
روحانى مبنى بر اینکه بنا نداریم دست در جیب بانک 
مرکزى کنیم پرداخت و تأکید کرد: اگر دولت به این 
نتیجه برسد که در جیب بانک مرکزى دست نکند و 
اگر بتوانیم ناترازى بانک ها را اصالح کنیم مى توانیم 
بر نقدینگى و تورم فائق آییــم. بنابر این برنامه بانک 

مرکزى نیز همین است./2024

کووید-19 مولتى ارگان است
  ایسنا| وزیر بهداشت با بیان اینکه هر بیمار 
مبتال به کووید- 19 که جان خود را از دست مى دهد، 
تابلوى خاص خــود را دارد، گفــت: کووید-19 یک 
بیمارى مولتى ارگان اســت و موارد ابتال شکل هاى 
مختلفى از عوارض بیمــارى را تجربه مى کنند. مثًال 
خانم پرستارى چند روز قبل در بندرعباس جان خود را 
از دست داد در حالى که عالمتى به جز خستگى نداشت 
و تست کروناى او مثبت شد. سعید نمکى افزود: اگر از 
من بپرسید کجاى کنترل ویروس هستیم؟ مى گویم 
تصور مى کنم در اکثر کشورهاى دنیا این ویروس در 

مراحل اول است./2025

خبرخوان

 روند افزایشــى موج گرما و اســتفاده هر چه بیشتر از 
سیســتم هاى سرمایشى موجب شده اســت تا اوج بار 
در روزهاى گذشته از مرز 53 هزار مگاوات عبور کند و 
این در حالى است که در زمان اوج مصرف سال گذشته 

مصرف برق کشور به 57 هزار و 681 مگاوات رسید.
طبق برآوردهاى صورت گرفته اگر مصرف فعلى ادامه 
یابد امسال این رقم به 60 هزارمگاوات مى رسد اکنون 
نیز در حالى که رشد مصرف جهانى مصرف برق به دلیل 
کرونا کاهش پیدا کرده، در ایران به میزان 12/8 درصد 

افزایش یافته است.
چندى پیش نیز محسن طرز طلب، مدیرعامل شرکت 
تولید نیروى برق حرارتى با تأکید بر اینکه شیوع ویروس 
کرونا تابستان سختى را براى تأمین برق پیش روى ما 
قرار داده است، گفت: تابستان امسال با وضعیت خاص 
و ویژه اى روبه رو هســتیم، بر اســاس یک پیش بینى 
وضعیت ویروس کرونا به همین منوال تا پایان تابستان 
ادامه خواهد داشت و ســاکنان مناطق مختلف به ویژه 
اهالى مناطق گرمسیرى که هر ساله در زمان تعطیالت 
تابستانه به مسافرت مى رفتند، امسال در محل اقامتى 
خود باقى خواهند ماند و همین امــر منجر به افزایش 
مصرف برق و اســتفاده هر چه بیشــتر از سیستم هاى 

سرمایشى خواهد شد.
وى با تأکید بر اینکه بروز این اتفــاق منجر به افزایش 
مصرف برق کالنشــهرها خواهد شــد، گفت: در این 
صورت ظرفیت پست ها و خطوط انتقال برق پاسخگو 
نخواهد بود و این مســئله منجر به بــروز اتفاقاتى در 
کالنشــهرها خواهد شــد. در مقابل ممکن است این 
بیمارى در فصل تابستان روند نزولى پیدا کند و وضعیت 

عادى شود. در چنین شرایطى صنایع پرمصرف که هر 
ساله در زمان پیک تابستان میزان مصرف برق خود را 
کاهش مى دادند، امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا و 
عدم فروش محصوالت خود از ابتداى ســال در تالش 
براى جبران کاهش تولیدشان در فصل تابستان باشند 
که این امر منجر به افزایش مصرف برق در کشور خواهد 

شد.
در این راستا دولت مشوق هایى را براى کاهش مصرف 
برق درنظر گرفته اســت که طبق گفته مصطفى رجبى 
مشهدى براى مشترکان خوش مصرف پاداش در نظر 
گرفته شده است، تا جایى که حتى مشترکان مى توانند با 

مدیریت مصرف قبوض برق خود را رایگان کنند.

از طرف دیگر به گفته رجبى مشــهدى، مشــترکان پر 
مصرف مشمول این قاعده نخواهند شد و باید سعى کنند 
میزان مصرف خود را کاهش دهند در غیر این صورت 16 
درصد قیمت برق این دسته از مشترکان بیشتر محاسبه 
مى شود، تاکنون نیز برنامه اى براى قطع برق مشترکان 

پر مصرف در نظر گرفته نشده است.

سازمان هاى موفق، فرهنگى را به وجود مى آوردند که 
همواره در حال تحول هستند و حرکتى که عمًال از سال 
96 در بانک ایران زمین آغاز شده است نمونه بارز تحول 
مستمر و دائمى است و باید به این موضوع توجه شود که 

برنامه ها خودشان به تنهایى نمى توانند ارزشى را محقق 
کنند. ارزش  تنها در رفتار هــاى جمعى و پایدار کارکنانى 
که مسئول طراحى، اجرا و زندگى در محیط جدید هستند، 

محقق مى شود.
در نقشــه راه بانک ایران زمین که در سه مرحله کلیدى 
تدوین شده اند، بخش نخست آن، که حوزه توانمندسازها 

و قابلیت سازهاست به اتمام رسیده و مرحله دوم که حوزه 
بازار و کسب وکار است، از اواسط سال 98 آغاز شده است 
و در حال ورود به دوره جدید و گذار از مرحله قبل اســت. 
اعتقاد داریم مانند گذشته همکاران عزیز ما در بانک ایران 
زمین که با ارزش ترین، سرمایه بانک هستند از این مرحله 
نیز با سربلندى عبور خواهند کرد و جایگاه بانک را به مقامى 

شایسته خواهند رســاند. همچنین اعالم مى کنم که در 
سال 99، خبرها و دستاوردهاى خوبى در بانک خواهیم 
داشت که موجب ارتقاى ویژه بانک ایران زمین در بازار 
پولى و بانکى خواهد شد. به همین دالیل است که سال 99 
سال تداوم تحوالت بانک است و ایمان داریم آینده  بسیار 

درخشانى در انتظار بانک ایران زمین است.

به منظــور پیشــگیرى از خطرهاى ناشــى از  ادوات 
بهداشتى غیر اســتاندارد، ضرورى است ، تمامى لوازم 
ضد عفونى و بهداشتى از مراکز فروش مجاز تهیه شود.

ستاد پیشگیرى از شیوع ویروس کرونا شرکت مخابرات 
ایران به کارکنان این شــرکت توصیه کــرد به منظور 
پیشــگیرى از خطرات اســتفاده از ادوات بهداشــتى 

غیرمجــاز، ضرورى اســت، همــکاران حــوزه هاى
 خرید و تــدارکات در مناطق سراســر کشــور، لوازم 
بهداشتى موردنیاز خود را به صورت استاندارد،  از مراکز 
فروش مجاز و شناخته شــده تهیه کنند تا از خطرات و 
آسیب هاى احتمالى استفاده از لوازم بهداشتى غیر مجاز 

و مضر جلوگیرى شود.

بر اســاس این خبر،  با توجه به لزوم استفاده مستمر از 
ادوات بهداشتى و محلول هاى ضدعفونى کننده دست 
و صورت، احتمال وجود مواد بهداشتى غیرمجاز در شبکه 
توزیع زیاد بوده که الزم است هنگام تهیه آن، مواردى 
از قبیل عالمت اســتاندارد، برند معتبر و شماره ثبت و 

مجوزهاى الزم درنظر گرفته شود.

گفتنى اســت، از کارمندان شــرکت مخابرات خواسته 
شده چنانچه مواردى در این خصوص توسط همکاران 
مشاهده شد، مراتب را براى پیگیرى به ستاد پیشگیرى 
از شــیوع ویــروس کرونــا در اداره کل ارتباطــات و 
امــور بین الملل شــرکت مخابــرات ایــران گزارش

 کنند.

سال 99، سال تداوم تحوالت بانک ایران زمین

ضرورت خرید ادوات بهداشتى از مراکز مجاز

  مهران باوند سوادکوهى/ معاون طرح 
و برنامه بانک ایران زمین |

چالش ورود به روزهاى گرم تابستان همزمان با شیوع ویروس جهانگیر

کرونا کشور را خاموش مى کند؟

معاون عملیات ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر اطالعاتى درباره سگ هاى زنده یاب هالل احمر 

را اعالم کرد.
محمدباقر محمدى گفت: اولین مرکز متولى سگ هاى 
زنده یاب در کشور ما، ســازمان امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر است که در سال 78 تأسیس شد که در ابتدا 
این مرکز ده قالده سگ را آموزش مى داد. وى ادامه داد: 
جمعیت هالل احمر از سگ هاى نژاد ژرمن و البرادور در 
عملیات هاى خود استفاده مى کند. این سگ ها از هوش 
باالترى نسبت به سایر نژاد ها برخوردار هستند. همچنین 

 حس بویایى آنها بسیار قوى است.
معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
اظهار کرد: در حال حاضر 75 قالده سگ در سراسر کشور 
مورد استفاده ما قرار مى گیرند. هر سگ یک مربى دارد و 

در مجموع 75 تیم در کشور فعال هستند.
وى بیان کرد: این سگ ها از مراکز معتبر زمانى که توله 
هستند خریدارى مى شوند و از همان زمان، آموزش هاى 
روزانه آنها آغاز مى شود به طورى که یک روز هم بدون 
تمرین نمى گذرانند. محمدى درباره مربى سگ ها گفت: 
مربى هاى ما، آموزش هاى مداوم در مجامع بین المللى 
مى بینند و به صورت تخصصى تنها درباره امداد و نجات 

فعالیت مى کنند.
این مسئول جمعیت هالل احمر اذعان کرد: از این سگ ها 
در زنده یابى و نجات افراد استفاده مى شود. همچنین این 

سگ ها در محل هاى مختلف مانند جنگل، بیابان و آوار 
آمــوزش مى بینند و توانایى نجــات در مناطق مختلف 

را دارند.
معاون عملیات ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر درباره آمار افرادى که تاکنون این سگ ها جانشان 
را نجات داده اند، افزود: در زلزله کرمانشاه، این سگ ها 
شش نفر را از زیر آوار نجات دادند که براى ما بسیار حائز 

اهمیت بود.
محمدى درباره هزینه نگهدارى از ســگ ها بیان کرد: 
هزینه نگهدارى از این ســگ ها باالست، اما با توجه به 
اهمیت کارشــان در حوزه نجات جان افراد، این هزینه 

ارزش دارد./2018

دریافتى مدیرعامل صندوق بازنشستگى لو رفت!همه چیز درباره زندگى سگ هاى زنده یاب در ایران 

انهدام یکى از بزرگ ترین شبکه هاى قاچاق سوخت

میعاد صالحى، مدیرعامل ســابق صندوق بازنشستگى 
کشورى با اشاره به ســخنان مدیرعامل فعلى صندوق 
بازنشستگى درباره حقوق و سطح زندگى بازنشستگان، 

میزان حقوق دریافتى وى را اعالم کرد!
او در توییتر خود نوشت: اى کاش افتخارى دریافتى 34 
میلیونى خود را کاهش مى داد تا بتواند با بازنشســتگان 
همدردى کند. و با گفتن تفاوت سطح و تنظیمات زندگى 

هر فرد، نمک به زخم بازنشستگان نمى پاشید.
هفته پیــش ویدیویــى از اکبر افتخــارى، مدیرعامل 
صندوق بازنشستگى کشورى، در پاسخ به سئوالى درباره 
امکان زندگى اش با دریافتى بازنشســتگان در فضاى 
مجازى منتشر شــد که وى گفته بود: سطح زندگى ما 
با بازنشستگان متفاوت اســت و این دو موضوع ب خاطر 

شرایط متفاوت، قابل مقایسه نیستند.

رئیس کل دادگسترى اســتان کرمان از انهدام شبکه 
گسترده قاچاق سوخت در شرق کشور خبر داد.

یدا... موحد گفت: در پى رصد هاى اطالعاتى سربازان 
گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطالعات سپاه اعضاى 
یک شبکه گسترده قاچاق سوخت در شرق کشور مورد 

شناسایى قرار گرفت.
وى در خصوص شیوه کار متهمین اعالم کرد: اعضاى 
این شبکه با همکارى برخى از شرکت هاى مسافربرى 
اقدام به صدور صــورت وضعیت هاى صــورى براى 
خودرو ها کرده و ســپس ســوخت حاصل از این روش 
را در اختیار خریداران ســوخت و قاچاقچیان ســوخت 

قرار مى دادند.
رئیس شوراى قضایى اســتان کرمان خاطرنشان کرد: 

با بررســى هاى اطالعاتى به عمل آمده، آمار ها بیانگر 
این مطلب است که متأسفانه بخشى از سهمیه سوخت 
منطقه جنوب شرق کشور توسط این شبکه با تخلفات 

صورت گرفته از کشور خارج شده است.
رئیس کل دادگسترى استان کرمان گفت: در این رابطه 
13 نفر از اعضاى اصلى این باند در نقاط مختلف کشور 

تحت پیگرد قضایى قرار گرفته و دستگیر شده اند.
وى با اشاره به اینکه تحقیقات اولیه نشان مى دهد این 
شــبکه قاچاق در مجموع 24 میلیون لیتر سوخت را در 
سال قاچاق کرده  است، افزود: در این رابطه بیش از 50 
کارت ســوخت مهاجر در جایگاه هاى ســوخت جنوب 
شرق کشور شناسایى و با دستور مقامات قضایى مسدود

 شده اند.
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بازدید از خط تولید ذوب آهن
على احمدیـان، رئیـس هیات مدیـره و منصـور یزدى 
زاده مدیرعامـل شـرکت ذوب آهـن اصفهـان در ادامه 
بازدید هاى مسـتمر مسـئولین شـرکت از خـط تولید و 
پروژه هاى در حـال اجـرا ،  از روند بازسـازى  کوره بلند 
شماره یک و انبار مواد خام شرکت بازدید کردند. بازسازى 
کوره بلند شماره در مراحل نهایى است و راه اندازى آن با 
تامین مواد اولیه مورد نیاز ، تاثیر چشمگیرى در دستیابى 

شرکت به جهش تولید در سال جارى ایفا مى کند.

افزایش شستشوى فاضالب 
خمینى شهر

به گـزارش روابط عمومـى آبفـا منطقه خمینى شـهر، 
عملیات شستشوى شبکه فاضالب در دوازده ماهه سال 
98 نسبت به مدت مشابه درسال 97، بیش از چهاردرصد 
افزایش یافته اسـت. به گزارش واحد بهره بردارى 426 
کیلومتر شستشـوى شـبکه فاضـالب منطقـه با هدف 
نگهدارى شـبکه فاضـالب و رضایتمندى مشـترکین 

انجام شده است.

اجراى کابل برگردان
به منظـور انجام عملیـات کابـل برگـردان در محدوده 
مخابـرات قـدس کـه از 14 خـرداد آغـاز شـده، ارتباط 
مشـترکین در محدوده خیابان امام خمینى(ره)، خیابان 
طالقانى و سه راه ملک شهر «رو به روى شهرك قدس» 
و فرعى هاى وابسـته امـروز هم بـه عنـوان روز پایانى 

عملیات دچار قطعى  و اختالل مى شود.

جمع آورى مواد بازیافتى از 
طریق تلفن

شـهردار خمینى شـهر گفت: در طرح جدیـد جمع آورى 
زباله بدون نیاز به مراجعه شهروندان، مواد بازیافتى آنان 
از هر نقطه شهر جمع آورى شده و کارت هاى شهروندى 
آنان شارژ مى شود، همچنین مى توانند از جوایز ویژه این 
طرح نیز اسـتفاده کنند. على اصغر حاج حیـدرى با بیان 
اینکه شهروندان مى توانند براى تحویل اقالم بازیافتى از 
طریق نرم افزار تلفن همراه طراحى شده درخواست جمع 
آورى پسماند هاى خشک خود را ثبت کنند افزود: سامانه 
جامع پسماند آنالین یک مشارکت جمعى براى تفکیک 
زباله از مبدا، جمع آورى و ارسـال مـواد قابل بازیافت به 

مراکز مربوطه است.

کمک هالل احمر به نیازمندان 
معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر اسـتان اصفهان 
گفت: کانون هـاى دانش آموزى این جمعیت در اسـتان 
به خانواده هـاى آسـیب پذیر در شـرایط کرونایى بیش 
از 500 میلیون ریـال اهداکردنـد. حیدر علـى خانبازى 
افزود: نخسـتین رزمایش همدلى و کمک هاى مومنانه 
کانون هـاى دانش آمـوزى بـا مشـارکت کانون هـاى 
دانش آموزى جمعیت هالل احمر با شعار هر مدرسه یک 
پایگاه همدلـى و ایجاد پویش ملـى حمایت کانون هاى 
دانش آمـوزى از خانواده هـاى آسـیب پذیـر در شـرایط 

کرونایى انجام شد.

آغاز ساخت مرکز نوآورى 
تحول دیجیتال 

سـاخت مرکز نوآورى تحول دیجیتال در صنعت فوالد 
اصفهان آغاز شد. معاون فناورى شرکت فوالد مبارکه در 
مراسم آغاز سـاخت این مرکز با بیان اینکه اقتصاد نسل 
چهارم در آینده اى نزدیک از الزامات دنیا خواهد بود، گفت: 
یکى از استراتژیک هاى کالن ایران، مطالعه و حرکت در 
راستاى اقتصاد نسل چهارم خواهد بودو بر همین اساس 
صنعت فوالد به عنوان یکى از صنایع مجهز و تاثیرگذار 
باید در این مسیر قدم بگذارد. مهدى نقوى افزود: ارتباط 
عناصر دیجیتـال و فناورى هـاى الکترونیـک، اقتصاد 
چرخشى و توسعه محصول را سـه محور اصلى اقتصاد 
نسـل چهارم برشـمرد. وى افزود: پیش بینى میشـود با 
سـاخت این مرکز و بکارگیرى مفاهیم اقتصادى نسـل 
جدید بویژه در حوزه دیجیتال بین 6 تا 8 درصد بهره ورى 

و ارزش افزوده در صنعت فوالد افرایش یابد.

خبر

ســال 1398، میزان صرفه جویى در بومى سازى قطعات 
یدکى، موردنیاز براى شــرکت پاالیش نفت اصفهان 360 

میلیارد ریال بوده است.
رئیس پشتیبانى ساخت داخل شرکت پاالیش نفت اصفهان 
با اعالم این خبر گفت: فرهنگ بومى سازى، باور فکرى به 
اســتفاده حداکثرى از محصوالت ایرانى و توانمندى هاى 
شرکت هاى ســازنده داخلى در این شــرکت نهادینه شده 
و فرصت مناســب را در اختیار شــرکت هاى دانش بنیان، 
ســازندگان قطعات و تجهیزات، تولیدکننــدگان داخلى، 
پیمانکاران و مشاوران و سایر دست اندرکاران این حوزه قرار 
داده تا از این طرق این شرکت در تأمین بیش از 80 درصد 

نیازمندى هاى خود پیشرو باشد.
سعید احترامیان افزود: سال گذشته موفق شده ایم به روش 
مهندسى معکوس، در زمینه بومى سازى قطعات یدکى و با 
هزینه اى بالغ بر 69 میلیارد ریال، 425 قطعه در تیراژ 48 هزار 
و 695 عدد تولید کنیم. این در حالى است که اگر مى خواستیم 
آن ها را از خارج وارد کنیم مى بایســت مبلغى برابر با 420 

میلیارد ریال مى پرداختیم. 
وى با بیان اینکه در حال حاضر با بیش از 500 شرکت سازنده 
داخلى ارتباط داریم، اظهار داشــت: تاکنــون با این روش 
کارهاى بسیار مهم و ارزشــمندى صورت گرفته که حتى 

با نمونه هاى خارجى قابل رقابت و معتبرتر از آن ها هستند.

رئیس مرکز اطالع رسانى فرماندهى انتظامى استان گفت: 
این فرماندهى به منظور تکمیل کادر نیروى انسانى خود از 

بین برادران واجد شرایط استخدام مى کند. 
سرهنگ" جواد درستکار" با بیان اینکه این استخدام براى 
متولدین 1374 به بعد است گفت: دارا بودن مدرك دیپلم یا 
پیش دانشگاهی تمامی رشته هاي ،نظري فنی وکارو دانش 
با معدل حداقل 14 ، حداقل 170ســانتی متــر قد از جمله 

شرایط اختصاصى استخدام است.
رئیس مرکز اطالع رسانى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
گفت: حافظان یک جزءقرآن کریم ، بســتگان درجه یک 
خانواده شهدا و جانبازان ، دارندگان مقام المپیاد علمی استانی 

وکشور، دارا بودن کارت بسیج فعال حداقل یک سال، دارا 
بودن حکم قهرمانی استانی یا کشوري (ورزش هاي انفرادي) 
و فرزندان خانواده نیروهاي مسلح مى توانند با معدل 12 نیز 
در این استخدام شرکت کنند.  این مقام انتظامى تصریح کرد: 
ثبت نام داوطلبانی که داراي دفترچه آماده به خدمت ممهور 
به مهر غیبت می باشد. سرهنگ درستکار گفت: داوطلبان 
براي کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام مى بایست به پایگاه 
اینترنتی www.gozinesh.police.ir مراجعه و پس 
از ثبت نام به همراه فرم ثبت نام اینترنتی به مرکز گزینش و 
استخدام فرماندهى انتظامى استان اصفهان واقع در خیابان 

طیب، کوى سرلت مراجعه نمایند.

استخدام نیرو در پلیس 
اصفهان 

صرفه جویى در تولید قطعات 
در شرکت پاالیش نفت

مدیرکل درآمد شــهردارى اصفهــان گفت: امکان 
پرداخت کرایه تاکسى در اصفهان بدون نیاز به تبادل 
پول نقد و متحمل شدن هیچگونه هزینه به صورت 
رایگان براى رانندگان و شهروندان ایجاد شده است.

نادر آخوندى با بیان اینکه بــراى برخوردارى از این 
خدمت، رانندگان تاکســى بــه دو روش مى توانند 
نســبت به ثبت نام اقدام کنند، افزود: روش نخست 
ثبت نام از طریق کمک گرفتــن از نیروها و ترویج 
کنندگان اصکیف مستقر در سطح شهر و میادین و 

ایستگاه هاى اصلى رانندگان تاکسى است.
مدیرکل درآمد شهردارى اصفهان ادامه داد: ترویج 
کنندگان اصکیف در سطح شهر اصفهان با لباس و 
آرم تجارى شرکت «به پرداخت ملت» به رانندگان 
مراجعه کرده و با ارائه قرارداد پذیرندگى، توضیحات 
و آموزش هاى الزم را ارائه داده و ســه عدد بارکد دو 
بعدى را به راننده تحویل مى دهنــد که یکى براى 
صندلى جلو و دو عــدد در صندلى هاى عقب نصب 

مى شود و این بارکدها حداکثر 72 ساعت پس از تأیید 
پذیرندگى فعال و به شماره حساب رانندگان وصل و 

قابل استفاده خواهد بود.
وى با اشــاره بــه روش دوم براى برخــوردارى از 
اصکیف، تصریح کــرد: روش دوم ثبت نام از طریق 
وب ســایت شــرکت به پرداخت ملت بــه آدرس 
behpardakht.com اســت و رانندگان پس 
از مراجعه به آدرس ســایت و انتخــاب گزینه ثبت 
نام رانندگان تاکســى نســبت به تکمیل اطالعات 
خود و دریافت کد رهگیرى اقدام کرده و پس از 24 
ساعت کارى با در دست داشتن مدارك خود به یکى 
از آدرس هاى اعالم شده در مرحله ثبت نام مراجعه 

مى کنند.
آخوندى گفت: شهروندان مى توانند از طریق ارسال 
عدد ســه به شــماره 3000173030 و یا کافه بازار 
و گوگل پلى نســبت به دریافت و نصب اپلیکیشــن 

"اصکیف" اقدام کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: 
با توجه به مجوز وزارت بهداشت و درمان کشور مبنى 
بر بازگشایى برخى مراکز از جمله دانشگاه ها و مدارس 
از روز شنبه 17 خردادماه (امروز) و پیش بینى افزایش 
مسافر، همه ناوگان اتوبوسرانى اصفهان و حومه از این 

روز فعال مى شود.
داریوش امانى اظهار کرد: ناوگان اتوبوسرانى اصفهان 
از ساعت شش صبح کار خود را آغاز کرده و تا ساعت 21 
الى22:30 دقیقه (در خطوط مختلف متغیر) به کار خود 

ادامه مى دهد، همچنین از تاریخ 17 خردادماه سرویس 
دهى در روزهاى تعطیل نیز از سر گرفته مى شود.

وى افزود: ضدعفونى و گندزدایى اتوبوس هاى شهرى 
همچنان به صورت روزانه انجام مى شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان تصریح 
کرد: تاکنون نزدیک به 75 درصد ناوگان اتوبوسرانى 
اصفهان فعال بوده که با این وجود با کنترل آمار روزانه 
چنانچه نیاز به افزودن اتوبوس به نــاوگان بود اقدام 

مى شود.

پیکر نوجوانى که اوایل خرداد در رودخانه زاینده رود 
در صحراى گزستان غرق شده بود در اطراف پل غدیر 

در شهر باغشاد پیدا شد.

این نوجوان 17 ســاله اصفهانى چهارم خردادماه در 
صحراى گزستان دچار حادثه غرق شدگى شد اما به 
دلیل شدت باالى آب زاینده رود جسم بى جان وى 

از رودخانه کشف نشــد. از زمان وقوع این حادثه تیم 
امداد نجات شهردارى باغبادران در حال جستجو براى 
پیدا کردن او بودند  و على رغم عبور جســم بى جان 
این فرد حادثه دیده در ساعات اولیه از 
سد چم آســمان و محدوده شهردارى 
باغبادران روند جســتجو ادامه داشت 

و متوقف نشد.
در ادامه جستجوهاى واحدهاى آتش 
نشــانى شــهردارى هاى شهرستان 
لنجــان، باالخره پس از هشــت روز 
جســتجو، در ســاعت17 و 30 دقیقه 
روز 12 خــرداد پیکر ایــن نوجوان در 
اطراف پل غدیر در شهر باغشاد توسط 
نیروهاى نجات غریق و خدمات ایمنى آتش نشانى 
شــهردارى باغبادران از زاینــده رود خارج و تحویل 

مقامات انتظامى براى انتقال به پزشکى قانونى شد.

پرداخت کرایه تاکسى با اپلیکیشین« اصکیف»

فعالیت ناوگان اتوبوسرانى اصفهان
 با همه ظرفیت از امروز

جسد نوجوان 17 ساله اصفهانى باالخره پیدا شد

در حالى که آتش سوزى در جنگل هاى زاگرس موقعیت 
بحرانى خاصى را براى محیط زیســت کشــور رقم زده 
است، نگرانى از تکرار حادثه مشــابه در استان افزایش 
یافته است. استان اصفهان 10 میلیون و 700 هزار هکتار 
مســاحت دارد که 6 میلیون و 300 هزار هکتار آن مرتع 
است، 3 میلیون و 200 هزار هکتار آن بیابان و 100 هزار 
هکتار جنگل. این آمار نشــان مى دهد که در این استان 

هم احتمال بروز یک فاجعه زیست محیطى کم نیست.
اما وقوع این احتمال تا چه میزان به واقعیت نزدیک است؟ 
منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استاندارى 
اصفهان در این باره با خبرگزارى «ایسنا» گفتگو کرده و 
با بیان اینکه خوشبختانه از ابتداى سال تاکنون حریقى 
در مراتع استان اتفاق نیفتاده است، از احتمال وقوع حریق 
در 1/5 میلیون هکتار از مراتع و جنگل هاى استان خبر 
داد و گفت: باتوجه به اینکه بخش عمده اى از جنگل هاى 
اســتان در ارتفاعات و نقاط صعب العبور است در صورت 
بروز حادثه قطعــا نیاز به بالگردهــاى مجهز به مخزن 

آب داریم.
شیشــه فروش حریق در جنگل ها و مراتع را ناشى از دو 
علت اصلى دانست و گفت: یکى از علت ها طبیعى است، 
یعنى پوشش گیاهى یک ساله که با بارندگى بهاره رشد 

کرده و در تابســتان خزان مى کند و خشک مى شود، با 
اندکى گرما خود به خود آتش مى گیرند.

وى علت دوم حریق در جنگل ها و مراتع را به خاطر عامل 
انسانى دانست و گفت: با بررسى که در سال گذشته انجام 
دادیم علت 95 درصد حریق ها خطاهاى انســانى بوده 
است، به این صورت که ســاکنان محلى و گردشگرانى 
که به مراتع و جنگل ها مى روند، آتش روشن کرده و رها 
مى کنند که با وزش باد سرایت مى کند و یا اینکه اشیاء 
براق مثل شیشه و فلز را در مناطق مرتعى رها مى کنند که 
این اشیاء به صورت عدسى نور خورشید را انعکاس داده 
و باعث حریق مى شــوند، در مواردى نیز دامداران آتش 
روشن مى کنند و یا کشاورزان، باقى مانده کشاورزى را 

آتش مى زنند.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با اعالم 
اینکه سال گذشته 2/5 هکتار حریق در جنگل هاى استان 
داشتیم، خاطرنشان کرد: دو مورد حریق در فریدونشهر 
اتفاق افتاد و 240 هکتار مراتع در اثر60 فقره حریق دچار 
آسیب شــد، همچنین 181 هکتار از عرصه هاى محیط 

زیست استان بر اثر 11 مورد حریق دچار آسیب شد.
وى به خسارت آتش سوزى در مراتع براى خاك و پوشش 
گیاهى که به زحمت ایجاد شده اشــاره و اظهار کرد: از 

اداره کل میراث فرهنگى استان خواســته ایم تورهاى 
گردشگرى و آژانس ها را آموزش دهند تادر عرصه هاى 
محیط زیست آتش روشن نکند و اگر ضرورت دارد حتما 
از خاموش بودن آن مطمئن شــوند و اشیا براق را در این 

عرصه رها نکنند.
شیشه فروش با بیان اینکه به ساکنان محلى در مناطق 
غرب و جنوب اســتان هــم توصیه مى کنیــم در این 
عرصه ها آتش روشن نکنند، گفت: اطالع رسانى ویژه به 
دهیارى ها و شهردارى ها براى همکارى با اداره کل منابع 
طبیعى استان داشته ایم تا اگر اتفاقى افتاد آمادگى الزم 
داشته باشند، از طرف دیگر اداره کل منابع طبیعى استان 
به ساکنان مناطق روستایى و پشت کوه فریدن تنور گازى 
و آب گرمکن خورشیدى و کپسول گاز داده و 2 هزار پکیج 
خورشیدى نیز در اختیار عشــایر قرار داده تا براى تامین 

سوخت درختان را آتش نزنند.
مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان با بیان 
اینکه بیشــترین مناطق تحت تاثیر حریق در استان 11 
شهرستان هستند، خاطرنشــان کرد: بوئین میاندشت، 
خوانسار، فریدن، چادگان، فریدونشهر، سمیرم، تیران و 
کرون، گلپایگان، نطنز، کاشان و لنجان شهرستان هایى 

هستند که سال گذشته حریق در آنها اتفاق افتاده است.

گمانه زنى مدیرکل مدیریت بحران از احتمال آتش سوزى در 1/5 میلیون هکتار از اراضى استان

آتش زاگرس به جان اصفهان هم 
مى افتد؟

با شیوع ویروس کرونا در کشور، اولین کسانى که با خطرات این بیمارى مواجه شدند، 
پرستاران و کادر درمانى بیمارستان ها بودند. از روزهاى پایانى سال گذشته تا امروز، 
تعداد زیادى از این ســربازان خط مقدم مبارزه با کرونا مبتال به این ویروس کشنده 
شدند. در اصفهان هم وضعیت متفاوت از کشــور نبود. ویروس کرونا در این استان 
هم قربانیانى را از میان کادر درمان برگزید و حتى بعضى از آنها را به کام مرگ کشاند. 
به گفته طاهره چنگیز، رییس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان، تا کنون دو  نفر از 
پزشکان بر اثر این بیمارى شهید شده اند اما در حال حاضر از افراد کادر درمان مبتال به 

کرونا، هیچیک وضعیت وخیمى ندارند.
در جدیدترین آمار منتشــر شده، شــیما صفازاده، رئیس هیأت مدیره نظام پرستارى 
اصفهان اعالم کرده که 5291 نفر از جامعه پرستارى استان اصفهان در بحران کرونا 
در خط مقدم مبارزه با این بیمارى بودند. این تعداد پرستار در حالى درگیر مبارزه با این 
ویروس شده اند که به گفته صفازاده، مجموع جامعه پرستارى استان اصفهان حدود 

8 هزار و 800 عضو دارد.
اما مهم آنکه در این میان سخن از ابتالى دانشجویان پزشکى به ویروس کرونا هم به 
گوش مى رسد. در این باره سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در گفت وگویى 
که با «ایسنا» انجام داده از مثبت شدن تســت 12 دانشجو و شش نفر از پرسنل این 

دانشگاه خبر داده است.
آرش نجیمى در خصوص وضعیت دانشجویان و پرســنل مبتال به کروناى دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان، اظهار کرد: با توجه به اعالم زمان بازگشایى دانشگاه ها، به 
منظور برآورد دقیق و برنامه ریزى جهت انجام پروتکل هاى حفاظتى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان اقدام به غربالگرى دانشجویان حاضر در خوابگاه ها و پرسنل مرتبط 

با این دانشجویان کرد.
وى بــا تاکید براینکه دانشــجویان و پرســنل هیچ گونــه عالئم بالینى نداشــتند 
افزود: پس از بررســى 139 دانشــجو و 67 پرســنل در چهار خوابگاه نتیجه تست 
کروناى 12 دانشــجو و شــش پرســنل دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان مثبت

 اعالم شد.

سید سعید سرابى که 27 فروردین سال جارى به سمت مدیرکلى فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان اصفهان منصوب شده بود در کمتر از دو ماه از این سمت استعفا کرد.

به گزارش «ایمنا»، در ابتداى سال جارى بود که محمدعلى انصارى پس از دو سال تکیه 
زدن بر جایگاه مدیرکلى فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان از این سمت رفت و 
سید سعید سرابى بر این منصب نشست. سرابى از مشهد به اصفهان آمده بود تا به عنوان 
اصلى ترین و مهم ترین متولى فرهنگ و هنر این شهر شناخته شود؛ اما عمر خدمت او در این 
سمت بیش از دو ماه طول نکشید و در نهایت روز 13 خردادماه سید عباس صالحى، وزیر 

فرهنگ و ارشاد اسالمى با استعفاى وى موافقت کرد. 
دلیل استعفاى مدیر تازه آمده

سرابى تایید کرد که از اواخر اردیبهشت  ماه استعفا داده بود. آنطور که خبرگزارى «ایسنا» 
روز 13 خرداد گزارش داده است، وى دلیل استعفاى خود را چنین اعالم کرد: «گرفتن این 
تصمیم برایم بسیار سخت بود، اما به دلیل شرایط خاص خانواده و کسالت فرزندم و عدم 
امکان حضورم در اصفهان مجبور به این تصمیم شدم و از حدود 15 روز پیش استعفاى خود 
را تقدیم وزیر محترم کردم که امروز پذیرفته شد. با هدف ایجاد تحول در حوزه فرهنگ و هنر 
استان اصفهان سمت مدیرکلى این  استان را پذیرفتم، اما شرایط به گونه اى است که در حال 

حاضر با اولویت موضوع خانواده قادر به ادامه کار نیستم.»
انتصاب مدیر کل جدید

با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى، حجت االسالم والمسلمین رمضانعلى معتمدى مدیر 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان شد. در بخشى از متن حکم سید عباس صالحى 

خطاب به معتمدى آمده است:
«امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیرى از ظرفیت هاى موجود و نیروهاى کارآمد 
و فرهیخته و تعامل سازنده با مسئوالن و مدیران استان و ارتباط نزدیک با اصحاب فرهنگ 
و هنر و مردم فرهنگ دوست و هنر پرور اســتان اصفهان در مسیر رشد فضائل اخالقى، 

شکوفایى و اعتالى فرهنگ و هنر اسالمى و ایرانى موفق و موید باشید.»
مسئول هماهنگى دبیرخانه شوراى فرهنگ عمومى استان اصفهان، مشاور مدیرکل در 
امور روحانیت و حوزه هاى علمیه اصفهان، رئیس کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد استان 

اصفهان از جمله فعالیت هاى فرهنگى معتمدى بوده است.

مدیرکل ارشاد اصفهان نیامده رفت! 12 دانشجوى پزشکى
 مبتال به کرونا شدند

عضو هیئت علمى منابع طبیعى دانشــگاه صنعتى 
اصفهان با اعتقــاد بر این که امــروز اصفهان تونل 
کوهرنگ و بهشــت آباد را نمى خواهــد و تنها به 
دنبال حقابه خود اســت، گفت: آبى که از اســتان 
اصفهان به خوزســتان مى رود بیــش از 2.5 برابر 
آبــى اســت کــه از کارون در قالب طــرح هاى 
تونل هاى اول و دوم کوهرنگ و چشمه لنگان وارد

 اصفهان مى شود.
مهدى بصیرى با اشاره به برخى اعتراضات نسبت به 
اجراى طرح بهشت آباد، اظهار کرد: سود عمده طرح 
انتقال آب بهشت آباد به یزد و بعد سپس عاید کرمان 
مى شود و سودى از این طرح عاید اصفهان نمى شود. 
وى افزود: آبى که قرار است در قالب طرح انتقال آب 
بهشــت آباد به اصفهان اضافه شود، پیشتر از حقابه 
داران اصفهان برداشت شده و به یزد و چهارمحال و 

بختیارى و جهت توسعه صنایعى همچون ذوب آهن 
و فوالد واگذار شده است.

عضو هیئت علمى منابع طبیعى دانشــگاه صنعتى 
اصفهان با اشاره به این که اگر 150 میلیون مترمکعب 
در قالب این پروژه به اصفهان برسد تقریبا یک ششم 
آبى ســت که از حقابه داران اصفهان برداشت شده 
است، گفت: در حالى که دولت مقدار قابل توجهى از 
حقابه هاى کشاورزان را براى بخش هاى دیگر مانند 
شــرب، صنعت و انتقال به یزد برداشت کرده است، 
براى جبران این برداشــت ها دو طرح بهشت آباد و 

تونل سوم کوهرنگ را در نظر گرفته است.
وى تاکید کرد: در واقع امروز اصفهان تونل کوهرنگ 
و بهشــت آباد را نمى خواهد و تنها به دنبال حقابه 
خود است، بنابراین دولت چاره اى به جز تعریف این 

طرح ها نداشته است.

اصفهان از بهشت آباد سودى نمى برد، حقابه خود را 
مى خواهد

آرمان کیانى
مانى مهدوى



0404فرهنگ 3772شنبه  17 خرداد  ماه   1399 سال هفدهم

با شــنیدن کلمه «مافیا» اولین چیزى که در ذهنتان 
تداعى مى شود چیست؟ «سیسیل»؟ «خانواده هاى 

تبهکار»؟ «پدرخوانده»؟ «دون کورلئونه»؟ 
«مافیا» اما از نظر «مهدى محمدى» خود «زندگى» 
است، مافیایى که برایش حکم «زندگى شخصى» را 
دارد و ساختار آن با ساز و کار باندهاى خالفکارى دنیا 
فرق مى کند، این «مافیــا» عنوان یک بازى گروهى 
است و یکســالى مى شود که مســابقه اى بر اساس 
قواعد و مقررات آن از شبکه سالمت تلویزیون پخش 
مى شود و محمدى این روزها به واسطه حذف از این 

برنامه حسابى در فضاى مجازى معروف شده است.
مافیــا در جهــان هر چقــدر با نــام «سیســیل»، 
«خانــواده هاى تبهــکار»، «پدرخوانــده» و «دون 
کورلئونه» گره خورده، براى اصفهانى هاى عالقه مند 
به بازى مافیا  با «آقا مهدى» شــناخته مى شــود. به 
همین دلیل هــم خودش مى گوید اصــًال هدفش از 
شرکت در این مسابقه همین کسب شهرت بوده است. 
مهدى محمــدى بین مخاطبان برنامه «شــهروند و 
مافیا» به محبوبیت چشمگیرى رسیده چون به زعم 
آنها داوران این برنامه در حــق این بازیکن اصفهانى 
اجحاف کرده و او را از رسیدن به فینال محروم کردند. 
ســه داور جوان این مســابقه براى دفاع از رأیى که 
به مهدى محمدى داده اند مدارکــى ارائه کردند اما 
مردم قانع نشــدند و خواهان شفاف ســازى درباره 
این موضوع هســتند. اگرچه خود این بازیکن تاکنون 
واکنش اعتراضى چندانى نسبت به این مسئله نشان 

نداده است.
آقاى محمدى! چرا برخالف مردم 
کــه معتقدند در حقتــان ناداورى 
صورت گرفتــه، شــما اعتراض 
چندانى به ماجــراى اتفاق افتاده 

انجام نداده اید؟
«اعتراض نکردم چون اعتراضات مردمى به شــدت 
زیاد بود. اعتراض نکردم چون برایم خیلى بهتر شد که 
فینال نرفتم و بیشتر شناخته شدم و به هدفى که مدنظر 

بودم، رسیدم.»
چه هدفى؟

«هدفم این بود که چهره بشوم و یک مسابقه مافیا در 
کل استان اصفهان راه بیاندازم که همین شناخته شدن 
در این مورد به من کمک کرد و االن در تهیه و تدارك 
این مسابقه هستم. البته به کمک صدا و سیماى مرکز 

اصفهان.»
اینکه او به این هدف بزرگ خواهد رســید یا نه را گذر 
زمان مشــخص خواهد کرد اما آنچه مهم است اینکه 
او به هیچ عنوان قصد منصرف شدن از تصمیمش را 
نــدارد همانطور که بارها در گفتگوى یک ســاعت و 
نیمه اى که در غروب یک روز بهارى در گوشــه دنج 
کافه بلک با او انجام دادیم از این موضوع سخن گفت. 
این مافیاباز قهار مى گوید هر طور شده حتى در صورت 
مخالفت صدا و سیما مى خواهد مسابقه بزرگش را در 

اصفهان راه بیاندازد. 
یعنى مى خواهید چیزى شبیه برنامه 
«شــهروند و مافیا» شبکه سالمت 
را در صدا و سیماى اصفهان تولید 

کنید؟
«بله. اما به صورت پاك. به صورت تمیز. عادالنه.»

یعنى معتقدید که...
مى پرد وسط حرفمان و خیلى قاطع مى گوید: «100 
درصد، حتى پیج خود برنامه مافیا بعد از مســابقه به 
من پیام داده که ”ســالم، آقا مهدى، شما در دفاع از 
مســابقه مافیا چیزى نمى گى؟ ” مــن در جواب آنها 
نوشتم ”ســالم، چى مى تونم بگم؟ واقعًا خود منم از 
این موضوع ناراحتم، امــا بازهم به مردم عزیزم گفتم 
ممکنه اشتباهى پیش آمده باشه، اما واقعًا اشتباه بود؟“ 
پیام هایش هست.» و بعد دایرکت برنامه را به ما نشان 
مى دهد و آنچه توجه ما را بــه خود جلب مى کند این 
است که سئوال او از ســوى برنامه «شهروند و مافیا» 

بى جواب مانده است.
مسابقه «شــهروند و مافیا» طى یکســال گذشته بر 

اســاس بازى مافیا در چهار فصل از شبکه سالمت به 
روى آنتن رفته است و در هر فصل بازیکنان در چندین 
قسمت به رقابت با یکدیگر پرداخته اند و برترین آنها 
مرحله به مرحله باال آمدند تا فینــال. مهدى یکى از 
شرکت کنندگان برتر فصل چهارم این رقابت ها بود 
که در مرحله نیمه نهایى حذف شد. در صورتى که به 
نظر مردم و «نادر مدیر» یکى از داوران این برنامه، او 
در نیمه نهایى «عالى» بازى کرد: «بعد از اعالم نتایج 
نیمه نهایى به آقاى مدیر پیام دادم که چه اتفاقى افتاده 
که من صعود نکردم. یعنى من اینقدر بد بازى کردم که 
نباید فینالیست مى شــدم؟ آقاى مدیر براى من فایل 
صوتى فرستادند که شما از نظر من عالى بودى (کلمه 
«عالى» را رسا و کشیده مى گوید) و از نظر من شما باید 
(باتحکم «باید» را ادا مى کند) مى رفتى فینال اما سه 
نفر دیگر به غیر از من داورند و نشد که شما بروى باال. 
یعنى آقاى مدیر تالشش را کرده بود که من فینالیست 

شوم اما دیگران اجازه ندادند.»
مى خواهید بگوییــد داوران دیگر 
برخالف آقاى مدیر فکر مى کردند 
شما شایســتگى رفتن به فینال را 

ندارید؟
«100 در صد. 100 در صد. ببینید، آقاى مدیر نظرش با 
مردم یکى است. یک فایل صوتى دیگر هم آقاى مدیر 
برایم فرستادند و گفتند مهدى! من هم در فصل اول 
وقتى بازیکن بودم مثل تو در مرحله نیمه نهایى حذف 
شــدم و مطمئن باش که رأى مردمى تو را به حقت 
مى رســاند. اصًال ناراحت نباش و با دِل خوش برگرد 
اصفهان. بازى ها که پخش شود مردم برایت دست و 

پا مى شکنند. مطمئن باش.»
و جالب است که پیش بینى نادر مدیر به تحقق پیوسته 
و مهدى محمدى این روزها بین اکثر مخاطبان برنامه 
«مافیا و شهروند» محبوب شده، این محبوبیت البته 
فقط بخاطر صعود نکردن به فینال به دست نیامده و 
شاید علت دیگر آن سبک بازى مهدى است چرا که او 
در سه مرحله از این رقابت ها توانست عنوان بازیکن 

منتخب مردمى را از آن خود کند. 
هواداران مهدى بــا وجود اینکــه دو هفته از پخش 
مسابقات فصل چهارم از تلویزیون مى گذرد همچنان 
با گذاشــتن کامنت هاى انتقادى در پیج اختصاصى 
برنامه مافیا در اینستاگرام (mafia.tv.ir)، اعتراض خود 
را نســبت به ناعادالنه بودن حذف او نشان مى دهند. 
وقتى درباره ایــن موضوع با او حــرف مى زنیم آهى 
مى کشد و مى گوید: «درست نیست من این حرف را 
بزنم اما باال نرفتن من عین ناداورى بود، خودناداورى 
بود، خود اعمال نفوذ بود، کارگــردان برنامه «محمد 
رجایى» و «سینا مطلم» داور مافیا عین ناداورى را در 
حق من انجام دادند. آنها نمى خواستند من بروم فینال. 
وقتى قرار شــد در برنامه «مافیا زوم» که به تحلیل 
مسابقات برگزار شده مى پردازد با من مصاحبه کنند، 
قبل از ضبط کردن، من را آوردنــد روى خط برنامه، 
تصویر نداشتم اما صدا داشتم. آقاى «على رجایى»، 
تصویر بردار و برادر کارگردان برنامه هم آنجا بود. او 
اعالم کرد مهدى عالى بود در این بــازى و در بازى 
آخرش هم فوق العاده بود. ســینا گفت بله، مهدى در 
بازى آخرش هم خوب بود اما در بازى اولش نه. آقاى 
رجایى به عینه گفت مهدى «روى جفت مافیاى بازى» 
بود، خیلى خوب بازى کرد، بقیه شــهروندان «تبر» 
بودند. تا این را گفت، ســینا هم گفت خب حاال دیگر 
بازى گذشته و با پرسیدن حال من رفت براى مصاحبه. 

خب این چه معنى مى تواند داشته باشد؟»
وقتى مهدى محمدى بحث بازى اول و دوم را پیش 
کشید، از او درباره علت تکرار مســابقه نیمه نهایى و 
اینکه چه اتفاقى افتاد که این مسابقه دو بار انجام شد، 
پرســیدیم. او در جوابمان گفت که هنگام برگزارى 
مسابقه اول بعد از گذشت مدتى از بازى، داورها اعالم 
کردند بازى استدالل الزم را ندارد و در حد نیمه نهایى 
نیست و براى همین دوباره به شرکت کنندگان نقش 
دادند و گفتند براى انتخاب بازیکنان منتخب میانگین 

نمرات هر دو بازى را لحاظ مى کنند.
استدالل نداشت؟!

«ببینید در مسابقه اول، شــماره یک (محمد) شماره 
4 (امین) هــر دو مافیا بودند. من در آن مســابقه هم 
مثل بازى دوم که از تلویزیون پخش شــد نفر دهم و 
زره پوش بازى بــودم. در تایم معارفه همین که نوبت 
به من رسید بلند شــدم و گفتم شماره یک و شماره 4 
هر دو مافیا هستند. تایم تمام شد. شب یک شد. مافیا 
همدیگر را شناسایى کردند و روز شد و شروع کردیم 
صحبت کردن. از نفر اول تا نفر نهم همه گفتند مهدى 
مافیاســت. و کًال یک بار به من چالش دادن و به دو 
مافیاى بازى هر کدام سه بار چالش دادند. آقاى محمد 
باید اخراج انضباطى مى شد. بخاطر اینکه اطالق نقش 

کرد به من و گفت مهدى زره پوش است.»
چطور متوجه شد؟ 

«نمى دانم اما اعالم کــرد که مهدى، زره پوش بازى 
است و نقشش را انداخته رو و مشخص است.»

پس معتقد بود که شما اعالم نقش 
کرده اید.

«بله در حالى که من تا آن زمان به آن صورت صحبتى 
نکرده بــودم و این کار محمد، اطالق نقش اســت و 

اطالق نقش در بازى مافیا، مساوى با اخراج انضباطى 
اســت. محمد نه تنها اخــراج انضباطى نشــد بلکه 
مى گوینــد از آن بازى نمره خیلــى خوبى هم گرفته 
اســت. در بازى دوم، محمد که نقش «پزشک» شهر 

را داشت هم بازى اش از نظر من خیلى جالب نبود.» 
اکثر بینندگان این مســابقه در این 
مورد با شــما هم عقیده هســتند و 
«محمد غفارى» با اینکه در بازى هاى 
دیگر پلیر خوبى بود اما در نیمه نهایى 
که از تلویزیون پخش شــد به قول 

مافیابازها روز بازى اش نبود.
«بله. محمد عالــى بازى مى کرد امــا آن بازى جزو 
شب هاى خوبش نبود. با اینکه پلیرى بسیار قوى است 
اما مسابقه نیمه نهایى، شب مافیایى اش نبود. حتى در 
آن بازى به جاى شــهروند، مافیا نجات داد. محمد با 

وجود این خطاها به فینال صعود کرد.»
فینالیست شدن بازیکنان ضعیف در مرحله نیمه نهایى 
و عدم صعود بازیکنى مثل مهدى که عالى بازى کرده 
بود باعث هجمه بیش از حد بینندگان برنامه مافیا به 

پیج «mafia.tv» و داوران شد تا جایى که سینا مطلم 
براى برطرف کردن شــبهات پیش آمده، ریزنمراتى 
که بــه بازیکنان داده بود را در صفحه شــخصى اش 
منتشر کرد. مهدى اما نسبت به نمرات درنظر گرفته 
شده معترض است: «فقط نمرات را مى گذارند. خب 
مخاطب وقتى بــازى اول را ندیده چه چیز را باید باور 
کند؟ من در الیوى با آقاى مدیر و سه نفر از دوستانش 
شرکت کردم. آقاى مدیر از دوستانش پرسید: «شما چه 
نمره اى به بدترین روز بازى مهدى مى دهید؟ یکى 
گفت70، یکى گفت80 و آقاى مدیر گفت من 60 دادم 
به مهدى(براى مسابقه که پخش نشد) و جالب است 
که سینا مطلم به من 40 داده، نمره اى که با توجه به 

آن محال بود من بتوانم بروم فینال.»
از البه الى تمامى حرف هاى مهدى مى شود این را 
فهمید که او بیش از همه از ســینا مطلم دلخور است: 
«شبى که بازى از تلویزیون پخش مى شد پس از اتمام 
مسابقه، آقاى مدیر مى گوید که «مهدى بى نظیر بود، 
مهدى عالى بود شــماره 9 و 10 عالى بودند». همان 
موقع ســینا مطلم مى آید وســط صحبت هاى آقاى 
مدیر و مى گوید «ما باید هر دو بازى را لحاظ کنیم»، 
هر دو بازى را لحاظ کنیم یعنى مشــخص بود که من 
فینالیست نیستم. فینالیست ها از قبل مشخص شده 

بودند.»
محمدى مى گوید «قلقش» در بازى این اســت که 
ذهنش را روى یک نفر به هیچ وجــه قفل نمى کند، 
حتى اگر به نظــرش آن فرد 100 در صــد «مافیا» 
باشد و صحبت هاى او را خوب گوش مى کند، شاید 
با استدالل و منطق او قانع شود که آن فرد «شهروند» 
اســت، اما نمى دانیم چرا االن قفل کــرده روى این 
موضوع که برخى از داورها نمى خواستند او فینالیست 

شود. 
آقاى محمدى فکر نمى کنى ممکن 
است در این مورد اشــتباه کنى؟ 
شاید عوامل این برنامه هم دالیل 

قانع کننده اى داشته باشند؟
«داورهاى مســابقه یا عوامل برنامه مى توانستند با 
من صحبت کنند. حداقل بیایند بازى شب اول مرا به 
خودم نشان بدهند و عملکرد من را آنالیز کنند. بگویند 
آقا مهدى! بازى اول شما این بوده، ببین این اشتباه را 
داشتى، اینجا خطا کردى نمره ات این شده، شما این 
عمل را انجام دادى که ما مجبور شدیم حذفت کنیم. 
نه اینکه به من بگویند شــما نفر یازدهم بودى. یک 
نفر دیگر تا فینال راه داشــتى، فقط یک نفر. این چه 
حرفى است؟ مى شــد این کار را انجام داد. باید با من 
تماس مى گرفتند، نه اینکه به مــن پیام بدهند براى 
دفاع از برنامه صحبت نمى کنى؟ به نظر شــما حق با 

من نیست ؟»
قبل از اینکــه ما فرصت کنیم جواب ســئوال مهدى 
را بدهیم، «احســان» یکى از دوستان او که از اواسط 
این گفتگو وارد کافه شــده بود و با فاصله کمى از ما 
نشسته بود و به حرف هایمان با دقت گوش مى کرد 
دیگر نتوانســت آرام بماند و در دفاع از مهدى گفت: 
«طرفداران مهدى همه درخواست کردند که بازى اول 
پخش شود یا مى گفتند که باید داورى بر اساس بازى 
باشد که پخش شــده و بیننده ها تماشا کرده اند یا هر 
دو بازى را پخش کنید، ممکن است آقا مهدى 1000 
تا بازى قبل از بازى اصلى انجام داده باشد و در 999 
بازى بد بوده باشد اما در بازى اصلى خوب بازى کرده 
باشــد، مبناى داورى باید همان بازى باشد که پخش 
شــد یا اینکه خالصه بازى اول را براى شفاف سازى 

پخش کنند.»
و مهدى در تأیید حرف دوستش مى گوید: «بله. ببین! 
چرا بازى اول را پخش نمى کنند؟ قطعًا اتفاقاتى افتاده 

در آن بازى که جرأت نمى کنند پخش کنند.»
و باز دوستش ادامه مى دهد: «حداقل «مافیا زوم» در 
فضاى مجازى پخش مى کرد، مگر ســینا نمى گوید 
این برنامه «نود» مافیاست؟ تا ساعت دو و سه شب هم 
که الیو مى گذارند در این برنامه و مسابقات را تجزیه 
تحلیل مى کنند، خب 45 دقیقه هم وقت مى گذاشتند 

براى پخش آن بازى تا مردم قضاوت کنند.»

آقاى محمــدى! خود شــما قبل 
از پخش بازى نیمــه نهایى روى 
قضــاوت اطرافیانتــان نســبت 
بــه عملکــرد داوران تأثیر منفى 

نگذاشتید؟
«اصًال، من هیچ ذهنیتى به کسى ندادم که مبادا با آن 
پیش زمینه ذهنى فکر کننــد ناداورى صورت گرفته، 
حتى به همسرم و چند نفر از دوســتانم گفتم در نیمه 
نهایى خیلى جالب بازى نکــردم، در حالى که خودم 
مى دانستم چه کرده ام. اما مى خواستم بدانم نظر آنها 
در این باره چیست. شبى که بازى پخش شد همسرم 
ناامید نشســته بود بازى را مى دید و هر لحظه که از 
برنامه مى گذشــت و بازى مرا تماشا مى کرد شگفت 
زده مى شــد و بعد از بازى بود که دوستان و آشنایانم 
مدام با من تماس مى گرفتند و پیام مى دادند و کامنت 
مى گذاشتند که مهدى چرا نرفتى فینال؟ چرا نرفتى؟ 

و همه این سئوال را تکرار مى کردند.»
اینکه مهدى محمدى چــرا از راهیابى به فینال فصل 
چهارم مسابقات «شهروند و مافیا» بازماند فقط سئوال 
دوستان او نبود بلکه ذهن اکثر بینندگان این برنامه را 
نیز به خود مشغول کرده و مهمتر از همه اینکه باعث 
دلخورى شــدید مخاطبان اصفهانى این برنامه شده 
اســت طورى که آنها معتقدند داورهــاى مافیا مثل 
فوتبال، حق اصفهانى ها را پایمال کرده اند و با گذاشتن 
کامنت «پرچم اصفهان همیشــه باالســت» در پیج 
«mafia.tv» حمایتشان را از مهدى نشان مى دهند.

مهدى باز نفس عمیقى مى کشد و مى گوید: «هدف 
من این بود که مافیا را در اصفهان گســترش بدهم و 
قطعاً این کار را انجام خواهم داد، مسابقه داخل اصفهان 
برگزار خواهم کرد؛ چه صدا و سیما قبول کند چه قبول 
نکند، کارى مــى کنم که از شــهرهاى دیگر هم به 
اصفهان بیایند و براى انجام بازى مافیا ثبت نام کنند.»

وقتى داشــت اینقدر محکم وبا قطعیــت از اهدافش 
حرف مى زد ناخودآگاه چشممان افتاد به نوشته روى 
آینه اى که در گوشه اى از کافه روى زمین قرار داشت: 
«دست از طلب ندارم تا کام من برآید...» چشم از آینه 

برمى گیریم و رو به سوى محمدى مى گوییم:
مثل سپاهان که با قد علم کردن در 
فوتبال و قهرمانى هاى پى در پى، 
این رشته ورزشــى را از دوقطبى 

بودن خارج کرد؟
«دقیقًا. (با خنده) ســپاهان اصفهان کارى کرد با این 

تیم هاى تهرانى که نباید مى کرد.»
وقتى این را مى گوید چشــمانش از خوشحالى برق 
مى زند طورى کــه یقین پیدا مى کنیــم از هواداران 
پروپاقرص طالیى پوشــان اســت و حتــى لزومى 
نمى بینیم در این مورد از او ســئوال کنیــم. او ادامه 
مى دهد: «مــن همانطور که در برنامــه مافیا اعالم 
مى کردم افتخار مى کنم که یک اصفهانى هســتم و 

اصفهانى ها نظیر ندارند.»
■■■

از پنجره کوچک کنــار در ورودى کافه که به بیرون 
نگاهى مى اندازیم متوجه مى شــویم االن نسبت به 
زمانى که وارد این مکان شدیم هواى بیرون تاریک تر

 از فضاى داخل کافه است. بیش از یک ساعت است 
که ما در حال گپ و گفت با مهــدى محمدى درباره 
اتفاقات بازى نیمه نهایى مافیا و حواشــى آن هستیم 
اما هنوز نقاط تاریک این اتفاق برایمان روشن نشده و 
موضوع وقتى مبهم تر مى شود که همسر مهدى که 
تازه به جمع ما پیوســته و روى یکى از صندلى هاى 
کنار در ورودى نشسته مى گوید: «نادر مدیر در اینستا 
پست گذاشته و رسمًا از داورى این برنامه استعفا کرده 

است.»
تنها داورى که به دو بازى مهــدى محمدى در نیمه 
نهایى نمــرات 60 و100 داده بود، اســتعفا مى کند و 
چند روز بعد پیج «mafia.tv» بــا رونمایى از داوران 
جدید این مســابقه در کنار دو داور سابق، مى نویسد: 
«ان شاءا... در امر داورى بدون اشتباه ظاهر شوند» و 
جالب تر اینکه یکــى از دو داور جدید این برنامه اهل 

اصفهان است.  

شرکت کننده اصفهانى مسابقه تلویزیونى 
«شهروند و مافیا» در گفتگو با «نصف جهان» 

از علت فینالیست نشدنش مى گوید

مهدى محمدى: 
اعمال نفوذ و 

عین ناداورى بود
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از شبکهسالمت به فصل در چهار اســاس بازى مافیا
روى آنتن رفته است و در هر فصل بازیکنان در چندین 
قسمت به رقابت با یکدیگر پرداخته اند و برترین آنها 
مرحله به مرحله باال آمدند تا فینــال. مهدى یکى از 
برتر فصل چهارم این رقابت ها بود  کنندگان شرکت
که در مرحله نیمه نهایى حذف شد. در صورتى که به 
نظر مردم و «نادر مدیر» یکى از داوران این برنامه، او 
در نیمه نهایى «عالى» بازى کرد: «بعد از اعالم نتایج 
نیمه نهایى به آقاى مدیر پیام دادمکه چه اتفاقى افتاده 
که من صعود نکردم. یعنى من اینقدر بد بازى کردم که 
نباید فینالیست مى شــدم؟ آقاى مدیر براى من فایل 
صوتى فرستادند که شما از نظر منعالى بودى (کلمه 
«عالى» را رسا و کشیده مى گوید) و از نظر من شما باید 
(باتحکم «باید» را ادا مى کند) مى رفتى فینال اما سه 
نفر دیگر به غیر از من داورند و نشد که شما بروى باال. 
یعنى آقاى مدیر تالشش را کرده بود که من فینالیست 

شوم اما دیگران اجازه ندادند.»
مى خواهید بگوییــد داوران دیگر 
برخالف آقاى مدیر فکر مى کردند 
شما شایســتگى رفتن به فینال را 

ندارید؟
0 درصد. 100 در صد. ببینید، آقاى مدیر نظرش با  100»
مردم یکى است. یک فایل صوتى دیگر هم آقاى مدیر 
برایم فرستادند و گفتند مهدى! من هم در فصل اول 
وقتى بازیکن بودم مثل تو در مرحله نیمه نهایى حذف 
شــدم و مطمئن باش که رأى مردمى تو را به حقت 
مى رســاند. اصًال ناراحت نباش و با دِل خوش برگرد 
اصفهان. بازى ها که پخش شود مردم برایت دست و 

پا مى شکنند. مطمئن باش.»
و جالب است که پیش بینى نادر مدیر به تحقق پیوسته 
و مهدى محمدى این روزها بین اکثر مخاطبان برنامه 
«مافیا و شهروند» محبوب شده، این محبوبیت البته 

■ بازى «مافیا» شبیه سازى نبردى اســت بین یک اقلیت آگاه و یک 
اکثریت ناآگاه که در دو فاز شب و روز برگزار مى شود. در این مسابقه نقش 
شرکت کنندگان به طور مخفیانه تعیین مى شود: «مافیا» که همدیگر را 
مى شناسند یا «شهروند». * در فاز شب، افراد مافیا یک شهروند را به قتل 
مى رسانند. در طول فاز روز، تمام بازیکنان بازمانده در مورد هویت هاى 
مافیایى بحث مى کنند و براى حــذف یک مظنون رأى گیرى مى کنند. 
بازى ادامه مى یابد تا زمانى که همه مافیاها حذف شوند (برد شهروندان) 

یا تعداد مافیاها و شهروندان برابر شود (برد مافیا).
■ مسابقه مافیا توســط یک «راوى» که در جریان بازى نقشى ندارد، 

اداره مى شود.
■ در فاز شب، تمام افرادى که در بازى نقش دارند موظفند چشمان خود 
را بسته نگه دارند تا زمانى که راوى بازى به ترتیب اسم نقش هاى بازى 
را صدا بزند. پس از آن، هر کدام از نقش ها چشمان خود را باز مى کنند تا 
راوى آنها را بشناسد و سپس چشــم خود را مى بندند. الزم به ذکر است 
که از طریق این روش، مافیاها در ســکوت براى اولین بار یاران خود را 

خواهند شناخت.
■ در فاز روز بازى هم با اعالم راوى همه چشمان خود را باز مى کنند و با 

توجه به روند بازى به نوبت به بحث درباره هویت افراد مى پردازند و سعى 
مى کنند کسى را که ظن مافیایى به وى دارند از بازى اخراج کنند. البته 
این کار با رأى گیرى صورت مى پذیرد و به فردى که بیشــترین رأى را 
براى خروج بیاورد فرصت دفاع داده مى شود اگر توانست بازیکنان را قانع 
کند در بازى مى ماند و اگر خیر با رأى گیرى دوباره اخراج مى شود و بعد از 

آن راوى اعالم مى کند که آن فرد مافیا بوده یا شهروند.
■ در فاز شب، یک نفر از شهروندان به صورت مخفیانه به دست رئیس 
مافیا کشته مى شود. بعد از آن «پزشــک» شهر با اعالم راوى چشم باز 
مى کند و حدس مى زند چه کسى کشته شده و اقدام به نجات او مى کند. 
اگر درست حدس زد، فرد کشته شده توسط مافیا در بازى مى ماند اما اگر 

پزشک اشتباه تشخیص داد، آن فرد هنگام روز از بازى حذف مى شود.
■ «زره پوش»، شهروندى است که شــب ها از گزند تیر مافیا در امان 
مى ماند و در روز یکبار با بیشترین رأى از بازى خارج نمى شود. در صورت 
وقوع این اتفاق، زره اثر خودش را از دســت مى دهد و از آن به بعد این 
بازیکن براى مافیا قابل مذاکره نیست و در شب با تیر مافیا کشته مى شود. 
■ «کارآگاه» هم شهروندى است که هنگام شب با اجازه راوى چشم باز 
مى کند و هر شب مى تواند با توجه به اتفاقات بازى حدس بزند چه کسى 

مافیاست و با اشاره به آن فرد استعالم مافیا بودن آن را از راوى بگیرد. 
البته استعالم رئیس مافیا همیشه منفى خواهد بود.

■«تک تیر انداز» هم عضو گروه شــهروندان اســت و 
هر شب به دســتور راوى بیدار مى شــود و یک شب 
مى تواند یکى از افرادى که احساس مى کند عضو گروه 

شهروندان نیست را بکشــد. در صورت اینکه تیر تک تیرانداز به 
اشتباه شهروند را هدف بگیرد خود او از بازى حذف مى شود اما در 
صورتى که به سمت رئیس مافیا تیراندازى کند هیچیک از بازى 

حذف نمى شوند.
■«شهروند تبر» به شــهروندى مى گویند 

که در روز هیچ اســتداللى نــدارد و در 
تشخیص مافیا ضعیف عمل مى کند. 

او به جاى اینکه با شــهروندان بازى 
در رأى دادن همسو باشد، چشم و 
گوش بسته فریب اعضاى مافیا 
را مى خــورد و باعــث باخت 

شهروندان مى شود.

بازى «مافیا» در یک نگاه 

مرضیه غفاریان
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رحمان احمدى فوتبال حرفه اى را از سال 76 در تیم شموشک نوشهر 
در دروازه آغاز کرد. وى ســابقه بازى در تیم هاى ســایپا، سپاهان، 
پرســپولیس، پیکان و پارس جنوبى را دارد. این دروازه بان در حال 
حاضر در تیمى فعالیت نمى کند و به دنبــال باال بردن دانش خود در 

زمینه مربیگرى است.
احمدى که خود یکى از طرفداران سپاهان است، سال 87-86 به این 
تیم پیوست و پس از دو سال بخاطر اینکه با حضور مهدى رحمتى به 
او بازى نرسید ســپاهان را ترك کرد و وارد پرسپولیس شد، اما بعد از 
یکسال دوباره به سپاهان پیوست و سومین قهرمانى متوالى را با این 

تیم به دست آورد.
وى در کارنامه افتخارات خود سه قهرمانى لیگ برتر با سپاهان، یک 
قهرمانى لیگ برتر با سایپا و یک قهرمانى جام حذفى با پرسپولیس را 
دارد. احمدى در حال حاضر در تیمى فعالیت نمى کند و به دنبال باال 
بردن دانش خود در زمینه مربیگرى اســت. خبرنگار «ایمنا» با این 
دروازه بان با سابقه فوتبال گفتگویى انجام داده که در ادامه مى خوانیم:

از کى فوتبال را شروع کردى و چه اتفاقى افتاد 
که به این رشته عالقه مند شدى؟

فوتبال را از اول دبیرستان در پست مهاجم شروع کردم. سال 76 تیم 
شموشک نوشهر تست گیرى انجام داد که در پست دروازه بانى تست 

دادم و قبول شدم.
سابقه بازى در چه تیم هایى را دارى؟

سابقه بازى در تیم هاى شموشک نوشهر، سایپا، سپاهان، پرسپولیس، 
پیکان و پارس جنوبى را دارم.

در تیم هایى که حضور داشتید کدام امکانات و 
شرایط بهترى داشت؟

از بین تیم هایى که حضور داشتم سپاهان شرایط بهترى داشت.
نظرت در رابطه با سپاهان چیست؟

اکثر بازیکنان بزرگ در سپاهان بازى کردند که این از بزرگى باشگاه 
است. یکى از آرزوهاى من حضور در این تیم بود که خدا را شکر این 
اتفاق افتاد. با تمام وجود سپاهان را دوست دارم زیرا هفت سال در آن 
حضور داشتم و سه بار همراه این تیم قهرمان لیگ برتر فوتبال شدم.

در فوتبال چه جام هایى کسب کردى؟
سه قهرمانى لیگ برتر با سپاهان، یک قهرمانى لیگ برتر با سایپا و 

یک قهرمانى جام حذفى با پرسپولیس را در کارنامه خود دارم.
چرا به پرسپولیس پیوستى؟

زمانى که امیر قلعه نویى وارد سپاهان شد، ســال دوم قرارداد من با 
این تیم بود و طبق صحبت هایى که شد مى خواستند مهدى رحمتى 
را بیاورند و به همین دلیل چون عضو تیم ملى بودم و نمى خواســتم 
نیمکت نشین شوم درخواست جدایى کردم که با آن موافقت نشد و 
سرمربى تیم گفت یک بازى در میان هر دو دروازه بان بازى مى کنید، 
اما در عمل این اتفاق رخ نداد و در آن فصل تنها چهار بازى انجام دادم. 
سال سوم به دلیل اینکه قرار دادم با سپاهان تمام شده بود و قلعه نویى 
سرمربى تیم بود، منطقى مى گفت به تیم دیگرى بروم تا بتوانم بازى 
کنم، من هم به دلیل اینکه با على دایى در سایپا کار کرده بودم پذیرفتم 

که به پرسپولیس بروم.
نظرت در مورد هواداران سپاهان چیست؟

هوادارانى تک، فوق العاده و بى نظیر هستند. 
در مقدماتى جام جهانــى 2014 بعد از آنکه 
توپ را از روى خط دروازه به بیرون کشیدى چه 
حسى داشتى و عکس العمل مردم چگونه بود؟

بازى با کره بود که حساسیت زیادى داشــت زیرا سه بازى پیش رو 
داشتیم و باید همه آنها را پیروز مى شــدیم تا مستقیم به جام جهانى 
صعود مى کردیم در غیــر این صورت به پلــى آف مى رفتیم و رو در 
روى اروگوئه قرار مى گرفتیم که کار براى ما ســخت مى شد. خدا را 
شکر توانستیم با توجه به شرایط سختى که برایمان به وجود آوردند، 
صحبت هایى که سرمربى و کاپیتان تیم کره انجام داد بودند و جوى 
که در ورزشگاه حاکم بود، مسابقه را با تدابیر و تاکتیک هاى کى روش 

پیروز شــویم. در آن صحنه اى که من توپ را گرفتم از چند ماه قبل 
مى دانســتم این اتفاق خواهد افتاد و خوشبختانه توانستیم با عکس 
العملى که نشــان دادم و گل رضا قوچانژاد مســتقیم به جام جهانى 

صعود کنیم.
کى روش چه جور مربى بود؟

کى روش در سطح اول فوتبال دنیا با پیشرفته ترین امکانات کار کرده 
که توانســت از نظر فنى و نظم در تیم ملى سطح باالیى ایجاد کند. 
توقعى که داشت طبیعى بود زیرا دوست داشت تیمش در شرایط خوبى 
قرار گیرد، اما امکانات در ایران کم بود، مسئولین مى توانستند از این 

مربى با دانش بهره بهتر و بیشترى ببرند. 
طرفدار چه تیم هایى هستى؟

در ایران طرفدار هزار آتیشه سپاهان هستم و در خارج از کشور بازى 
تیم بایرن مونیخ را دوست دارم.

در ایران بازى بین کدام تیم ها براى تو جذاب 
است؟

سپاهان با هر تیمى بازى داشته باشد براى من هیجان انگیز است که 
دوست دارم پیروز شود.

حضور محرم نویدکیا در سپاهان چقدر مى تواند 
به این تیم کمک کند؟

محرم نویدکیا یکى از بزرگان باشگاه ســپاهان است که سال هاى 
زیادى براى این تیم زحمت کشــیده، فاصله اى که بین او و سپاهان 
افتاده طبیعى است زیرا محرم خواسته هایى دارد که باشگاه نمى تواند 
فراهم کند و همینطور برعکس، اما حضور این بازیکن قدیمى در کنار 

سپاهان باعث مى شود خیلى از حواشى و مشکالت تیم را رفع کند.
بازیکن بى حاشــیه اى بودى، این خواسته 

خودت بود؟
از تیم شموشک نوشــهر و یک شهرستان کوچک وارد فوتبال 

شدم، در آنجا یاد گرفتم که باید حواســم به کار خودم باشد و اگر 
حرفى براى گفتن داشته باشم در زمین بازى با عملکردم نشان دهم. 

یک بازیکنى که فقط به دنبال دیده شدن است دنبال حواشى مى رود. 
افراد با استعدادى در فوتبال ما بودند، اما بخاطر اینکه وارد حاشیه شدند 

دیگر اسمى از آنها نیست.
ســالى که به پرســپولیس رفتى و دوباره به 
ســپاهان بازگشــتى با هواداران سپاهان به 

مشکل برخوردى؟
خیر، با هواداران سپاهان به مشکلى بر نخوردم زیرا همیشه به من 

لطف داشتند و من هم روى این تیم تعصب داشتم و خواهم داشت.
بهترین پیروزى و بدترین شکســتى که 

داشتى در چه بازى بود؟
بهترین پیروزى بازى ایران و کره بود که دل 80 میلیون 
ایرانى را شاد کردیم. بدترین شکست دوره مقدماتى جام 

جهانى بود که به عراق بازى را واگذار کردیم.
یک دروازه بــان چگونه مى تواند با 
فشــارهایى که از جانب هواداران 

به او وارد مى شود، خود را کنترل 
کند؟

مربــى دروازه بان با صحبت هایــى که مى کند 
مى تواند روحیه گلر را برگرداند؛ از طرفى دیگر 
تمریناتى که در طول هفته یــک دروازه بان 

پشت ســر مى گذارد مى تواند به آمادگى 
ذهنى و روحى او کمــک کند. اگر در 

هفته اتفاق بدى افتاده باشد و خود 
دروازه بان بــه آن قضیه بیش از 

حد بپــردازد باعث مى شــود 
در روز بــازى عملکرد منفى 

داشــته باشــد. گلر باید 
خــودش را در باالترین 

سطح روحى نگه دارد و 

به صحبت هاى دیگران اهمیت ندهد. روح و روان دروازه بان ها حساس 
است، خیلى باید مواظب خودشان باشند، امیدوارم در آینده با دانشى که 

مربیان به دست مى آورند گلرهاى خوبى پرورش دهیم.
مربى خارجى چقدر مى تواند در بهبود عملکرد 

دروازه بانان ایرانى تأثیرگذار باشد؟
هر مربى دروازه بانى ســبک خود را دارد. شنیدم روى تاوارس (مربى 
دروازه بان هاى سپاهان) از نظر فنى در سطح باالیى قرار دارد که باعث 
مى شود پیام نیازمند هم عملکرد خوبى داشته باشد. مربى دروازه بان 
اتفاقاتى که قرار اســت روز بازى رخ دهد را در تمرینات پیش بینى 

مى کند و با گلر کار مى کند تا دروازه بان آمادگى ذهنى داشته باشد.
نظرت راجع بــه بى توجهى که بــه برخى از 

پیشکسوتان فوتبال مى شود، چیست؟
این موضوع به مدیریت باشگاه و دیدگاه آنها به پیشکسوتى که براى 
آنها زحمت کشیده باز مى گردد. به نظر من باید از افرادى که عمر خود 

را براى تیمى گذاشتند قدردانى شود و در باشگاه از آنها بهره بگیرند.
 زمانى که امیر قلعه نویى به تو بازى نداد، با این 

مربى به مشکل برخوردى؟
در آن سال نیم فصل مى خواستم از باشگاه جدا شوم، اما اجازه ندادند و 
زمانى که به من بازى نرسید امیر قلعه نویى گفت اگر مهدى رحمتى را 
از زمین بازى خارج کنیم دوباره اشتباه مى کند، من هم چون قرار داد 

داشتم ماندم تا قراردادم تمام شود.

رحمان احمدى:

رفتنم به پرسپولیس باعث نشد 
سپاهانى ها از من دلگیر شوند

یروزشود.
در سپاهان چقدر مى تواند  ضور محرمنویدکیا

این تیم کمک کند؟
یا یکى از بزرگان باشگاه ســپاهان است که سال هاى 
ین تیم زحمت کشــیده، فاصله اى که بین او و سپاهان 
 است زیرا محرم خواسته هایى داردکه باشگاه نمى تواند 
این بازیکن قدیمى در کنار  همینطور برعکس، اما حضور

ث مى شود خیلى از حواشى و مشکالت تیم را رفع کند.
زیکن بى حاشــیه اى بودى، این خواسته

ودت بود؟
ک نوشــهر و یک شهرستان کوچک وارد فوتبال 

ا یاد گرفتم که باید حواســم به کار خودم باشد و اگر 
گفتن داشته باشم در زمین بازى با عملکردم نشان دهم. 

 که فقط به دنبال دیده شدن است دنبال حواشى مى رود. 
دى در فوتبال ما بودند، اما بخاطر اینکه وارد حاشیه شدند 

ز آنها نیست.
ــالى که به پرســپولیس رفتى و دوباره به 
ــپاهان بازگشــتى با هواداران سپاهان به 

شکل برخوردى؟
نخوردم زیرا همیشه به من ران سپاهان به مشکلى بر
و من هم روى این تیم تعصب داشتم و خواهم داشت.
ترین پیروزى و بدترین شکســتى که 

شتى در چه بازى بود؟
زى بازى ایران و کره بود که دل 80 میلیون 
کردیم. بدترین شکست دوره مقدماتى جام 

ه به عراق بازى را واگذار کردیم.
ک دروازه بــان چگونه مى تواند با 
شــارهایى که از جانب هواداران 

 او وارد مى شود، خود را کنترل 
د؟

زه بان با صحبت هایــى که مى کند 
حیه گلر را برگرداند؛ از طرفى دیگر 
 در طول هفته یــک دروازه بان 

مى گذارد مى تواند به آمادگى 
ى او کمــک کند. اگر در 

دى افتاده باشد و خود 
ـه آنقضیه بیش از
د باعث مى شــود
ى عملکرد منفى 

ــد. گلر باید
 در باالترین 

 نگه دارد و 

مربى به مشکل برخوردى؟
در آن سالنیمفصلمى خواستم از باشگاه جدا شوم، اما اجازه ندادند و

زمانى که به من بازى نرسید امیر قلعه نویى گفت اگر مهدى رحمتى را 
از زمین بازى خارج کنیم دوباره اشتباه مى کند، من هم چون قرار داد 

داشتم ماندم تا قراردادم تمام شود.

سخنگوى فدراسیون پزشکى ورزشى کشورمان 
گفت: کمتر از 5 درصد کل تست هاى گرفته شده از 
اعضاى تیم هاى لیگ برتر فوتبال مثبت شده است.

رضا سعیدى، سخنگوى فدراسیون پزشکى ورزشى 
در خصوص روند انجام تســت کروناى باشگاه ها 
گفت: متأسفانه خبرهایى از باشگاه ها اعالم شد که 
مشــخص نبود منبع این خبرها از کجاست. براى 
ما تنها نتیجه تســت pcr مهم است. مقرر شده 
بود که یک سند از تست ها به فدراسیون پزشکى 
ارسال و نتایج آن توسط کمیته مشخص فدراسیون 
پزشکى ارزیابى شــود. بعد از آن نتیجه ارزیابى ها 
به سازمان لیگ ابالغ مى شــود که این روال کار 

ماست.
سخنگوى فدراسیون پزشکى ورزشى در خصوص 
اینکه کدام از باشگاه ها بودند که تست هاى شان 
درست نبود، خاطرنشــان کرد: باشــگاه ها ابتدا 
هماهنگ نبودند و بعضى از تیم ها تســت اشتباه 
انجام داده بودنــد که بعد از تذکر ما تســت هاى 
pcr گرفتند. چند تیم موارد مثبت داشــتند که به 

ســازمان لیگ اعالم کردیم که زیر 5 درصد کل 
تست ها مثبت اعالم شده اســت. من نمى توانم 
نامى از تیمى ببرم و این کار باید از سوى سازمان 

لیگ انجام شود.
ســعیدى که با برنامــه «فوتبال برتــر» گفتگو 
مى کرد، ادامه داد: نکته اى که مهم اســت اینکه 
ما براساس پروتکل فیفا کار مى کنیم و فیفا گفته 

تست pcr دوبار گرفته شود که ما گفتیم یک بار 
این تست گرفته شــود. با توجه به وضعیت فعلى 
اگر دســتورالعمل ها رعایت شود امکان برگزارى 
لیگ وجود دارد  مگر اینکه نتایج تســت ها تغییر 

کند. 
سخنگوى فدراسیون پزشکى ورزشى در خصوص 
اینکه بهتر نبود یک آزمایشــگاه مشخص براى 
انجام تســت ها در نظر گرفته مى شــد؟ تصریح 
کرد: بیمارى کرونا یک بحران نوظهور اســت و 
ما رفته رفته خودمان را اصالح مى کنیم. استعالم 
از وزارت بهداشــت گرفتیم و مشخص شد تمام 
آزمایشگاه هاى وزارت بهداشت مورد تأیید است. 
بحث بعدى هم احراز هویت ورزشــکاران بود که 

کسى دیگر جاى کسى تست ندهد.
ســعیدى درخصوص همــکارى با فدراســیون 
فوتبال گفــت: در کارگروه علمى ما دکتر ســیف 
هم حضور دارد و نظر مى دهــد و نتایج را ارزیابى 
مى کند و همکارى ما با فدراســیون فوتبال خوب 

است.

امکان برگزارى لیگ وجود دارد

محمدحســین کنعانى زادگان بــراى هزارمین بار 
گفته از حضور در اســتقالل پشــیمان است و هر 
بار هم براى جــا انداختن ایــن موضوع، غلظت 
مصاحبه اش را بیشتر مى کند. با او کارى نداریم؛ 
چه اینکه وقتى یک نفر قادر اســت ظرف یک 
ماه از 6 قلب قرمز به 4 قلب آبى شیفت کند، باز 
هم توانایى چنین تغییرى را خواهد داشت. با این 
همه واکنشى که امیرحســین صادقى به مصاحبه 
کنعانى نشان داده، به مراتب زشت تر است. صادقى که 
معلوم نیست چرا تریپ عصبانى ها را برداشته و ول کن 
هم نیســت، گفته: «کنعانى که هیــچ، بزرگ ترهاى 
پرسپولیس هم حرف زدن بلد نیستند.» خب برادر من؛ 
این االن خیلى جمله قشنگ و خوشایندى بود که شما به 
زبان آوردى؟ با این اظهارات ثابت کردى خودت خیلى 
خوب حرف مى زنى؟ با این رفتارهاى شما، چرا هواداران 
13  ســاله نباید در اینســتاگرام همدیگر را فحش کش 

کنند؟

االن شما نشان دادى 
حرف زدن بلدى؟

اول این ماه بود که اعالم شد روزنامه «پیروزى» بعد از 23 
سال انتشار، به درخواست هوادارانش تغییر نام خواهد داد و 
با نام «پرسپولیس» روى دکه خواهد رفت. اگر چه گفته شده 
این روزنامه به صورت خصوصى اداره مى شود و هیچ گونه 
وابستگى به باشــگاه ندارد منتهى شنیده شده همین تغییر 
نام مى تواند براى مدیران روزنامه هوادارى «پرسپولیس» 

دردسرساز شود.
داســتان از این قرار اســت که طبق قرارداد پرسپولیس با 
شــرکت «آتیه داده پرداز» به عنوان برند کارگزارش، هر 
گونه استفاده از برند نام پرسپولیس باید با هماهنگى برند 
کارگزار این باشــگاه صورت گیرد و گویا تغییر نام روزنامه 
«پیروزى» به «پرسپولیس»، بدون هماهنگى با تیم حقوقى 
آتیه داده پرداز صورت گرفته است. آنها در این باره با باشگاه 
پرسپولیس مکاتبه کرده اند و ظاهراً هم مدیران باشگاه با 

مدیران روزنامه «پیروزى» صحبت هایى داشته اند.
البته مدیران روزنامه طرفدار باشــگاه پرسپولیس به این 
موضوع استناد کرده اند که در لوگوى جدید آنها نام هواداران 
قبل از کلمه پرسپولیس قید شده و شــاید بتوانند با استناد 
به همین موضــوع، به لحاظ حقوقى مشــکلى براى ادامه 
همکارى با نام جدیدشــان نداشته باشند اما در هر حال نام 
پرســپولیس در روى جلد به صورت بزرگ دیده مى شود و 

واژه هواداران اصًال به چشم نمى آید.
موضع باشــگاه پرسپولیس فعًال این اســت که با روزنامه 

هوادارى اش درگیر نشود اما از نظر قراردادى و برندى، «آتیه 
داده پرداز» به درســتى اعتراض کرده است. ضمن اینکه 
این روزنامه در فضاى مجازى، همه اکانت هاى با عنوان 
«پیروزى» را به «پرسپولیس» تغییر داده و اتفاقاً کارگزار به 

همین ماجرا اعتراض کرده است.
جالب اینکه روزنامه طرفدارى اســتقالل یعنى «استقالل 
جوان» که معــرف حضور طرفداران این تیم هســت و بر 
خالف روزنامه «پرســپولیس» به صورت کاغذى منتشر 
نمى شــود و فقط یک نیم تاى اینترنتى منتشــر مى کند، 
مى تواند با ایرادى مشابه ایراد روزنامه رقیب از سوى کارگزار 
جدید استقالل مواجه شود که البته تا امروز چنین اتفاقى رخ 
نداده است. شاید یکى از دالیلش این است که على فتح ا... 
 زاده مدیرمســئول این روزنامه، در چند مقطع مدیرعامل 
استقالل شــده و روزنامه را تبدیل به ارگان رسمى باشگاه 
استقالل کرده است. باید دید کارگزاران دو تیم استقالل و 
پرســپولیس، که با وعده درآمدزایى از برند نام  هاى هر دو 
باشگاه، اسپانسر دو تیم شده اند در این باره چه خواهند کرد.

تمرینات پرســپولیس وارد دومین هفته شده، اما هنوز خبرى 
از بشار رسن نیست. بشار که بین بازیکنان اصلى پرسپولیس 
کمترین دریافتى را داشــته، مدت هاست که سر این مسئله با 
باشگاه درگیر است؛ با وجود این، حجب و حیاى او مانع از بیخ 
پیدا کردن داستان مى شــود. االن هم به نظر مى رسد عامل 
اصلى تأخیر در بازگشت رسن، همین مسئله بوده باشد. یعنى 
پرسپولیسى ها به جاى بشار، قشــنگ یک کرار جاسم الزم 
داشتند تا بابت این همه بدعهدى، حسابى پشیمانشان کند! 
به هر حال باشگاه کماکان مدعى است بشار مشکلى ندارد و نه 
تنها برمى گردد، که فصل بعد هم مى ماند. در آخرین اظهارنظر 
هم گفته شــد اگر خطوط هوایى راه ندهد، رســن زمینى به 
تهران برخواهد گشت. آقا شما بیا، اصالً  دریایى بیا. تازه با این 
کارشکنى هایى که مخالفان در مسیر شروع لیگ دارند، شاید 

اگر پیاده هم بیایى برسى!

 مهاجم برزیلى تیم فوالدخوزستان با زدن چهار گل در ادامه مسابقات مى تواند به 
عنوان بهترین گلزن خارجى لیگ برتر دست پیدا کند.

لوســیانو پریرا، مهاجم برزیلى تیم فوالد خوزستان که فصل قبل موفق به کسب 
عنوان آقاى گلى شــد، از لیگ ســیزدهم در فوتبال ایران حضور دارد و در لیگ 
نوزدهم نیز با پیراهن فوالد به میدان مى رود.  او عالوه بر اینکه عنوان 
بهترین گلزن تاریخ باشگاه فوالد  خوزستان با 41 گل زده  را دارد، 
در مجموع هفت فصل حضــورش در فوتبال ایران تاکنون 
78 گل به ثمر رسانده است و تا رسیدن به عنوان بهترین 
گلزن خارجى لیگ برتر تنها چهار گل فاصله دارد. این 
مهاجم برزیلى تیم فوالدخوزستان این فرصت 
را دارد تا در ده هفته باقیمانده براى فوالد 
خوزستان با گلزنى هاى 
خود به این عنوان 

دست پیدا کند.
شیمبا در فوتبال ایران گفتنى است 

41 گل براى فوالد خوزستان، 15 گل براى سپاهان، 
ده گل براى گسترش فوالد تبریز و 12 گل براى صنعت 

نفت آبادان به ثمر رسانده است.

مدافع ایرانى ترابزون اسپور بعد از تمدید قراردادش ابراز 
خوشحالى کرد.

مجید حسینى، مدافع ملى پوش کشورمان و عضو 
باشــگاه ترابزون اســپور هفته پیش قراردادش 

را با این باشــگاه ترکیه اى بــراى فصل آینده 
تمدید کرد.

حســینى در این زمینه در مصاحبه با سایت 
«فوتو مچ» ترکیه گفت: از اینکه قراردادم 
را تمدید کردم، خوشــحال هستم. من دو 
فصل خوب را به همراه ترابزون پشــت 
سرگذاشــتم. روزهاى خوبــى را با تیم 
داشتم. در فصل جارى بخاطر مصدومیت 
نتوانستم زیاد در ترکیب تیم باشم و کمک 

کنم امــا در فصل آینده بــراى تیم خواهم 
جنگید و جبران مى کنم.

حسینى در سال 2018 از استقالل به ترابزون اسپور با 
قراردادى دو ساله پیوست. اما باشگاه ترکیه اى بندى 
در قراردادش گذاشــته بود که مى توانست قراردادش 
را تمدید کند. با توجه به عملکرد خوب حســینى در دو  
سال گذشته مسئوالن باشگاه تصمیم به فعال کردن بند 

تمدید قراردادش گرفتند.

رحم
در د
پرسـ
حاض
زمین
احمد

مینهفته شده، اما هنوز خبرى
ین بازیکنان اصلى پرسپولیس 
دت هاست که سر این مسئله با 
ن، حجب و حیاى او مانع از بیخ 
مى رسد عامل  االن هم به نظر
 همین مسئله بوده باشد. یعنى 
شــنگ یک کرار جاسم الزم 
دى، حسابى پشیمانشان کند! 
ى است بشار مشکلى ندارد و نه 
هم مى ماند. در آخرین اظهارنظر 
یى راه ندهد، رســن زمینى به 
 بیا، اصالً  دریایى بیا. تازه با این 
ر مسیر شروع لیگ دارند، شاید 

اگر شده پیاده بیا اصالً!

شیمبا در آستانه حماسه سازى

خوشحال از تمدید

بلواى پیروزى و پرسپولیس ادامه دارد

بازى با کره
داشتیم و با
صعود مى ک
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شکر توانس
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که در ورزش

محمدح
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و همه
کنعانى نش

معلوم نیست
هم نیســت
پرسپولیس
این االن خ

زبان آوردى
خوب حرف
13  ســاله

کنند؟

االن
ح

مه پرسپولیس قید شده و شــاید بتوانند با استناد 
 موضــوع، به لحاظ حقوقى مشــکلى براى ادامه 
 با نام جدیدشــان نداشته باشند اما در هر حال نام 
یس در روى جلد به صورت بزرگ دیده مى شود و 

اران اصًال به چشم نمى آید.
شــگاه پرسپولیس فعًال این اســت که با روزنامه 

انى ترابزون اسپور بعد از تمدید قراردادش ابراز 
ى کرد.

سینى، مدافع ملى پوش کشورمان و عضو 
 ترابزون اســپور هفته پیش قراردادش 

اشــگاه ترکیه اى بــراى فصل آینده 
رد.

با سایت زمینه در مصاحبه این ى در
چ» ترکیه گفت: از اینکه قراردادم
 کردم، خوشــحال هستم. من دو
ب را به همراه ترابزون پشــت 
تیم روزهاى خوبــى را با ــتم.

مصدومیت  ر فصل جارى بخاطر
 زیاد در ترکیب تیم باشم و کمک 

ا در فصل آینده بــراى تیم خواهم 
 جبران مىکنم.

8در سال 2018 از استقالل به ترابزون اسپور با 
ى دو ساله پیوست. اما باشگاه ترکیه اى بندى 
دش گذاشــته بود که مى توانست قراردادش 
 کند. با توجه به عملکرد خوب حســینى در دو  
شته مسئوالن باشگاه تصمیم به فعال کردن بند 

اردادش گرفتند.

خوشحال از تمدید

 مهاجم برزیلى تیم فوالدخوزستان با زدن چهار گل در ادامه مسا
کند. عنوانبهترین گلزنخارجى لیگ برتر دست پیدا

پریرا، مهاجم برزیلىتیمفوالد خوزستان که فصلقبل لوســیانو
عنوان آقاى گلى شــد، از لیگ ســیزدهم در فوتبال ایران حض
نوزدهم نیز با پیراهن فوالد به میدان مى رود.  او عالو
1بهترین گلزن تاریخ باشگاه فوالد  خوزستان با 1
در مجموع هفت فصل حضــورش در فوتب
78 گل به ثمر رسانده است و تا رسیدن

گلزن خارجى لیگ برتر تنها چهار گل
مهاجم برزیلى تیم فوالدخوزس
را دارد تا در ده هفته باقیم
خوزستا
خ
د

شیمباگفتنى است 
15 گل 5 گل براى فوالد خوزستان، 41
2ده گل براى گسترش فوالد تبریز و 12

نفت آبادان به ثمر رسانده است.

ر ب ی

    کیمیا گلپیرا/ خبرگزارى ایمنا  |
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تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 2787فرعى واقع در دهق چهار اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى احمد احمدى دهقى  فرزند یداله در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در سه شنبه مورخ 99/04/24 ســاعت 9 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.

لذا بموجب این آگهــى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ 
انتشار: 99/03/17  - م الف:859642 - کفیل ثبت اســنادوامالك مهردشت - سید 

روح اله موسوى/3/147
مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول

شــماره آگهى : 9910463653600003 شــماره پرونده : 9709983656500332 
بایگانى پرونده : 971623 -اجراى احکام حقوقى فالورجــان در نظر دارد در پرونده 
شــماره 971623 اجرائى موضوع علیه آقاى رجبعلى جعفرى رارائى فرزند خدابخش 
و له آقاى على باقریان فرزند حشــمت اله در تاریــخ 1399/04/03 به منظور فروش 
شــش دانگ یک باب خانه مســکونى ملکى آقاى رجبعلى جعفــرى رارائى واقع در 
پیربکران روستاى رارا خیابان اصلى ابتداى کوچه شقایق (18) پالك 927 - کدپستى 
8459167396  که داراى ســابقه ثبتى نمى باشــد. ملک مذکور مفروض مى باشد و 
متعلق به حق غیر نمى باشدو از ســاعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى 
احکام حقوقى فالورجــان اطاق 318 برگــزار نماید . ملک موضوع مزایده توســط 
کارشناس رســمى دادگســترى به مبلغ 2/090/000/000 ریال ارزیابى شده است . 
متقاضیان خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده با حضــور در محل این اجرا از موقعیت 
اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین 
قیمت را پیشــنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده بر عهــده برنده خواهد بود و 
کسانى میتوانند در جلسه مزایده شــرکت نمایند که حداقل 10 درصد قیمت ارزیابى 
شده را به صورت چک تضمینى در وجه اجراى احکام مدنى دادگسترى فالورجان ارائه 
نمایند و در صورت برنده شــدن و با انصراف برنده یا عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت 
پیشنهادى ایداعى در مهلت مقرر قیمت پیشــنهادى به نفع دولت ضبط خواهد شد. م 

الف: 861468 دادورز اجراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان/3/151 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 139960302012000171- 1399/02/30 - برابــر راى شــماره 
139960302012000009 هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى بهنام عدیلى پور فرزند فضل اله بشماره 
شناسنامه 56944 صادره از اصفهان در یک باب مرغدارى گوشتى به مساحت 37. 
7355 مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 1 فرعى از 3 اصلى واقع در شهر دامنه 
فریدن خریدارى از مالک رســمى آقاى فضل اله عدیلى پور محرز گردیده اســت. 
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 99/3/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/4/1 م الف: 863879 موسى الرضا 

امامى- رئیس ثبت اسناد و امالك فریدن/3/153
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء هیاتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانها 
فاقد سند رسمى در واحد ثبتى منطقه شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض 
متقاضیان  محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امــالك مورد تقاضا 
به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند  از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم  و پس از اخذ رســید.ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواســت خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت  
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض نســبت به صدور ســند مالکیت طبق 

مقررات اقدام خواهد شد.
1- راى شــماره   139860302026022259   مورخ  1398/12/20    اقاى ناصر 

معتمدى به شناســنامه شــماره 2186 کدملی 6609208859 صادره برخوار فرزند 
حبیب نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 267,70  مترمربع از پالك شماره 
13900  اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شــمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد 
2-راى شــماره   139860302026022263   مــورخ  1398/12/20  خانم مریم 
اکبرى دهقى به شناسنامه شماره 1539 کدملی 1159117055 صادره فریدن فرزند 
محمدمهدى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 186,20  
مترمربع از پالك شماره 183 فرعى از 14874  اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه 
ثبت ملک شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

عباس ذوالفقارى سیچانى 
3-راى شــماره   139860302026022264   مورخ  1398/12/20  اقاى یعقوب 
اکبرى به شناســنامه شــماره 6 کدملی 1159676755 صادره فریدن فرزند بالل 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 186,20  مترمربع 
از پالك شــماره 183 فرعى از 14874  اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت 
ملک شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى عباس 

ذوالفقارى سیچانى 
4-راى شــماره   139860302026005693   مورخ  1398/04/12  خانم خدیجه 
علی بیگی بنی به شناسنامه شماره 1255 کدملی 0492462763 صادره ري فرزند 
سیف اله نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 197,75 مترمربع پالك شماره 
781 فرعی از14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
5-راى شــماره   139760302026016574   مــورخ  1397/12/09  آقاي رضا 
بکاء به شناسنامه شــماره 1355 کدملی 5110179638 صادره برخوار فرزند رسول 
بصورت ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 55,50 مترمربع از پالك شماره 31 فرعی 
از15186 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
6-راى شــماره   139860302026022230   مــورخ  1398/12/20  خانم ربابه 
نصوحیان به شناسنامه شــماره 849 کدملی 1286267064 صادره اصفهان فرزند 
رمضان نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 226,55 مترمربع از پالك شماره 
940 فرعــى از 14039 اصلی واقــع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شــمال 
اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رســمى حاج حســین 

هوشنگى 
7- راى شــماره   139860302026020568   مــورخ  1398/11/24  خانم زهره 
جعفري فشارکی به شناسنامه شــماره 20 کدملی 5659570348 صادره کوهپایه 
فرزند فضل اله بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 15/15 
مترمربع از پالك شماره 111 فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
8 - راى شــماره   139860302026020567   مــورخ  1398/11/24  آقاي علی 
غالمی فشارکی به شناسنامه شماره 2858 کدملی 1287111084 صادره اصفهان 
فرزند اصغر بصورت سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 15/15 
مترمربع از پالك شماره 111 فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
9 - راى شماره   139860302026016965   مورخ  1398/10/23  اقاى شمس اله 
فالحى به شناسنامه شماره 5218 کدملی 5197862564 صادره اهر فرزند بخشعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 10,32 مترمربع از پالك شماره 7 فرعى 
از 14993 اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال  اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمداسماعیل روحانى
10 - راى شماره   139860302026011975   مورخ  1398/08/02  آقاي محمد 
علی نظري به شناسنامه شماره 1081 کدملی 1284749169 صادره اصفهان فرزند 
خلیل بصورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 56,30 مترمربع از پالك شماره 
36 فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریــدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رســمى آقاى عباس 

اسماعیلى نیسیانى
11 - راى شــماره   139860302026016502   مورخ  1398/10/17   آقاي اصغر 
کرمانی درباغشاهی به شناسنامه شــماره 7 کدملی 1290334722 صادره اصفهان 
فرزند یداله نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به اســتثنابهاثمنیه اعیانى ان به 
مساحت 229,15 مترمربع پالك شماره 74 فرعی از14458 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان بنام متقاضى وهمچنین سهم االرث 

متقاضى ازمالک رسمى یداله کرمانى درباغشاهى
12 - راى شــماره   139860302026014230   مورخ  1398/09/14  خانم زهرا 
رمضانی سودانی به شناسنامه شــماره 15 کدملی 1291378383 صادره اصفهان 

فرزند حسن نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
151,72 مترمربع پالك شــماره 15178 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت 
اســناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى محمود امیدیان
13 - راى شــماره   139860302026014231   مورخ  1398/09/14  آقاي بهرام 
آقاعلی رویا به شناسنامه شماره 59222 کدملی 1281687456 صادره اصفهان فرزند 
مهدي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 151,72 
مترمربع پالك شــماره 15178 اصلی واقع در اصفهان بخش 5  اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى 

محمود امیدیان
14 - راى شــماره   139860302026015651   مورخ  1398/10/04  آقاي اکبر 
کاروان پور به شناسنامه شماره 1156 کدملی 1286690366 صادره اصفهان فرزند 
حســین بصورت ششــدانگ یکباب خانه و تعمیرگاه متصله به مســاحت 204,60 
مترمربع از پالك شــماره 48 فرعی از 15187 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
15 - راى شــماره   139860302026022260   مــورخ  1398/12/20  اقــاى 
سیدرضا قائم مقامى به شناسنامه شــماره 1200124901 کدملی 1200124901 
صادره سمیرم فرزند سیدمنصور نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 143,85  
مترمربع از پالك شماره 41 فرعى از 14458  اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه 
ثبت ملک شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى یداله رضائى
16 - راى شماره   139860302026021009   مورخ  1398/11/29  آقاي مصطفی 
غفوري دســتجردي به شناسنامه شــماره 99 کدملی 6609738548 صادره دولت 
اباد فرزند محمد نسبت به 615,05  ســهم مشاع از 860,05  سهم ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 199,50 مترمربع پالك شــماره 471 فرعی از14874 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد
17 - راى شــماره   139860302026021014   مورخ  1398/11/29  خانم بتول 
قربان جنت به شناســنامه شــماره 220 کدملی 5659907415 صــادره حوزه 23 
اصفهان فرزند ولی اهللا نسبت به130 سهم مشاع از860,05 سهم ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 199,50 مترمربع پالك شــماره 471 فرعی از14874 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مصطفى غفورى
18 - راى شماره   139860302026021015   مورخ  1398/11/29  خانم عصمت 
قربان جنت به شناسنامه شماره 201 کدملی 1249479118 صادره نائین فرزند ولی 
اله نسبت به115 سهم مشاع از860,05 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
199,50 مترمربع پالك شماره 471 فرعی از14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى مصطفى غفورى
19 - راى شــماره   139860302026022254   مورخ  1398/12/20  خانم عزت 
یوسفى مارچوبه به شناسنامه شماره 1864 کدملی 1285824210 صادره اصفهان 
فرزند رمضان نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 162,60 مترمربع از پالك 
شماره 13900  اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
20 - راى شــماره   139860302026018877   مورخ  1398/11/06  خانم بیگم 
سادات منانی به شناسنامه شماره 325 کدملی 1286378079 صادره اصفهان فرزند 
سید مهدي بصورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 128,70 مترمربع از پالك 
شماره 49 فرعی از 15177 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
21 - راى شماره   139860302026015569   مورخ  1398/10/03  آقاي سبزعلی 
مرادي به شناســنامه شــماره 1003 کدملی 4171819687 صادره الیگودرز فرزند 
درویش بصورت ششــدانگ یکباب خانــه به مســاحت 133,25 مترمربع از پالك 
شــماره 55 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى ابراهیم 

رحیمى دلیگانى
22 - راى شماره   139860302026021099   مورخ  1398/11/30  خانم پریوش 
درویشی خوراسگانی به شناسنامه شماره 557 کدملی 1287967061 صادره اصفهان 
فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 73 مترمربع پالك 
شماره 309 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على اسدى جاجائى
23 - راى شماره   139860302026021852   مورخ  1398/12/08  خانم مرضیه 

عبدالوند به شناسنامه شماره 29772 کدملی 0084650125 صادره تهران فرزند ولی  
بصورت ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 86,08 مترمربع از پالك شماره 49 فرعی 
از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
24 - راى شماره   139860302026019022   مورخ  1398/11/07  آقاي حمیدرضا 
احمدي به شناسنامه و کدملی 1080092110 صادره نجف آباد فرزند خسرو بصورت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 157,30 مترمربع از پالك شماره 
118 فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمود زارعى
25 - راى شماره   139860302026019018   مورخ  1398/11/07  آقاي حمیدرضا 
هاشمی جندابه به شناســنامه  و کدملی 1270093215 صادره اصفهان فرزند علی 
اکبر بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 157,30 مترمربع 
از پالك شماره 118 فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد 
و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى محمود زارعى
26 - راى شــماره   139860302026022211   مورخ  1398/12/19  آقاي سید 
مصطفی غریب به شناسنامه شــماره 1006 کدملی 2121375600 صادره گرگان 
فرزند سید میرزا بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 137,50 مترمربع از پالك 
شــماره 4 فرعی از15182 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن 

زارعى خوابجانى
27 - راى شــماره   139860302026022270   مورخ  1398/12/20  خانم 
زهرا فاتحى پیکانى به شناسنامه شماره 1065 کدملی 1286604974 صادره 
اصفهان فرزند محمدعلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به 
مســاحت 123,90 مترمربع از پالك شــماره 83 فرعى از 14915  اصلی واقع 
در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد
28 - راى شماره   139860302026022271   مورخ  1398/12/20  خانم صدیقه 
فاتحى پیکانى به شناسنامه شماره 520 کدملی 1286744229 صادره اصفهان فرزند 
محمدعلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 123,90 
مترمربع از پالك شماره 83 فرعى از 14915  اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه 

ثبت ملک شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
29 - راى شماره   139860302026020170   مورخ  1398/11/17  خانم موسی 
مطلبی فشارکی به شناسنامه شــماره 554 کدملی 1286021261 صادره اصفهان 
فرزند عبدالصمد بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 145,94 مترمربع از 
پالك شماره 13890 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
30 - راى شــماره   139960302026002633   مورخ  1399/02/23  آقاي کمال 
آقائی به شناســنامه شــماره 264 کدملی 1285972090 صــادره اصفهان فرزند 
خدابخش بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 164,11 مترمربع پالك شماره 
483 فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه و وکالتنامه موضوع مالکیت محمد 

، میترا ، رزیتا شهرت همگى بدخشان و زهره فرجاد 
31 - راى شــماره   139960302026000082   مورخ  1399/01/17  آقاي اصغر 
حیدري به شناسنامه شماره 156 کدملی 4679723173 صادره فارسان فرزند مسلم 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154 مترمربع پالك 309  اصلی واقع در 
اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 
عادى مع الواسطه و وکالت  از مالکیت آقاى رضا کرم زاده بلوچى و زهره کیانى پور 

مسجد جامعى 
32 - راى شماره   139860302026018472   مورخ 1398/11/01   آقاي شکراله 
خسرویان چم پیري به شناسنامه شماره 9 کدملی 6209856802 صادره باغبادران 
فرزند عباسقلی بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 55,90 مترمربع از پالك 
شماره 697 فرعی از 14039 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى بهرام 

صمصام
بدیهى اســت در صورت  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.م الف: 866040
تاریخ انتشار نوبت اول  1399/03/17
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/04/01

ایروانى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان
26009510 شماره ثبت در دبیرخانه / 3/155

تاسیس
شرکت با مســئولیت محدود تابان صنعت رادیس جم درتاریخ 1399/03/12 به شماره ثبت 
64741 به شناسه ملى 14009178713 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى وساخت وتولید انواع قطعات 
صنعتى وخودرویى ، طراحى وساخت انواع سیستمهاى هیدرولیک وپنوماتیک ، تعمیرات ونگهدارى 
انواع سیستمهاى هیدرولیک وپنوماتیک ،طراحى وساخت انواع سیستمهاى مکاترونیک(مکانیک 
والکترونیک)طراحى وساخت وتولید انواع سیستمهاى فرمان خودرو ،صادرات واردات انواع قطعات 
صنعتى وخودرویى ، طراحى وساخت انواع سیســتمهاى کنترلى وگیج ها ، طراحى وساخت انواع 
دستگاههاى تست صنعتى وخودرویى طراحى وساخت گیربکسهاى صنعتى وگیربکسهاى خاص.
طراحى وســاخت باالبرهاى صنعتى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله امام خمینى ، خیابان کاروکارگر ، خیابان وحدت ، پالك 0 ، 
ســاختمان بلوك 26 - پارت 3 ، 2848 ، طبقه اول ، واحد 72 کدپستى 8195157799 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
آقاى بهروز شجاعى به شماره ملى 1090266685 دارنده 995000 ریال سهم الشرکه خانم 
عصمت سادات حسینى مقدم به شماره ملى 5499703116 دارنده 5000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره آقاى بهروز شجاعى به شماره ملى 1090266685 و به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم عصمت سادات حسینى مقدم 
به شماره ملى 5499703116 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى 
باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساســنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (865765)

تاسیس
شرکت ســهامى خاص داتام ســازه آبگینه درتاریخ 1399/03/10 به شماره ثبت 64733 به 
شناسه ملى 14009173212 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت : تولید و توزیع و خرید و فروش و نصب شیشه 
هاى سکوریت،شیشــه دوجداره،آئینه کارى تزئینى،درب و پنجره سازى آلومینیومى ،عقد قرار 
داد با کلیه ى ارگانهاى دولتى و خصوصى،اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات در راستاى 
تحقق اهداف شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى 
، شهر اصفهان، محله امام رضا ، کوچه فروردین ، کوچه شهیدجمشیدى ، پالك 86 ، طبقه همکف 
کدپستى 8189973571 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شماره 99340037 مورخ 1399/03/07 نزد بانک بانک شهر شعبه 
جابر انصارى با کد 340 پرداخت گردیده اســت والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا 
هیئت مدیره خانم افسانه گشولى به شماره ملى 1130291359 و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى سید محمد موسوى به شماره ملى 4623289321 و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم پریسا گشولى به شماره 
ملى 5759980173 و 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 و همچنین 
کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرســان آقاى اسماعیل گروهى به شماره ملى 
1091377928 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى بهنام گروهى به شماره ملى 
1150032766 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت 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 (865756)

تاسیس
شرکت ســهامى خاص آرمان تجارت دقیق درتاریخ 1399/03/06 به شماره ثبت 64697 به 
شناسه ملى 14009164219 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى 
مجاز بازرگانى، اخذ نمایندگى از شرکت هاى داخلى وخارجى، اخذ تسهیالت از بانکها و موسسات 
دولتى و خصوصى صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت، شــرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و 
خصوصى، تامین نیروى انسانى موقت 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 حمزه اصفهانى ، کوچه شریعتى [53- 17] ، خیابان الهور 
، پالك 23- ، مجتمع تجارى ادارى پاسارگاد ، طبقه ســوم ، واحد 5 کدپستى 8157843563 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 
10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 543 مورخ 1399/02/24 نزد بانک صادرات شعبه هشت بهشت شرقى با کد 543 
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى سیدابوذر قربانى به شماره ملى 1111902925 و 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سمیه قربانى نیکوجونقانى به شماره ملى 
1282462369 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى علیرضا طالبى حبیب آبادى به 
شماره ملى 1286936845 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو 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 و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل همراه 
با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مهرداد صادقى 
به شماره ملى 1100008871 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى خانم راشین نظرى 
به شماره ملى 1740799399 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 (865749)
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مطالعات دانشگاهى در سوییس و آمریکا نشان داده است 
که مغز در برابر بعضى خواب ها واکنش نشــان مى دهد. 
متخصصان در این مطالعه دریافتند که خواب هاى بد باعث 
کارایى بهتر مغز در واکنش به تجربه هاى ترســناك در 
بیدارى مى شود. همچنین دریافتند که کابوس هاى خیلى 
ترســناك اثر منفى دارد. به نظر عصب شناسان دانشگاه 
ژنو، بیمارستان هاى دانشگاهى ژنو در سوییس و دانشگاه 
ویسکانسین آمریکا، خواب  و رؤیا نوعى روش درمانى براى 

اختالالت اضطرابى است.
در این مطالعه به این موضوع پرداخته شد که خواب هاى 
بد، آن خواب هایى که کمى ترسناك است نه کابوس هاى 

خیلى وحشتناك، مى توانند براى ما مفید هم باشند.
متخصصان بیش از 250 الکتــرود به 18 داوطلب وصل 
کردند و از 89 داوطلب دیگر هم خواســتند که خواب ها و 

رؤیاهاى خود را به طور روزانه یادداشت کنند، آنها متوجه 
شــدند که احساســاتى که در خواب تجربه مى کنیم با 
احساسات زمان بیدارى ما مرتبط است. این یافته ها نشان 
داد که خواب هاى بد به افراد کمــک مى کند تا واکنش 

بهترى در موقعیت هاى ترسناك از خود نشان دهند.
وقتى کسى بعد از دیدن خواب بد بیدار مى شود، بخشى از 
مغز او که کار واکنش  در برابر ترس را انجام مى دهد، بسیار 
فعال تر است. آنها به این نتیجه رسیدند که خواب هاى بد 
راهى براى آمادگى افراد در برابر ترس هاى زمان بیدارى 
هستند. متخصصان دریافتند که هرچه بیشتر خواب هاى 
ترسناك ببینیم، فعالیت منطقه مهار ترس در مغز ما بیشتر 

مى شود.
آنها متوجه شــدند که ارتباط عمیقى میان احساسات ما 
در خواب و بیدارى وجــود دارد؛ خواب هاى بد راهى براى 

شبیه سازى موقعیت هاى ترسناك و تمرینى براى تجربه 
موقعیت هاى مشابه در هنگام بیدارى است.

«لمپروس پیروگاموروس»، یکى از کارشناسان آزمایشگاه 
خواب و شناخت دانشگاه ژنو مى گوید: رؤیاها را مى توان 
یادگیرى و تمرین براى واکنش هاى آینده دانست. آنها ما 

را براى رویارویى با خطرات زندگى آماده مى کنند.
اما ترسناك بودن خواب حد و حدودى دارد، وقتى خواب 
تبدیل به کابوس خیلى ترســناکى بشود، فایده آن از بین 
مى رود و باعث اختالل در خواب و تأثیر منفى مى شــود 
که این اثر تا هنگام بیدارى هم باقى مى ماند و ادامه پیدا 

مى کند.
پیروگاموروس مى گوید: اگر ترس و هراس در خواب از حد 
معینى بیشتر شود، اثر مفید خود را به عنوان تنظیم کننده 

احساسات از دست مى دهد.

فواید خواب بد دیدن  دنیاى ما دنیاى استرس اســت. دنیاى عجله و دقیقه 
شمارى براى دیر نرسیدن. در این وضعیت پر اضطراب 
شاید بد نباشد خوراکى هاى ضد استرس را بشناسید. 
معجزه هاى کوچکى که مى توانند شــما را به آرامش 

نزدیک تر کنند. 
تحقیقات نشــان داده اســت که بوییدن یا 

خوردن یک پرتقال، مى تواند استرس 
را تا بیــش از 70 درصد کاهش 

دهد. کمبود ویتامین C مى تواند موجب تشدید عالئم 
استرس و اضطراب شــود. مطالعات نشــان داده اند 
بیماران مبتال به اختالل اضطراب در مقایســه با افراد 
 E و A، C سالم به شدت با کاهش میزان ویتامین هاى
روبه رو هستند. پس به رژیم غذایى تان پرتقال، کیوى، 
گوجه فرنگى، کلم بروکلى و سایر منابع غذایى حاوى 

ویتامین C بیافزایید.

رفع ساده و آسان استرس در 3 ثانیه!

آیا شــما هم عادت داریــد که تلفن همــراه خود را تا 
نیمه هاى شب و حتى بعد از آن چک کنید؟ شاید با یافته 
جدید محققان چینى، تصمیم بگیرید در انجام این کار 
تجدید نظر کنید، چون شما با چنین کارى در معرض 

خطر افسردگى قرار دارید!
محققان چینى دریافته انــد موش هایى که براى مدت 
چندهفته هر شــب به میزان دو ساعت در معرض نور 
آبى قرار بگیرند، رفتارهاى مرتبط با افسردگى را نشان 
مى دهند. این تیم پژوهشى کشف کرده است که بلوکه 
کردن ســیگنال هاى مغزى خاصى که توسط نور آبى 
ارسال مى شــوند، مى تواند جلوى چنین رفتارهایى را 

بگیرد.

به گفته این محققان، مسیرهاى نورونى مربوط به این 
پدیده که در پژوهش فوق شناسایى شده اند، مى توانند 
دیدگاه عمیقى را در خصوص تأثیر نور اضافى در شب 

بر انسان ارائه دهند.
بررسى هاى مختلف نشان داده اند که در پستانداران، 
نور، باعث تأثیرگذارى بــر عملکردهاى فیزیولوژیک 
مختلفى ازجمله مود و وضعیت روانى مى شود. علیرغم 
آنکه نوردرمانى در طى روز مى تواند اثرات ضدافسردگى 
براى افراد مبتال به این عارضه داشته باشد، قرار گرفتن 
در معرض آلودگى هاى نورى شبانه که معموًال به علت 
استفاده از دستگاه هاى الکترونیکى ایجاد مى شود، با 

بروز نشانه هاى افسردگى همراه است.

ابراهیم رزم پا، استاد گروه گوش و حلق و بینى دانشگاه 
علوم پزشکى تهران درباره از دست دادن حس بویایى و 
چشایى به علت ابتال به ویروس کرونا افزود: «اختالل 
چشایى و بویایى مکمل هم است و به هم ارتباط دارند. 
یعنى کسى که حس بویایى خود را از دست بدهد، حس 
چشایى او هم دچار اشکال خواهد شد. در اوایل اسفند و 

، زمانى  که بیمارى ناشى از ویروس کرونا شایع  شد
با تعداد زیادى بیمار با اختالالت بویایى و 

چشایى روبه رو شده بودیم.»
وى افــزود: «اختــالل حس 

بویایى و چشایى در برخى 
بیمارى ها رخ مى دهد، 

اما با بررســى بیشتر 
متوجه شدیم که این 

حالت طبیعى نیست. در آن 
زمان هنوز این دو عالمت 
از عالیم بیمارى کرونا در 
جهان به ثبت نرسیده بود 
و با بررسى بیشتر به این 
نتیجه رسیدیم که این دو 

اختالل به بیمــارى کرونا مرتبط اســت. در تحقیقات 
مشخص شد حدود یک سوم افراد مبتال به کووید-19 به 
نحوى اختالالت بویایى داشتند و در برخى بیماران هم 
تنها عالمت بیمارى کرونا محسوب مى شد. یعنى ممکن 
است بیمار جز این عالمت هیچ گونه عالیم دیگرى از 
بیمارى را نداشته باشد.» این استاد گروه گوش و حلق 
و بینى دانشگاه علوم پزشکى تهران گفت: «تحقیقات 
در این زمینه در کشــور به ویژه در بیمارستان 
مسیح دانشورى که بیشترین بیمار 
را داشت ادامه یافت و االن به جز 
عالیم اصلى ســرفه، تب، تنگى 
نفس، اختالالت بویایى و چشایى، 
پوستى و گوارشى از همه جدیدتر 
عالیم مغزى نیز اضافه شده که 
به شکل ســکته هاى مغزى یا 
انســداد عروق مغزى دیده شده 

است.»

عالمتى که در 80 درصد کرونایى ها دیده شد

غلظت خون موجب لخته شدن خون مى شود و احتمال بروز 
سکته هاى مغزى و قلبى را افزایش مى دهد بنابراین درمان 

غلظت خون بسیار پر اهمیت است.
براى درمان غلظت خون مى توانید به جز مراجعه به پزشک و 
درمان بیمارى، از مواد غذایى طبیعى نیز که بسیار بهتر و کم 
عارضه تر هستند، استفاده کنید و با مصرف این مواد غذایى 
خون خود را تصفیه کنید. براى اینکــه خونتان تصفیه و از 

غلظت خونتان کاسته شود، به چند روش اشاره مى کنیم.
انار

انار یکــى از بهترین میوه ها براى تصفیه خون اســت. انار 
سرشار از آنتى اکسیدان اســت و با مصرف آن مى توان از 

غلظت خون کاست و خون را رقیق کرد.
مرکبات

مرکباتى به علت دارا بودن ویتامین C در درمان غلظت خون 
بسیار مؤثر هستند و به تصفیه خون کمک مى کنند. براى 
رقیق شدن خونتان از مرکباتى مانند گریپ فروت، پرتقال و 

لیموترش استفاده کنید.
انگور

انگور یکى از میوه هاى مفید براى کاهش غلظت خون است 
که سبب درمان غلظت خون مى شود. استفاده از انگور براى 

افرادى که خون غلیظ و کدر دارند مفید است.
آناناس

آناناس به دلیل فیبر فراوان براى رفع مشــکالت دستگاه 
گوارش مفید اســت و به کاهش وزن و تصفیه کردن خون 

کمک مى کند.
آلبالو

آلبالو آنتى اکسیدان باالیى دارد و در خون سازى اهمیت دارد 
بنابراین مى توان از آلبالو در درمان غلظت خون استفاده کرد.

هویج
مصرف هویج و آب هویج عالوه بــر تقویت قدرت بینایى 
موجب تصفیه خون و خون سازى مى شود. استفاده از این 

مواد غذایى موجب رفع غلظت خون خواهند شد.
موز

استفاده روزانه از موز به دلیل ترکیبات موجود در آن به رقیق 
شدن خون، حفظ سالمت اندام هاى بدن، کاهش خطر ابتال 

به بیمارى هاى خونى کمک مى کند.
سبزیجات

سبزى ها از جمله موادى هستند که از آنها براى تصفیه خون 
مى توان استفاده کرد. مصرف برخى سبزیجات مانند اسفناج، 
موسیر، تره فرنگى خون شما را کامًال شفاف و صاف مى کند 

و جریان آن را بهبود مى بخشد.
تخم کتان

تخم کتان به جز فوایدى که براى الغر شدن و کاهش وزن 
دارد به علت دارا بودن فیبر براى تصفیه کردن خون نیز مفید 
است. براى اینکه میزان فیبر بدن شما به طور کامل تأمین 
شود و دستگاه گوارش شما کامًال تقویت شده و از مشکالت 

آن جلوگیرى شود، از مواد غذایى فیبردار استفاده کنید.
پیاز سفید و سیر

مصرف پیاز خام سفید شیرین به کاهش غلظت خون و بهبود 
جریان خون کمک مى کند. مصرف سیر خام نیز موجب رقیق 
شدن خون شده و جریان خون را تســهیل مى کند. سیر با 
تولید اکسید نیتریک، به گشادى رگ هاى خونى و حل شدن

 لخته هاى خون کمک مى کند.
چاى سبز

در مطلب خواص چاى سبز در بخش سالمت نمناك کامل 
توضیح دادیم که چاى ســبز یکى از بهترین و سالم ترین 
نوشیدنى هاست که اســتفاده روزانه از آن به شما در داشتن 
خونى تمیز کمک مى کند. نوشــیدن چاى ســبز دستگاه 

گوارش و سیستم قلبى شما را تقویت مى کند.
آب زرشک

آب زرشک یکى از بهترین نوشیدنى ها براى کاهش غلظت 
خون و رقیق شــدن خون اســت. مصرف این نوشیدنى در 

ماه هاى اولیه بهار به سالمت بدن کمک مى کند.

بابونه با نام «داروخانه گیاهى» مشهور است، زیرا 
این گل براى سیستم عصبى و دستگاه گوارش 
و دســتگاه کلیوى و دفع ادرار و پوست و مو و... 

مناسب است.
عضو هیئت علمى گروه باغبانى دانشگاه گیالن 
عنوان کرد: بابونه با نام «داروخانه گیاهى» مشهور 
است، زیرا این گل براى سیستم عصبى و دستگاه 
گوارش و دستگاه کلیوى و دفع ادرار و پوست و مو 
و... مناسب است و مى تواند براى بر هم کنش و 

همکارى اندام هاى داخلى بدن مفید باشد.
داود بخشى گل بابونه را یکى از معجزات طبیعت 
دانست و اضافه کرد: بابونه براى هر بخش بدن 
ترکیبات مفید و مؤثر دارد و شکل اصلى مصرف 
آن مانند ســایر گیاهان دارویى بــه صورت دم 
کردنى است؛ البته بابونه به صورت خالص و تنها و 
هم در ترکیب با سایر گیاهان قابل مصرف است.

عضو هیئت علمى دانشگاه گیالن، با بیان اینکه 
براى بهره منــدى از خواص بابونــه مى توان از 
شکل هاى دیگر آن استفاده کرد، گفت: شکل هاى 
مختلــف بابونه داراى طیف وســیعى از خواص 
است و گل هاى خشــک بابونه، عرق بابونه و یا 

فرآورده هاى دارویى آن در دسترس است.
وى یکى از کاربردهاى اصلــى بابونه را کاهش 
التهاب پوست دانست و متذکر شد: مالیدن عصاره 
بابونه به پوست که از دم کردن این گل در آب به 
دست مى آید، بسیار مفید است. مصرف دم کردنى 

بابونه نیز به بدن آرامش مى بخشد.

گلى که معروف به 
داروخانه گیاهى است

محمدرضا خدایى، متخصص روانپزشــکى درباره 
بیمــارى MS بیان کرد: مهمتریــن عالئم بروز 
بیمــارى MS دوبینى، احســاس عــدم تعادل، 
ناراحتى هاى ادرارى به علــت اختالالت عصبى 
مثانه هستند که در صورت پیشرفت شدید مى توانند 

منجر به فلج اندام هاى فوقانى و تحتانى شوند.
 MS خدایى تصریح کرد: از دیگر عالئم بیمارى
مى توان به گزگز کردن و مور مور شدن دست و پا 
به صورت یکطرفه یا دو طرفه اشاره کرد. باید به این 
نکته توجه کرد که بیمارى MS در موارد شدیدتر 
باعث ناتوانایى جسمى خواهد شد و در این صورت 
فرد به عصا براى حفظ تعادل خود نیاز پیدا خواهد 
کرد. به دالیل نامشخص بیمارى MS در موارد 

خفیف و متوسط باعث ناتوانى فرد نمى شود.
این متخصص روانپزشکى با اشاره به تأثیر استرس 
بر بروز بیمارى MS اظهار کرد: وارد شدن استرس 
و فشــارهاى روانى به افراد باعث شعله ور شدن 
بیمارى MS یا بدتر شدن عوارض آن خواهد شد 
 MS که اهمیت اختالالت روانى در بروز بیمارى
در این مرحله به خوبى شناخته خواهد شد. خدایى 
با بیان اینکه در برخى افراد ممکن است بیمارى 
MS با حالت خاموش وجود داشــته باشد، تاکید 
کرد: بیمارى MS با حالت خاموش به علت بروز 
فشارهاى روانى، استرس، افسردگى هاى طوالنى 
مدت و... در برخى افراد بــروز مى کند و یا گاهى 
بیمارى در فرم خفیف وجود دارد و فشار هاى روانى 
باعث تشدید آن مى شــود که در این صورت اگر 
 MS عوارض چندانى نداشته باشد تبدیل به MS

عارضه دار مى شود.
این متخصص روانپزشــکى تصریح کرد: گاهى 
اوقات افراد از بیمارى MS در بدن خود خبر دارند 
که در صورت بروز افســردگى، اختالالت روانى، 
استرس و... شدیدتر مى شود؛ براى مثال فرد مبتال 
به MS در صورت افسرده شدن همانند گذشته 
نمى تواند اتفاقات پیش آمده را رفع کند و ممکن 
است روند درمان خود را به تعویق بیاندازد یا از ادامه 
دادن آن منصرف شود. خدایى درباره تأثیر استرس 
بر سیستم ایمنى بدن گفت: فشــارهاى روانى، 
اختاللت روانى، افسردگى، استرس و... مى توانند 
باعث کاهش سیستم ایمنى بدن شوند که در برخى 

موارد ابتال به MS را در پى خواهد داشت.

بیمارى MS با چه 
عالئمى بروز مى کند؟

خوشمزه هایى که غلظت خونتان را 
از بین مى برند

تحقیقات نشــان داده اســت که بوییدن یا
خوردن یک پرتقال، مىتواند استرس

را تا بیــش از 70 درصد کاهش 

گوجه فرنگى، کلم بروکلى و سایر منابع غذایى حاوى
CویتامینC بیافزایید.

ادویه  ها و ســبزیجات معطر طعم دلچســبى به غذاها 
مى دهند اما فواید بسیارى نیز براى سالمت بدن دارند. 
مطالعات مختلف نشــان مى دهد کــه گنجاندن این 
خوراکى ها در تغذیه روزمره به حفظ سالمت قلب کمک 
مى کند. این طعم دهنده ها منابع غنى از آنتى اکسیدان ها 
هســتند که در کاهش انسولین، پیشــگیرى از تجمع 

چربى ها در عروق و بهبود التهاب هاى بدن نقش دارند.
پس از خوردن غذاى چرب، ســطح ترى گلیسرید خون 

باال مى رود. همچنین مصرف خوراکى شیرین نیز باعث 
افزایش قند خون مى شــود. التهاباتى که در زمان هضم 
مواد غذایِى حاوى چربى هاى اشــباع و کربوهیدرات ها 
به وجود مى آید، عامل خطر ابتــال به بیمارى هاى قلبى 
عروقى هستند. اما مصرف ادویه ها همراه غذاها با کاهش 
التهاب، مانع از تجمع ترى گلیسرید و قند خون مى شود. 

پس در حد متعادل به غذاى تــان ادویه بزنید تا التهاب 
بدنتان را کاهش دهید.

به غذاى تان ادویه بزنید

جریمه کار با تلفن همراه در شب

، زمانى  که بیمارى ناشىاز ویروس کرونا شایع شد
با تعداد زیادى بیمار با اختالالت بویایى و 

چشایى روبه رو شده بودیم.»
«اختــالل حس افــزود: وى

بویایى و چشایى در برخى 
بیمارى ها رخ مى دهد، 
اما با بررســى بیشتر

متوجه شدیم که این 
حالت طبیعى نیست. در آن
زمان هنوز ایندو عالمت 
ر در از عالیم بیمارى کرونا
بودبود ر نرسییده جهان به ثبت
و باا بررسى بیشتر به این 
نتیجه رسیدیم که این دو

تحقیقات  بینى دانشگاه علوم پزشکىتهران گفت:  و
در این زمینه در کشــور به ویژه در بیمارستان 
مسیح دانشورى که بیشترین بیمار
داشت ادامه یافت و االن به جز را

عالیم اصلى ســرفه، تب، تنگى 
نفس، اختالالت بویایى و چشایى، 
پوستى و گوارشى از همه جدیدتر

عالیم مغزى نیز اضافه شده که 
به شکل ســکته هاى مغزى یا 
انســداد عروق مغزى دیده شده 

است.»

بابونه با نام «داروخانه گیاهى» مشهور است، زیرا

گلى که معروف به 
داروخانه گیاهى است
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بندگان بر بعض دیگر است که قصاص در آنجا سخت است. 
موال على (ع)

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

آگهى مناقصه نوبت اول چاپ دوم

شهردارى چرمهین بر اساس بودجه ســال1399مصوب شوراى اسالمى شــهر و ماده 4آیین نامه 
مالى شــهردارى ها، در نظر دارد احداث پنج واحد تیپ ویالیى در منطقه نمونه گردشــگرى آبشار 
شاهلو الك چرمهین را بر اساس نقشه و مشخصات فنى و معمارى در حد احداث سازه (فونداسیون ، سقف 
و ستون)به پیمانکاران واجد شرایط داراى رتبه بندى در رشته ابنیه طبق برآورد قیمت برابر فهرست 
بهاى ابنیه ســال 1399با مبلغ پایه 6/000/000/000ریال از طریق مناقصه واگذار نماید لذا متقاضیان 
مى توانند از تاریخ انتشار آگهى تا روز یکشنبه مورخ 1399/03/18به واحد در آمد شهردارى مراجعه 
و اسناد شرکت در مناقصه را دریافت و تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1399/03/19به دبیرخانه 
محرمانه (حراست )شهردارى ارائه نمایند شــرکت کنندگان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند 
به ســایت شــهردارى چرمهین به آدرس www.chermahin.irمراجعه و یا با شماره تلفن هاى
5-52552444- 031  تماس حاصل فرمایند الزم به ذکر اســت هزینه درج آگهى به عهده برنده در 

م الف:861982مناقصه خواهد بود. ثابت راسخ-   شهردار چرمهین

اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 شماره  5116   مورخ  99/3/12   

1- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان            
2- موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف) مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهى 99/3/13   لغایت مورخ  99/3/18  

ب) مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت ادارى مورخ  99/3/31
ج) زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز  یکشنبه   مورخ  99/4/1 در محل سالن جلسات  

د) قیمت پیشنهادى پیمانکار الزاماً بایستى با سقف رتبه پیمانکار در رشته ساختمان و ابنیه مطابقت داشته باشد.
ه) نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایى بر اساس بخشنامه سرجمع (شــماره 96/1299188 مورخ 96/5/4 و تبیین مواردى از بخشنامه سرجمع به شماره 97/446861 مورخ 

97/8/22) مى باشد. 
نشانى تحویل اسناد مناقصه: اصفهان – خیابان باغ گلدسته – مقابل درب شرقى بازار هنر – اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان     (تلفن تماس: 32222889)

4- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه:  الف) سپرده (واریز به شباى شماره 780100004061030607670085 تمرکز وجوه سپرده بانک مرکزى   ب) ضمانتنامه معتبر بانکى
5- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهاى مالى و این مدت براى یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید مى باشد.

متن این مناقصه در پایگاه اینترنتیwww.nosazimadaresisf.ir و    iets.mporg.irقابل رویت می باشد و کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

مدت شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
قرارداد

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه ( ریال)

مبلغ برآورد اولیه به ریال (بر 
اساس فهرست بها سال 99)

نوبت 
مناقصه

اول10956/000/00019/102/138/077 ماه2099004038000013  تکمیل مدرسه استثنائى قهدریجان (احمدى) فالورجان1
اول8726/000/00014/502/847/261 ماه2099004038000014تکمیل مدرسه بانو صمدى روستاى کاغذى آران و بیدگل2
اول6465/000/0009/287/383/351 ماه2099004038000015تکمیل مدرسه حمیدى نجف آباد3
اول2258/000/0005/145/367/011  ماه2099004038000016تکمیل مدرسه ناشنوایان علینقیان ناحیه 46
اول8918/000/00018/347/190/043 ماه2099004038000017تکمیل مدرسه بانو حر روستاى على آباد فخره آران و بیدگل5

ھانچاپ دوم تان ا رس ا دا وسازی  ل  اداره 

م الف: 865237

جهان کرونایى از پنجره  کاریکاتور


