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نوسان فشار خون 
باعث زوال عقل 

مى شود!

اصفهان در حال گذر از مرز هشدار
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ضربه سیاسى به برجام را 
تحمل نمى کنیم

نجات 15 تن از حریق 
ساختمان 6 طبقه 
خیابان شیخ صدوق

افزایش 25 درصدى 
تولید برق در نیروگاه 

اصفهان
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پررونق ترین 
تجارت کرونایى 

مطالعات محققان ژاپنى نشان مى دهد افرادى که فشار 
خونشان هر روز تغییر مى کند، دو برابر بیشتر در معرض 

ابتال به بیمارى هاى زوال عقل و آلزایمر قرار دارند. نتایج 
این مطالعه که توسط  محققان دانشگاه کیوشو صورت 

گرفته نشان مى دهد نوسان روز به روز فشار خون...

ویروس کرونا باعث شــده تا تولید و فروش ماسک به 
یکى از پررونق ترین تجارت هاى مرتبط با شیوع ویروس 
کرونا تبدیل شود. با توجه به توصیه مسئوالن براى تأثیر 
ماسک در مقابله با شیوع ویروس کرونا این تجارت رونق 

بیشترى هم پیدا کرده است. 
در سایه شیوع ویروس کرونا، استفاده از ماسک به یک 
نیاز و حتى الزام در جوامع بشرى تبدیل شده، اما در سایه 
گسترش استفاده از این پوشــش بسیارى از مردم پیش 
از آنکه به دنبال اهداف پیشــگیرى و بهداشتى استفاده 
از ماسک باشند اســتفاده مدلینگ از آن را مدنظر داشته 
که همین امر باعث پدید آمــدن ابتکارهاى مختلف و 
سودآورى هنگفتى شده است. «رویترز» در گزارشى از 
شرق آسیا خبر داد: ماسک به یکى از ملزومات مدلینگ 

در مالزى و اندونزى...
4

پشت پرده حراج تابلوهاى سهراب سپهرى پشت پرده حراج تابلوهاى سهراب سپهرى 
ماجراى افشاگرى یک «آقازاده»ماجراى افشاگرى یک «آقازاده»

2

آمار کرونایى هاى بسترى شده در استان طى 24 ساعت 3 رقمى شد 

همراه با بهترین فیلم هاى هومن سیدى در 
زمینه بازیگرى از «پابرهنه در بهشت» تا «طال» 

عزیزدردانه سینما

او به این راحتى ها باج نمى دهد
پیام نیازمند چهاردهمین کلین شــیت فصل را در پیروزى 2 بر صفر 
برابر شاگردان مربى سابقش تجربه کرد.  پیام نیازمند از زمانى که به 
سپاهان پیوسته در تمام مسابقات بازى کرده است. او در سى مسابقه 
لیگ هجدهم ، 4 بازى جام حذفى و امسال نیز در بیست و دو مسابقه 
لیگ برتر و دو بازى جام حذفى بازى کرده که تمام بازى هاى سپاهان 

در این دو فصل بوده است...
8
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

آرامگاه صائب ظرفیت 
تبدیل شدن به مکانى 
نظیر حافظیه را دارد

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان
 در آئین بزرگداشت صائب تبریزى:

عاقبت مرد گنبدى که 25 نفر را به کرونا مبتال کرد
2

این یکى پرونده را این یکى پرونده را 
حداقل ببریدحداقل ببرید

فراخوان شناسایى پیمانکاران

شرکت عمران و مسکن اصفهان

شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد نسبت به شناسایى پیمانکاران واجد صالحیت و داراى حسن شهرت 
به منظور دعوت در مناقصه محدود خود اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت هاى معتبر جهت شرکت در 

این فراخوان دعوت به عمل مى آید. ارائه مدارك و سوابق هیچگونه حقى را براى متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
1) موضوع: شناسایى پیمانکاران واجد صالحیت و داراى حسن شــهرت در رشته هاى ابنیه، تأسیسات برقى، 

 تأسیسات مکانیکى و راه و باند.
2) محل پروژه ها: استان اصفهان، استان فارس، استان یزد.

3) مهلت و محل دریافت اســناد: متقاضیان مى توانند از روز پنج شــنبه مــورخ 1399/04/12 تا پایان وقت 
ادارى روز پنجشــنبه، مورخ 1399/04/19 با مراجعه به ســایت شرکت عمران و مســکن اصفهان به نشانى

 www.maskanesfahan.ir بخش مناقصات و مزایدات نسبت به تهیه اسناد اقدام نمایند.
4) مهلت و محل تحویل اسناد: مهلت تحویل اسناد تکمیل شده پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1399/04/22 
مى باشد که مى بایست به آدرس اصفهان، میدان فیض، ابتداى خیابان آپادانا اول، روبروى اداره پست، بن بست قدر، 
دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان طبقه همکف واحد دبیرخانه کدپستى 8165875841 تحویل یا پست 

سفارشى گردد. تلفن 36622001- 031 (داخلى 115)

 آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد: کاال و خدمات مورد نیاز خود به شــرح ذیل را به استناد قانون 
برگزارى مناقصات و آئین نامه معامالت، از طریق سامانه الکترونیکى دولت به صورت مناقصه عمومى دو مرحله اى از 

بین تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط که در سامانه الکترونیکى دولت ثبت نام نموده اند، خریدارى نماید.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر 
تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1399/04/28 در سامانه فوق بارگذارى نماید و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت 
الف- ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان چهارباغ عباسى- خیابان عباس آباد- ساختمان ستاد شماره یک 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت 

مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34121482- 031 واحد مناقصات و خرید- آقاى عظیمى و جهت 
آگاهى بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، شــرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 36635121- 031 معاونت 

مهندسى و نظارت تماس حاصل فرمائید.
جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تمــاس 41934- 021، دفتر ثبت نــام: 88969737- 021 و

 85193768- 021 تماس حاصل فرمائید.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه دولت 
و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت 

عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

* پیشنهاد دهنده مى بایست صرفاً در سامانه الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد.
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش، مشروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

موضوع مناقصه: خرید کات اوت فیوزى 20 کیلوولت با مقره پلیمرى (سیلیکونى)
شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت 
(ستاد)

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشایى 
اسناد ارزیابى 

کیفى

بازگشایى 
پاکات 
مناقصه

مبلغ تضمین 
(ریال)

20990012110000121399/04/141399/04/181399/04/281399/04/29
متعاقبًا 
اعالم 
مى گردد

645/000/000

آگهی فراخوان عمومی فروش امالك و مستغالت

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

شرکت عمران شهرجدید مجلسی وابسته به وزارت راه و شهرســازى در نظردارد تعداد محدودي از 
واحدهاي تجاري ساخته شده واقع در محله هاي شهر جدید مجلسی و قطعات زمین کارگاهى را از طریق 
برگزارى فراخوان عمومی (مزایده) ، و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (Setadiran.ir) به 

فروش رساند. 
- تاریخ انتشار و دریافت اسناد: از تاریخ 99/04/14 لغایت99/04/24 
- مهلت ارسال پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14/00مورخ99/04/24

- تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت10/00 صبح مورخ 99/04/25    
به منظور دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشــتر به امور امالك و واگذارى شرکت عمران شهر جدید 
مجلسی مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاى:  2284و52472228 -031 تماس 

حاصل فرمایید.       
-  نشانی کارفرما : اصفهان- کیلومتر20 جاده  مبارکه  بروجن -  شهر جدید  مجلسی - بلوار ارم  شرکت 

عمران مجلسی                            دورنگار52472214-031                            کد پستی86316-45775      
 WWW.majlesi.ntdc. ir :سایت اینترنتی شرکت عمران مجلسی 

م الف: 900521
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فرا رسیدن سالروز والدت ثامن الحجج حضرت امام رضا (ع) را تبریک مى گوییم 
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سال هاست که سود هنگفتى از واردات 90 درصد روغن 
کشور به جیب چهار نفر از مافیاى واردات مى رود در حالى 

که ایران توان خودکفایى در این صنعت را دارد.
 به گزارش «باشــگاه خبرنگاران جوان»، آمارها نشان 
مى دهد که طى 40 سال اخیر انحصار واردات دانه هاى 
روغنى در دســتان چهار پنج نفر از واردکنندگان موجب 
شده که ضریب خوداتکایى روغن در کشور افزایش نیابد 
و همچنان در تأمین روغن مورد نیاز به کشورهاى بیگانه 

وابسته باشیم.
محمد شفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفى کشاورزى 
و منابع طبیعى با اشــاره به علل واردات بى رویه روغن 

بیان کرد: سیستم مافیایى و مملو از نگاه هاى منفعت 
طلب براى افراد اســت کــه منافع بســیار خوبى را از 
واردات روغن و دانه هاى روغنى به جیب عده اى وارد 
مى کند که این موضوع تولید داخل را تحت الشعاع قرار

 مى دهد. وى ادامــه داد: با وجود آنکــه قیمت روغن 
خارجى نســبت به داخلى کمتر اســت، از این رو تولید 
داخل به سبب هزینه سرسام آور در داخل قابل رقابت 
نیست که با وجود این، تولیدکنندگان چاره اى جز فروش 
محصول کمتر از قیمت تمام شده ندارند که با تصمیم 
دولت مبنى بر حذف ارز ترجیحى واردات روغن مقرون 

به صرفه نیست.

رئیس جمهورى گفت: ضربه آمریــکا به برجام تاکنون 
اقتصادى بوده اما اگر بخواهد ضربه سیاسى بزند، ایران 

تحمل نمى کند و اقدام قاطع مى کند.
حجت االســالم و المســلمین حســن روحانى دیروز 
چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه جمهورى 
اســالمى ایران همواره به تعهدات سیاســى، حقوقى و 
اخالقى خود پایبند بوده و خواهد بود، اظهار کرد: تاکنون 
ضربه آمریکا به برجام، اقتصادى بوده اما اگر بخواهد به 
این توافق ضربه سیاسى بزند، ایران تحمل نخواهد کرد 

و اقدام قاطع انجام مى دهد.
رئیس جمهــورى با تأکید بر ضــرورت تقویت گفتمان 

اعتدال و میانه روى در عرصه داخلى گفت: در داخل افراط 
و تندروى را نمى پسندیم و مى دانیم به ضرر کشور تمام 
خواهد شد و در همین راستا از همه دوستان درخواست 
مى کنیم در این شرایط پیچیده و ســخت، راه وحدت، 

تعامل و مهربانى را برگزینند.
وى اظهار کرد: امروز روز وحدت و انســجام است و 
باید در کنار یکدیگر باشــیم. کاه را کــوه کردن هنر 
نیست و در طرف خودشان، کوه را کاه کردن اخالقى 
نیست. کشور با توجه به تحریم ها و کرونا مشکالت 
سختى دارد که همه باید در کنار هم در صدد رفع این 

مشکالت بر آییم.

سود هنگفت واردات روغن
 در جیب 4 نفر!

ضربه سیاسى به برجام را 
تحمل نمى کنیم

سکه کوتاه بیا نیست
   خبر آنالین |  قیمت طال و سکه که صبح روز 
گذشته را با روند کاهشى آغاز کرده بود در طول روز 
افزایش یافت به گونه اى که هر قطعه سکه امامى 
طرح جدید در بعد از ظهر دیروز با افزایش 210هزار 
تومانى نســبت به ابتداى روز  به کانال 9 میلیون 
تومانى بازگشت و روند کاهشى هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادى تداوم یافت و از ابتداى روز تا بعد از ظهر 
روز چهارشنبه هر قطعه از این سکه کاهش قیمت 

170 هزار تومانى را تجربه کرد.

قتل قهرمان پاورلیفتینگ 
کشور 

   رکنــا | «بابک پارســا» 40 ســاله، قهرمان 
پاورلیفتینگ کشور بر اثر ضربات چاقو به قتل رسید. 
پارسا پس از وارد آمدن ضربات چاقو به ناحیه دست 
و گردن به شدت مجروح و براى مداوا به بیمارستان 
پورسیناى رشت منتقل شد اما بر اثر شدت جراحات 
وارده پس از 24 ساعت فوت کرد. طبق بررسى هاى 
به عمل آمده توسط پلیس دلیل رخ دادن این قتل 
اختالفات شخصى عنوان شده است. رئیس پلیس 
آگاهى   گیالن از دســتگیرى قاتل 33 ساله پارسا 
خبر داد و عنوان کرد: قاتل در کمتر از 24 ســاعت 

دستگیر شد.

رادیواکتیو در کار نیست
   ایلنا | معاون کل وزارت بهداشت وجود مرکز 
پزشکى هسته اى در کلینیک سینا اطهر تهران که 
سه شنبه شب دچار انفجار و حریق شد را تکذیب 
کرد. ایرج حریرچى در واکنش به اخبار منتشرشده 
در فضاى مجازى مبنى بر وجود مواد رادیو اکتیو 
در محل انفجار کلینیک ســینا اطهر در خیابان 
شریعتى تهران گفت: این خبر را تکذیب مى کنم. 
رادیولوژى معمولى در این کلینیک دایر بوده است 

و بیشتر MRI بوده که اشعه ایکس هم ندارد.

مرگ با کمباین 
   ایســنا | فرمانده نیروى انتظامى شهرستان 
مانه و سملقان از مرگ مرد 60 ساله اهل روستاى 
مهمانک در کمباین خبر داد. سرهنگ على حسین 
رختیانى گفت: این مرد که براى تعمیر کمباین به 
زیر این وسیله رفته بود به علت نامعلومى و به وسیله 
تسمه به داخل کمباین کشیده شد. در این حادثه دو 
دست وى قطع شد و از ناحیه گردن آسیب جدى 

دید که متأسفانه منجر به مرگ مرد 60 ساله شد. 

ادامه لغو اردوهاى 
دانش آموزى 

   فارس | علیرضا کاظمى، معاون وزیر آموزش 
و پرورش با اشاره به شرایط ناشى از شیوع بیمارى 
کرونا، اظهار کرد: تمام اردوهاى دانش آموزى که 
از ابتداى اسفند و همزمان با شیوع بیمارى کرونا 
و تعطیلى مدارس لغو شــده بود به دلیل استمرار 
شرایط کرونایى همچنان لغو خواهد بود. کاظمى 
تصریح کرد: با توجه به وضعیت هشدار یا قرمز اکثر 
مناطق غرب و جنوب کشور از جمله استان هاى 
آذربایجان غربى، کردستان، خوزستان و... از سوى 
ستاد ملى مبارزه با کرونا، تعطیلى اردوها  ادامه دارد.

ارتفاع آتش 
به یک متر مى رسد

   ایســنا | مدیرکل محیط زیســت اســتان 
کرمانشاه روز گذشته با بیان اینکه آتش همچنان 
در دو منطقه از محدوده حفاظت شــده «بوزین و 
مره خیل» شعله ور اســت، گفت: ارتفاع آتش در 
برخى نقاط به یک متر هم مى رسد و این شرایط 
روند مهار آتش را دشوار کرده است. فریدون یاورى 
اظهار کرد: على رغم همه تالش هایى که انجام 
شد، هنوز آتش مهار نشــده و در دو منطقه اصلى 

شعله ور است.

مالقاتى در کار نبود
   خبر فورى | سخنگوى شوراى نگهبان خبر دیدار 
احمدى نژاد و آیت ا... جنتى را تکذیب کرد. عباســعلى 
کدخدایى در صفحــه توییتر خود آورده اســت: برخى 
انتخابات ریاست جمهورى را خیلى زود شروع کرده اند 
و هر از گاهى با اخبار خود ساخته، مالقات هاى فرضى 
افراد را با شوراى نگهبان مطرح مى کنند! شوراى نگهبان 
تا کنون هیچ مالقات رســمى و غیررسمى با داوطلبان 

احتمالى نداشته و به این زودى ها نیز نخواهد داشت.

دنبال تمدید گرین کارتى؟!
   برترین ها | محمد مهاجرى، فعال سیاسى اصولگرا 
به مواضع حجت االســالم آقاتهرانى، نماینده مجلس 
یازدهم درباره قرارداد 25 ساله ایران و چین واکنش نشان 
داد. مهاجرى در توییتر نوشت: «آقاى آقا تهرانى نوشته 
که مجلس نمى گذارد قرارداد 25 ساله با چین به برجام 
تبدیل شود. نگاه واقع بینانه: او به آمریکایى ها سیگنال 
داده که ما هم مثل شــما مخالف رابطــه ایران و چین 
هستیم. نگاه بدبینانه: حاج آقا دنبال تمدید گرین کارت 
است. نگاه خوشبینانه: او از دیپلماسى چیزى نمى داند!»

نماینده مسجدسلیمان
 کرونا گرفت

   ایرنا | روابط عمومى دفتــر نماینده حوزه انتخابیه 
مسجدسلیمان، اللى، اندیکا و هفتکل در مجلس شوراى 
اسالمى اعالم کرد ورناصرى به کرونا مبتال شده و همه 
نشســت ها و برنامه هاى وى تا اطالع ثانوى لغو است. 
بنا به اطالع واصله وضعیت عمومى علیرضا ورناصرى 
مساعد است و برنامه هاى حضورى بعد از بهبودى کامل 
از سرگرفته مى شود. خوزستان حدود یک ماه است در اوج 

شیوع بیمارى کرونا قرار دارد.

«اون» دوباره غیب شد
   خبر آنالین | از 7 ژوئن زمانى که تصاویر رهبر کره 
شمالى در یک کنفرانس منتشر شد، وى تا به این لحظه 
در مأل عام دیده نشده است. این دومین غیبت طوالنى 
مدت «کیم جونگ اون» طى سال میالدى محسوب 
مى شود. اون سه هفته است که در انظار عمومى ظاهر 
نشده، موضوعى که باعث شایعات تازه در مورد سالمتى 
وى شده است. پیش تر در ماه هاى اولیه شیوع ویروس 

کرونا خبرهایى از احتمال مرگ او منتشر شده بود.

باالترین حداقل حقوق جهان 
   روزنامه دنیاى اقتصــاد | لوکزامبورگى ها 
بیشترین میزان حداقل حقوق را در جهان تا پایان سال 
گذشته داشته اند. در این کشــور حداقل سطح دستمزد 
ساعتى در ســال 2019 معادل 78/ 13 دالر و متوسط 
حداقل درآمد شاغالن در سال 2019 بیش از  28 هزار و 
600 دالر بوده است. کشورهاى اروپاى غربى و اقیانوسیه 
کماکان باالترین سطح حداقل دستمزد را در جهان دارند. 
حداقل دســتمزد به کمترین میزان قانونى دستمزدى 
اطالق مى شود که کارفرما باید به فرد شاغل پرداخت کند.

طعنه روزنامه دولت
 به رضایى

   روزنامــه ایــران | دکتــر محســن رضایى با 
توجیه مشــکالت فعلى کشور مدعى شــده که دولت 
روحانى با ناکارآمدى و با بدترین تدابیر، کشــور را اداره 
مى کند. محســن رضایى سال هاست که در قامت یک 
استراتژیســت نظامى، صاحبنظر اقتصادى، تئوریسین 
سیاسى و امنیتى و کارشناس ارشد در حوزه هاى اجتماعى 
و فرهنگى ظاهر شده و لذا نمى توان بر او همچون حسین 
شــریعتمدارى خرده گرفت که تحلیل دقیق و عمیقى 
نسبت به واقعیات حاکم بر جامعه ایران، منطقه و نظام 
بین الملل ندارد. پس باید در پس این برجسته نمایى ها از 
مشکالت و آنچه در ظاهر سیاه نمایى مى کند و اتهاماتى 
که به دولت جمهورى اسالمى وارد مى کند، چیزهایى 
نهفته باشــد که ما روزنامه نگاران کم تجربه را راهى به 

فهم آن نیست.

خبرخوان

سامانه استعالم لحظه اى ارزش سهام عدالت به روز شد 
و ارزش سهام عدالت با ارزش اولیه 532 هزارتومانى به 

حدود 14میلیون و 340 هزار تومان رسیده است.
در پى صدور دستور آزادسازى سهام عدالت، سپرده گذارى 
مرکزى اوراق بهادار و تســویه وجوه با راه اندازى سامانه 
استعالم و آزادسازى سهام عدالت اقدام به ارائه جزئیات 
دارایى واقعى ســهام عدالت مشــموالن بــه تفکیک 
شرکت هاى بورســى و ارائه تعداد و ارزش هر سهم آنها 

کرد.
این سامانه دیروز بار دیگر به روزرسانى شد و مشموالن 

مى توانند با مراجعه به این سامانه از آخرین ارزش سهام 
عدالت خود آگاهى یابند.

الزم به ذکر است تنها کسانى که روش مالکیت مستقیم 
سهام عدالت را انتخاب کرده اند مى توانند جزئیات سهام 

خود را در سامانه استعالم مشاهده کنند.
بر اساس این گزارش کسانى که ارزش اولیه سهام عدالت 
آنها 532 هزار تومان است فعًال ارزش سهام عدالتشان 
به 14 میلیون و 340 هزار تومان رســیده است. این رقم 
طى یک ماه گذشته بیش از شــش میلیون تومان رشد 

داشته است.

روایت سریال «آقازاده» از پشــت پرده حراج هاى هنرى 
بار دیگر توجهات را به یکــى از پرابهام ترین رویدادهاى 
اقتصادى در حوزه هنرهاى تجســمى جلب کرده است؛ 

روایتى که یادآور برخى حرف و حدیث هاى قدیمى است.
اولین قســمت از مجموعه شــبکه خانگــى «آقازاده» 
محصول سازمان رسانه اى «اوج» با طراحى، نویسندگى 
و تهیه کنندگى حامد عنقا (که خود از عالقه مندان به انواع 
هنر اســت و حضورى مداوم در حراج تهران دارد)، جمعه 
هفته گذشته در حالى عرضه شــد که یکى از سوژه هاى 
محورى آن، سودجویى از نام ســهراب سپهرى هنرمند 
پرآوازه و معتبر ایرانى در قالب یک سوءاستفاده کالن مالى 

در سایه برگزارى یک حراج هنرى بود. 
در قسمت اول سریال «آقازاده»، چگونگى خلق و فروش 
تابلویى جعلى با نام و امضاى ســهراب ســپهرى در یک 
حراجى به نام «حراج خاورمیانه» به نمایش گذاشته مى شود 
که اتفاقًا به قیمتى باال هم به فروش مى رسد. از این ماجرا 
برخى چنین برداشت کرده اند که احتماًال موضوعى که این 
سریال قصد داشته آن را براى مخاطبان روشن کند، حرف 
و حدیث ها و پشــت پرده هاى «حراج تهــران» به عنوان 
خبرسازترین رویداد حوزه تجسمى در سال هاى اخیر است.

حراج تهران با توجه بــه ماهیت ذاتى خود کــه با خرید 
و فروش آثــار گرانقیمــت ســر و کار دارد بى نصیب از 
گمانه زنى ها نبوده و حتــى هر از گاهى شــائبه هایى در 
موردش وجود داشــته اســت که یکى از مهمترین آنها، 
فروش تابلوهاى جعلى از هنرمندانى چون سهراب سپهرى 

با قیمت هایى نجومى است.
البته بحث اتهام یا شایعات پیرامون آثار جعلى منسوب به 
سهراب سپهرى پیشینه اى بیش از عمر «حراج تهران» دارد 
و در یکى از مهمترین آنها این اتهام نه از سوى کارشناسان 
و یا افرادى غریبه بلکه از طرف پروانه سپهرى، خواهر این 
هنرمند فقید و در جریان برگزارى اولین نمایشــگاه آثار 
هنرى «آرت اکسپو» در تهران مطرح شد. اکسپویى رسمى 
که در 7 مهر 1383 و در زمان مدیریت علیرضا سمیع آذر 
در اداره کل هنرهاى تجسمى و موزه هنرهاى معاصر در 
تاالر وحدت برگزار شد و گرچه حرکتى نو بود اما حواشى 

بسیارى داشت.

پروانه سپهرى چند سال بعد از این رویداد درباره این ابهام 
در گفتگویى توضیح داد: در این اکســپو یک کار از برادرم 
روى دیوار رفت و قیمتى میلیونى به خود گرفت که تقلبى 
بود. همان زمان هم من خواستم با آتش زدن آن در پیش 
چشم مردم جلوى این کار را بگیرم که با مخالفت مدیریت 

امور تجسمى آن زمان نتوانستم.
خواهر سهراب سپهرى در مصاحبه دیگرى در دى ماه سال 
1389 از چاپ بدون اجازه کتابى از طرح هاى ســهراب با 
جعل امضاى او و همینطور برپایى نمایشگاهى با تابلوهایى 
که در دســت فردى امانت بوده اند، ســخن گفت. اما این 
داستان به همینجا ختم نشــد و پاى آثار جعلى سهراب به 
حراج کریستى دوبى هم باز شد که این بار هم این خانواده 

سپهرى بودند که اصالت اثر را زیر سئوال بردند.
پرونده ابهامات درباره آثار ارائه شده از سهراب در حراجى ها 
سویه هاى دیگرى هم دارد؛ در گفته هاى پروانه سپهرى 

به خانمى اشاره مى شود که برخى از طرح هاى سهراب را 
به امانت در دست داشته اما بعد نگارخانه اى نمایشگاهى از 
طرح هاى سهراب را برگزار کرده و جالب که زیر این طرح ها 
امضاى سهراب دیده مى شــد. این درحالى است که هیچ 
نقاشى پایین طرح هایش را امضا نمى کند! طراحى صورت 

مى گیرد تا بعد به یک نقاشى تبدیل شود. 
شائبه جعلى بودن بســیارى از آثارى که به اسم سهراب 
ســپهرى فروخته مى شود اما تنها از ســوى خانواده این 
هنرمند مطرح نمى شود. بلکه برخى از هنرمندان و نقاشان 
صاحبنام نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده اند. 
از جمله کورش شیشــه گران که خود یکى از مهمترین 
نقاشــان معاصر ایران و از چهره هاى خبرســاز در حراج 
تهران محسوب مى شود. او در سال 88 در گفتگویى درباره 
تردیدهاى خود نسبت به آثار منسوب به سهراب سپهرى 
گفته بود: «مگر ســهراب چند کار ناشناخته داشته است 

که ما ندیده ایم و االن به عنوان آثارى که در این سال ها 
هیچ وقت خبرى از آنها نشنیده بودیم فروخته مى شوند. به 
نظر من جعل امضاى طرح هاى او مى تواند کامًال درست 

باشد.»
در همین حال قرعه گرانقیمت ترین اثر فروخته شــده در 
هفتمین دوره حراج تهران به نام ســهراب سپهرى افتاد. 
اثرى از این هنرمند از مجموعه «تنه درختان» که در سال 
1351 نقاشى شده و به قیمت ســه میلیارد و صد میلیون 
تومان به فروش رســید اما چند روز بعد از هفتمین حراج 
تهران، گرانقیمت ترین تابلوى نقاشى فروخته شده از سوى 
یک پژوهشگر حوزه هنرهاى تجسمى با انگ جعلى بودن 
مواجه شد. گرچه على مرادخانى معاون هنرى وقت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى این ادعا را رد کرد اما همانطور که 
فعالیت حراج تهران پر رونق تر از گذشته ادامه مى یافت 

شایعات هم پرقدرت تر مطرح مى شد.

ماجراى افشاگرى یک «آقازاده»

پشت پرده حراج تابلوهاى سهراب سپهرى 

ارزش واقعى سهام عدالت چقدر است؟

مرگ، عاقبت شهروند گنبدى بود که به کرونا اهمیت نداد 
و این بیمارى را به 25 نفر از دیگر اعضاى فامیل و آشنایان 

منتقل کرد.
یک عضو خانواده این شــهروند گنبدى گفت: آن مرحوم 
هیچگاه باور نداشــت که کرونا مى گیرد و به همین دلیل 
در زمانى که فعالیت واحدهاى صنفى به ســبب شیوع این 
بیمارى ممنوع بود در مغازه تعمیر موتورسیکلت خود بدون 
استفاده از ماســک با مردم در ارتباط بود و به مشتریانش 

خدمات مى داد.
وى افزود: آن مرحوم با وجود مناسب نبودن وضعیت جسمى 
به سبب ابتال به کرونا و درگیرى یک و نیم ماهه با مشکالت 
تنفسى ناشى از این بیمارى به علت نگرانى از حرف مردم 
نسبت به ویروس کووید- 19 به پزشک متخصص مراجعه 

نکرد و تنها براى موارد ضرورى از منزل خارج مى شد.
وى ادامه داد: وقتى به دیدار او رفتم با مشــاهده مشکالت 
تنفسى، او را نزد پزشک بردم که با انجام آزمایشات مربوطه 
مشخص شد او به کرونا مبتال شــده و 80 درصد دستگاه 
تنفسى (ریه) او نیز آلوده بیمارى شده است. به دستور پزشک 
بالفاصله مرحوم به بیمارســتان منتقل و ابتدا یک روز در 
بخش عمومى و سپس با وخیم شــدن وضعیت به بخش 

مراقبت هاى ویژه منتقل و 15 روز تحت درمان بود اما بهبود 
نیافت و فوت کرد.

وى تصریح کرد: او بدون داشــتن سابقه بیمارى زمینه اى، 
بعد از تحمل حدود دو ماه درد و رنج در سن 49 سالگى جان 

خود را از دست داد.
وى همچنین اظهار کرد: مرحوم به غیر از همســر، دختر و 
پسر کوچکش که در منزل با او زندگى مى کردند با حضور در 
محافل خانوادگى، این بیمارى را به 25 نفر از دیگر اعضاى 
فامیل و آشــنایان هم منتقل کرد که با اقدام به موقع، تمام 
افراد مبتال بعد از گذران دوره درمان هم اکنون در سالمت 

کامل قرار دارند.

عاقبت مرد گنبدى که 25 نفر را به کرونا مبتال کرد

رئیس پلیس فضاى تولید و تبــادل اطالعات پایتخت 
از دســتگیرى پزشــک قالبى با 1000 دنبال کننده در 

شبکه هاى اجتماعى خبر داد.
ســرهنگ داوود گودرزى گفت: در رصد هاى اطالعاتى 
مشخص شد، فردى که مدعى است پزشک متخصص 
ریه اســت با راه اندازى صفحــه اى در فضاى مجازى 
توانسته بیش از 1000 دنبال کننده و مخاطب جذب کند.

این مقام انتظامى با اشــاره به اینکه در بررســى اولیه 
مشخص شــد که این فرد تعداد زیادى از شهروندان را 
ویزیت و معاینه کرده اســت، ادامه داد: در پاالیش هاى 
اطالعاتى مشخص شد که متهم داراى مدرك دیپلم بوده 
و متخصص ریه نیست و با جعل مدارك هویتى از دنبال 

کنندگان کالهبردارى کرده است.
سرهنگ گودرزى بیان کرد: با هماهنگى قضایى مخفیگاه 
متهم شناسایى و تیمى از مأموران براى دستگیرى اش 
به محل مورد نظر اعزام و موفق شدند وى را دستگیر و به 

پلیس فتا انتقال دهند.
این مقام سایبرى گفت: متهم اظهار کرد، در پرسه زنى 
در فضاى مجازى، متوجه شدم پزشــکى وجود دارد که 
هم اسم خودم است و با شماره نظام پزشکى وى مدارك 
هویتى را جعل کردم و ســپس با ایجــاد صفحه اى در 
اینستاگرام به تبلیغ پرداختم و توانستم حدود 1000 دنبال 
کننده داشته باشــم و تعدادى از آنها را به ازاى دریافت 

مبلغى از طریق فضاى مجازى ویزیت کنم.

بازداشت پزشک دیپلمه با 1000 دنبال کننده

 «عطِر نوید محمدزاده 540 هزار تومــان... یعنى حتى 
اگر حاوى تکه هاى واقعى نوید محمدزاده هم باشــد باز 
گران است.» این نمونه اى از شوخى هاى کاربران فضاى 

مجازى با قیمت عطر نوید محمدزاده بود.
نوید محمدزاده، بازیگر مشهور سینما که چندى پیش وارد 
عرصه تبلیغات شد و یک شرکت تولید آبمیوه را تبلیغ کرد، 
به تازگى از تولید عطر «نوید» و عرضه آن از 15 تیرماه 

خبر داده است.
برند ایرانى نویــد محمد زاده در ســال 2020 میالدى 
فعالیت خود را با عرضه دو عطر مردانه و زنانه به نام هاى 
Navid for Him و Navid for Her آغاز کرد. 
نوید محمدزاده با انتشار ویدیویى از تولید عطر نوید و آغاز 
فروش اینترنتى آن خبر داد و آن را با شعار «بماند به یادگار، 
از من به تو» تبلیغ کرد. ادو پرفیوم زنانه نوید محمدزاده 
عطرى از برند ایرانى نوید محمدزاده اســت که در سال 

2020 میالدى چشم به دنیاى عطر گشود.
اما در ایــن میان کاربــران فضاى مجــازى هم بیکار 
ننشسته اند و به این خبر واکنش نشان داده اند. یک کاربر 
با اشاره به لباس هاى اغلب عجیب و غریبى که این بازیگر 
مشهور مى پوشد نوشــت: «برید خداروشکر کنین عطر 
تولید کرده و وارد صنعت لباس و پوشــاك نشده». یک 
کاربر دیگر هم نوشت: «بعد  از عطر نوید محمدزاده منتظر 
بادى اسپلش خانم طناز طباطبایى، شامپو مهتاب کرامتى، 
صابون لیال حاتمى، سنگ پاى مهران رجبى و بوگیر بهاره 

رهنما هستیم.» 

منتظر سنگ پاى مهران رجبى هم هستیم! 

   آزاده فضلى/ خبرگزارى مهر |



استاناستان 03033794 سال  هفدهمپنج شنبه  12 تیر  ماه   1399

آنفلوآنزاى خوکى 
مشاهده نشده

مدیـرکل دامپزشـکى اصفهـان گفت: اگرچه شـیوع 
ویروس آنفلوآنزاى N۱H۱ یا خوکى دور از ذهن نیست 
اما تا امروز هیچ گزارشـى دال بر انتقال این ویروس از 
محصوالت دامى به انسان در استان اصفهان نداشتیم. 
شـهرام موحدى افزود: ویروس آنفلوآنـزاى خوکى و 
کرونا بین انسان، دام و طیور مشترك است اما تاکنون 
سـازمان دامپزشـکى کشـور هیـچ گونه گزارشـى از 
آلودگى انسانى به ویروس هاى مذکور گزارش و تأیید 

نکرده است.

کمبود 15 هزار معلم در استان 
مدیر کل آموزش و پرورش اسـتان اصفهان گفت: در 
این استان بیش از 15 هزار نفر کمبود معلم وجود دارد. 
محمد اعتدادى افزود: امسال سهمیه اختصاص یافته 
به استان از محل ماده 28 براى جذب نیرو با احتساب 
باقیمانده سهمیه سال گذشـته به 1800 نفر مى رسد. 
وى افزود: سال گذشته 260 نفر سرباز معلم در استان 
داشتیم که امسـال این تعداد به 126 نفر کاهش یافته 
است. وى سیاست آموزش و پرورش براى جبران این 
کسرى نیرو را به کارگیرى نیرو هاى بازنشسته عنوان 
کرد و گفـت: در ناحیـه 4 آموزش و پـرورش اصفهان 
80 درصد معلمان متوسـطه دوره اول از بازنشستگان 

هستند.

جایزه جمالزاده 
در ایستگاه پایانى 

مراسم اختتامیه دومین دوره جایزه جمالزاده 14 تیرماه 
سـاعت 21 به صورت مجازى برگزار مى شـود.  دبیر 
اجرایى دومین دوره جایزه جمالـزاده با اعالم این خبر 
گفت: با توجه به شـیوع ویـروس کرونـا و اوج گیرى 
دوبـاره آن در ایـن روزهـا، مراسـم اختتامیـه دومین 
دوره جایـزه جمالزاده همزمـان با روز قلـم به صورت 
مجازى برگـزار و بـه صورت زنـده پخش مى شـود. 
محمد معماریان افزود: در این مراسم قدرت ا... نوروزى 
شهرداراصفهان، محمد عیدى معاون فرهنگى شهردار 
اصفهان و مجید قیصرى دبیر ادبى جایزه جمالزاده به 

ایراد سخن مى پردازند.

بازدید از کارگاه هاى اشتغال
به گزارش روابط عمومى بنیاد تعاون زندانیان اسـتان 
اصفهان، افشار، مدیر صنعت و کشاورزى بنیاد تعاون 
زندانیان کشور و ناظر هیئت اجرایى نمایندگى اصفهان 
از کارگاه هاى اشـتغال و انبار مرکزى فروشـگاه بنیاد 
تعاون زندانیان اسـتان اصفهان بازدید و رعایت موارد 

بهداشتى در کارگاه ها را بررسى کرد.

رفع کمبود آب خیابان 
مشیرالدوله 

به گـزارش روابـط عمومـی آبفـا منطقه 5، بـه همت 
واحـد بهـره بـرداري وتوسـعه ایـن منطقه بـه منظور 
رفع کمبود آب خیابان هاي مشـیر الدولـه، امیرکبیر و 
امام خمینـی (ره)، عملیات اجراي اتصـال لوله 100 به 
250 خیابان امام خمینی(ره) با اجراي 35 متر لوله 110 
پلی اتیلن به منظور تقویت شـبکه آب ایـن خیابان ها
 با موفقیت بـه اتمام رسـید. الزم به ذکر اسـت که این 
عملیات 19 سـاعت به طول انجامید و بـه موجب آن، 
مشکل کمبود و افت فشارآب این مکان ها بر طرف شد.

کاهش کیفیت هواى اصفهان 
کارشـناس پیش بینـى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان از احتمال وقوع طوفان لحظه اى در برخى از 
مناطق اسـتان خبر داد و گفت: طى این مدت، کاهش 
کیفیت هوا به دلیل گرد و خاك در مناطق شمال، شرق، 
مرکز استان و کالنشهر اصفهان را خواهیم داشت که 
مى تواند منجر به هوایى ناسالم براى گروه هاى حساس 
و در برخى ساعات براى عموم شود. فاطمه زهرا سیدان 
خاطرنشان کرد: به نظر مى رسد اوایل هفته آینده و روز 

شنبه و یک  شنبه هواى اصفهان خنک تر شود.

خبر

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فعالیت حدود 
21 درصد از واحدهاى صنعتى موجود در شــهرك ها و 
نواحى صنعتى کشــور با رکود مواجه شدند که با برنامه 

ریزى بدنبال برگرداندن آنها به چرخه تولید هستیم.
محسن صالحى نیا روز چهارشنبه در  نشست با فعاالن 
اقتصادى شهرستان نطنز با اشاره به استقرار بیش از 46 
هزار واحد در 820 شهرك  و ناحیه صنعتى کشور  ادامه 
داد: حــدود 35 هزار واحد دیگر در شــهرك ها و نواحى 
صنعتى هم در مراحل مختلف ساخت و ساز قرار دارند و 
از مرحله ابتیاع زمین تا دیوارکشى، فونداسیون، ساخت، 
تجهیز و نصب ماشین آالت قرار دارند و به مرور به بهره 

بردارى مى رسند.
رییس سازمان صنایع کوچک و شهرکهاى صنعتى ایران 
اضافه کرد: شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
باید توجه ویژه اى به زیرساخت ها و توسعه شهرك هاى 
این منطقه داشته باشد و سازمان صنعت معدن و تجارت 
اصفهان هم باید انگیزه بیشــتر را براى سرمایه گذاران 

فراهم کند.  
بهره بردارى چهار طرح صنعتى با ســرمایه گذارى 400 
میلیارد تومان اعتبار روز چهاشنبه با حضور معاون وزیر 
صمت و رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان شهرکها 
و صنایع کوچک ایران در استان اصفهان آغاز شده است.

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهــان گفت: با اطالع 
رســانى ها و فراخوان هاى مختلفى که در هفته هاى 
گذشته صورت گرفت، هم اکنون وضعیت ذخیره خونى 
اصفهان خوب است و مشــکل خاصى نداریم، اما تنها 

مشکل کمبود گروه خون A منفى است. 
مجید زینلى میزان ذخیره گروه هــاى خونى به غیر از 
A منفى در اصفهان را شــش روز اعالم کرد و افزود: از 
اهداکنندگان مى خواهیم به صورت مستمر و تدریجى به 

مراکز انتقال خون مراجعه و خون اهدا کنند.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه میزان 
ذخیره خونى همیشه باید بیش از هفت تا هشت روز باشد، 

تصریح کرد: میزان ذخیره خونى فعلى کفایت نمى کند 
و باید بیشتر باشد تا اگر حادثه یا سانحه اى به وجود آمد 

بتوانیم پاسخگوى نیاز خونى مراکز درمانى باشیم.
زینلى گفت: آمار اهداى خون اســتان اصفهان باالست 
و ســاالنه بیش از 133 هزار واحد خون اهدا مى شــود، 
بنابراین افزایش یک درصدى ایــن میزان رقم باالیى 

خواهد بود.
وى درخصوص تأثیر شیوع ویروس کرونا بر اهداى خون 
در استان نیز  گفت: سال گذشته در شروع اپیدمى کرونا 
در اسفندماه با کاهش اهداى خون مواجه شدیم، ولى از 

فروردین ماه وضعیت روز به روز بهتر شد.

کمبود گروه خونى A منفى 
در اصفهان

21 درصد صنایع مواجه با رکود 
به چرخه تولید بر مى گردند

نیروگاه اصفهان با تولید بیش از 1/1 میلیارد کیلووات 
برق در سه ماهه اول ســال جارى، حدود 25 درصد 
افزایش تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته 

است.
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان گفت: 
همزمان با شروع فصل تابستان و اوج مصرف برق، 
کلیه واحدهاى مولد برق شرکت مدیریت تولید برق 
اصفهان شامل نیروگاه بخارى اصفهان با پنج واحد 

مولد برق و نیروگاه گازى هسا با دو واحد مولد برق 
و مجموع توان اسمى تولید 982 هزار کیلووات هم 

اکنون در مدار تولید قرار دارد. 
به گفته امیر نریمانى در صورت تأمین آب و سوخت 
مورد نیاز واحدهــاى مولد برق، شــرکت مدیریت 
تولید برق اصفهان قادر به تأمین میزان معادل برق 
مورد نیاز کالنشهر اصفهان در بیشتر فصول خواهد

 بود.

رئیس اتحادیه فروشــندگان تلفن همراه اصفهان با 
اشاره به اینکه کمبود و یا افزایش قیمت موبایل دست 
فروشندگان نیست، گفت: نوســانات قیمت موبایل 
وابسته به نرخ ارز است و در حال حاضر حداقل قیمت 
گوشى هوشمند در بازار دو میلیون تومان و باالترین 

قیمت آن بیش از 30 میلیون تومان است.
حسن میرشمشیرى درباره اینکه برخى فروشندگان، 
از فروش موبایل ســر باز مى زنند، توضیح داد: این 
گونه نیست و بازار موبایل به سرعت به روز مى شود، 

از سوى دیگر به دلیل باال بودن هزینه کاال واحدهاى 
صنفى نگه داشتن گوشى موبایل براى افزایش سود 

بیشتر غیرمنطقى است.
وى با بیان اینکه امروز تقاضا براى خرید موبایل در 
بازار اصفهان بسیار کمتر شــده است، اظهار کرد: با 
توجه به نوسانات و غیرقابل پیش بینى بودن نرخ ارز، 
به افراد توصیه اى بــراى خریدن و نخریدن موبایل 
نمى کنیم، اما اگر افراد نگران افزایش نرخ ارز هستند 

مى توانند اقدام به خرید کنند.

سخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان از وقوع حریق در منزل مسکونى 
در منزل شــش طبقه واقع در خیابان شیخ صدوق 

خبر داد.
فرهاد کاوه آهنگران با اشــاره بــه حادثه حریق در 
منزل مسکونى در شیخ صدوق اصفهان اظهار کرد: 
وقوع این حادثه در خیابان آزادى در ساعت 23 و 30 
دقیقه سه شنبه شب به ستاد فرماندهى آتش نشانى 
اصفهان گزارش شده است. وى گفت: این حادثه در 

ساختمان شش طبقه آزادى رخ داد. 
سخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان بــا بیــان اینکــه نیروهاى 
امداد و نجــات از ایســتگاه هاى 12، 20، و 23 به 
محل حادثه اعزام شــدند، اضافه کــرد: این حادثه 
مصدومى نداشــته اســت و 15 تن از حریق نجات

 یافته اند.

جلسه معرفى سرفصل هاى آموزشى کانون پرورش 
فکرى کــودکان و نوجوانان در مخابــرات منطقه 

اصفهان برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، 
در راســتاى غنى ســازى اوقات فراغت کودکان و 
نوجوانان فرزندان همکار و شناســایى استعدادهاى 
فرهنگى، هنرى، ادبى و علمى آنان، روز دوشــنبه 
جلسه اى با حضور کارشناسان کانون پرورش فکرى 
کودکان و نوجوانان استان اصفهان در ساختمان ستاد 

مخابرات به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد. در 
این جلسه کارشناسان کانون پرورش فکرى به ارائه 
 سرفصل هاى آموزشى این مجموعه براى مخاطبان 

در سراسر استان پرداختند.
گفتنى است در این جلســه ملک زاده، رئیس اداره 
روابط عمومى مخابــرات منطقه اصفهــان نیز بر 
همکارى دو جانبــه بین دو مجموعــه مخابرات و 
کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان در راستاى 
اعتالى فکرى تربیتى فرزندان همکاران تأکید کرد.

افزایش 25 درصدى تولید برق در نیروگاه اصفهان

موبایل بخریم یا نخریم؟

نجات 15 تن از حریق ساختمان 6 طبقه 
خیابان شیخ صدوق

مخابرات اصفهان،
 میزبان کانون پرورش فکرى کودکان

اســتان هاى کشــور یکى یکى در حــال بازگرداندن 
محدویت هاى کرونایى هستند تا بلکه از میزان شیوع 
گســترده این ویــروس جلوگیرى کننــد. اعمال این 
محدودیت ها در اصفهان هم محتمل اســت چنانکه 
روز گذشته خبرگزارى «ایسنا» از قول سخنگوى ستاد 
استانى مقابله با کرونا در اصفهان خبر داد که 15 تیرماه 

در این باره تصمیم گیرى خواهد شد.
با ســه رقمى شــدن بیماران جدید بســترى با عالئم 
مشکوك به کرونا در مراکز درمانى، استان اصفهان در 
حال گذر از وضعیت هشدار است. آنطور که خبرگزارى 
صداوسیما گزارش کرده اســت، در 24 ساعت منتهى 
به روز چهارشــنبه، 102 بیمار جدید با عالئم مشکوك 
به کرونا در مراکز در مانى اســتان به جز کاشان و آران 
وبیدگل بسترى شــده اند که مجموع بیماران کرونایى 
بسترى را به 585 نفررسانده اســت. از این تعداد، 124 
بیمار بدحــال در بخش مراقبت هاى ویــژه این مراکز 

درمانى تحت درمان هستند.
حجت ا... غالمى،  سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا 
در اصفهان در خصوص احتمال وضع محدودیت هاى 
جدید در استان براى مقابله با ویروس کرونا با توجه به 
عملى نشدن بسیارى از پروتکل هاى بهداشتى، اظهار 
کرد: در جلسه اى که روز سه شــنبه برگزار شد بر طبق 
گزارشى که دانشگاه علوم پزشکى ارائه داد تعداد بیماران 
سرپایى و بسترى مبتال به کرونا افزایش پیدا کرده است، 

اما در تعداد فوتى ها افزایشى نداشته ایم.
وى افزود: منتها مسئله اى که در جلسه ستاد استانى مورد 
بحث جدى و ارزیابى قرار گرفت آمارى بود که در اجراى 
دستورالعمل هاى بهداشــتى گرفته شده بود. تیم هاى 
بازرسى و نظارتى دانشــگاه علوم پزشکى و استاندارى 
برآوردى داشــتند که بین 30 تا 50 درصد، بسته به نوع 
واحد مربوطه دســتورالعمل هاى بهداشــتى را رعایت 
مى کنند. برخى واحدهاى تولیدى به خوبى پروتکل ها را 
اجرا مى کنند، اما برخى از واحدهاى تولیدى بى توجه به 

این پروتکل ها هستند.
سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان، گفت: 
متأســفانه هم اکنون 30 درصد صنــوف پروتکل هاى 
بهداشــتى را رعایت مى کنند و در بخــش حمل و نقل 
رعایت پروتکل هاى بهداشــتى 40 درصــد و در مترو 
80 درصد است. این موارد نشان مى دهد که باید وقت 
ویژه اى را به اجــراى دقیق پروتکل هاى بهداشــتى 
اختصاص دهیم به همین منظور درخواســت دادیم که 
زدن ماســک از 15 تیر براى تمام سیستم حمل و نقل 
عمومــى و اماکن سرپوشــیده و ادارى و مراکز تجمع، 
اجبارى شود که این تصمیم به ستاد ملى مقابله با کرونا 

نیز اعالم شده است.
وى به برخوردهاى انجام شده با صنوف متخلف اشاره 
کرد و گفــت: بیش از 16 هزار واحــد صنفى و تولیدى 
در اســتان اخطار کتبى گرفته اند و بیش از 1600 واحد 
متخلف نیز پلمب شده اند. مقرر شد واحدهایى که از این 
به بعد پلمب مى شــوند و اخطار پلمب دریافت مى کنند 

بنرهاى خاصى در محل نصب شود که این واحد تولیدى 
به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل هاى بهداشتى پلمب 

شده است، تا اخطارى براى سایر واحدها باشد.
سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان، ادامه 
داد: به همین منظور مقرر شد تیم هاى نظارتى از همین 
روز 11 تیرماه فعالیت بیشترى داشته باشند. همچنین 
مشخص شد که برخى از رستوران ها و تاالرهاى پذیرایى 
رعایت فاصله گذارى اجتماعى را نداشتند که مقرر شد 
تذکرات الزم به این رستوران ها و تاالرها داده شود که 
چیدمان فضاى داخل سالن هاى خود را به طورى انجام 
دهند که حداقل فاصله 2 متر رعایت شود. غالمى افزود: 
اگر این اقدامات مؤثر واقع شد ســعى مى کنیم شرایط 
ظرف 15روز آینده مانند قبل شــود. در جلسات بعدى 
شرایط را بررســى مى کنیم و اگر وضعیت مطلوب نبود 

تصمیمات جدیدى را اتخاذ خواهیم کرد.
وى اظهار کرد: از 15 تیرماه شهرهایى که شرایط قرمز و 
نارنجى را داشته باشند استفاده از ماسک در این شهرها 
اجبارى مى شــود، منتها از 108 شــهرى که در استان 
اصفهان وجود دارد، 99 شــهر داراى وضعیت ســفید 
هستند و تنها 9 شهر وضعیت زرد، نارنجى و قرمز را دارند 
که از 15 تیر در مراکز سرپوشیده، سیستم حمل و نقل 
عمومى و مراکز تجمِع شهرهاى قرمز و نارنجى استفاده 

از ماسک اجبارى مى شود.
سخنگوى ستاد اســتانى مقابله با کرونا در اصفهان در 
این خصوص که در ناوگان اتوبوســرانى نیرویى وجود 
ندارد تا مردم را ملزم به استفاده از ماسک کند، تصریح 
کرد: هم اکنون رعایت پروتکل هاى بهداشتى در ناوگان 
اتوبوســرانى به شکل توصیه اى اســت و مردم باید به 
کسى که بدون ماسک وارد اتوبوس مى شود تذکر دهند 
تا سالمت عمومى مسافران حفظ شــود. اگر از 15 تیر 
شــرایط رو به بهبودى نرفت به وضع محدودیت هاى 
جدید روى خواهیم آورد، منتها هنوز شــرایط به حدى 
نرســیده که بخواهیم بحث تعطیلــى برخى صنوف و 
واحدها را پیش بکشیم چراکه ســالمت شهروندان را 
در کنار پویایى اقتصاد مى بینیم و نبایــد دچار افراط و 

تفریط شویم.
غالمــى در خصــوص ممنوعیت احتمالــى برگزارى 
مراسم هاى عقد و عروسى، گفت: با شرایط موجود که 
متأسفانه بسیارى از دستورالعمل هاى بهداشتى با وجود 
دادن تذکرات الزم در مراسم هاى عقد و عروسى رعایت 
نمى شود کم کم مجبوریم از برگزارى چنین مراسم هایى 
در تاالرها جلوگیرى کنیم. تا 15 تیر منتظر ارزیابى مجدد 

مى مانیم و بعد تصمیمات الزم را اتخاذ خواهیم کرد.
در همین حال، آرش نجیمى، سخنگوى دانشگاه علوم 
پزشــکى اصفهان هم  از افزایش 20 درصدى ظرفیت 
بیمارستان ها براى پذیرش بیماران مبتال به کرونا خبر 
داد و گفت: باتوجه به بسترى نزدیک به 600 بیمار مبتال 
به کووید19 در بیمارستان ها و مثبت بودن بیش از 25 
درصد تست هاى کرونا، متاســفانه وضعیت خوبى در 
استان نداریم و هر لحظه احتمال مى دهیم وارد وضعیت 

قرمز و جدى بیمارى شویم.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
ظرفیت بیمارســتان ها در مقطعى به خاطر سیر نزولى 
بیمارى کاهش یافت، گفت: متاســفانه مجبور شدیم 
دوباره ظرفیت ها را افزایش دهیــم، چراکه هم اکنون 
موارد جدید بســترى بیماران مبتال بــه کرونا بیش از 
ترخیصى ها اســت، یعنى به تعداد بســترى ها هر روز 
اضافه مى شود، در عین حال که تعداد بیماران سرپایى 
هم باتوجه به تســت هایى که مى گیریم افزایش پیدا 

کرده است.
وى خاطرنشان کرد: روند افزایشى شیوع ویروس کرونا 
از 10 روز پیش در استان شــروع شده و نشان مى دهد 
ویروس در جامعه به راحتى منتقل مى شــود، بنابراین 
بهترین راه پیشــگیرى و قطع زنجیره انتقال ویروس 
با اجــراى پروتکل هــاى بهداشــتى و فاصله گذارى 

اجتماعى است.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان ادامه داد: 
متاسفانه مدتى رهاسازى عجیبى در جامعه اتفاق افتاد 
که همه شاهد بودیم و این رهاسازى و بى توجهى االن 

دارد تبعات خود را نشان مى دهد.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان همچنین بر 
خوددارى از تجمعات غیرضرورى مثل مراسم عروسى و 
عزادارى تاکید کرد و گفت: درصد انتقال ویروس کرونا 
در این تجمعات بسیار باالست و گزارش هاى مختلفى 
نیز در این زمینه داشتیم، اما تصمیم گیرى درخصوص 
اعمال محدودیت براى این تجمعات باید در ستاد مقابله 

با کرونا کشور و استان اصفهان انجام گیرد.
دیروز همچنین خبرگزارى صدا و ســیما هم با رئیس 
بیمارستان خورشــید گفتگویى ترتیب داد که او به این 
خبرگزارى گفت با آســتانه شیب تند شــیوع کرونا در 
کالنشهر اصفهان، پیش بینى مى شــود در هفته آینده 
ظرفیت بیمارستان خورشــید تکمیل شود و جوابگوى 

بسترى بیماران جدید مبتال به کرونا نباشد.
امین ســامى فعالیت این مرکز درمانى را پنج ماه فعال 
گفت: در ماه هاى اردیبهشت و خرداد امسال روند بسترى 
تعداد بیماران مبتال به کرونا در این مرکز درمانى نزولى 
شــده بود درحالیکه پایان خرداد، به صورت تدریجى با 
ســیر صعودى بســترى بیماران کرونایى در این مرکز 

روبرو شدیم.
وى افزود: در موج شدید شیوع بیمارى بیشتر افراد جوان 
با رنج سنى 20 تا 45 ســال درگیر این ویروس از ناحیه 
ریه مى شوند و بیشترین آمار بسترى را در این بازه زمانى 
در مرکز آموزشــى درمانى خورشــید اصفهان به خود 

اختصاص داده اند.
وى گفت: در شرایط کنونى امکانات بیمارستان خورشید 
جوابگوى ارائه خدمات به بیماران است و درصورت ادامه 
شیب تند در هفته آینده ظرفیت تخت هاى بیمارستانى 

جوابگوى بسترى بیمار جدید نخواهد بود.
رییس مجتمع آموزشى درمانى خورشید اصفهان افزود: 
عالئم بالینى بیماران مبتال به کرونا بیشتر سرفه و تنگى 
نفس همراه با تب طوالنى و عالوه براین عالئم گوارشى 

و سردرد است.

اصفهان در حال گذر  از مرز هشدار
آمار کرونایى هاى بسترى شده در استان طى 24 ساعت 3 رقمى شد 

مانى مهدوى
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هومن ســیدى از جمله بازیگران و کارگردانانى است که اکثراً هم توسط 
مردم و هم منتقدان مورد استقبال بوده. گیرایى او جلوى دوربین، در لواى 
یک کارگردان هم خودش را در فرم بصرى فیلم به رخ تماشاگر مى کشد. 
به همین دلیل اســت که فیلم هاى او هرچند گاهى به اصطالح عوامانه، 
«هنرى» محسوب مى شوند اما مورد توجه تماشاگر عامه قرار مى گیرند. 
چراکه خوب مى تواند داستان را با خلق جذابیت هاى ظاهرى و فرمى جلو 

ببرد و بر هیجانشان بیافزاید.
او در ایفاى نقش به عنوان بازیگر هم دقیقًا چنین کارى مى کند. جنبه هاى 
فرمى و المان هاى گویشى خاصى به کاراکتر مى بخشد تا او را براى تماشاگر 
خاص کند. بر همین اساس است که حتى اگر شخصیتش مکمل یا فرعى 
هم باشد، با همین المان هاى خاص خود ســیدى، تماشاگر در میان همه 

شخصیت هاى یک فیلم مى شود.
پابرهنه در بهشت

یکى از اولین نقش آفرینى هاى هومن سیدى بعد از «یک تکه نان» و اولین 
جاى گیــرى او در نقش قهرمان و نفر اول یک فیلم بــه کارگردانى بهرام 
توکلى. او در این فیلم نقش «یحیى»، ســرباز جوانى را بازى مى کند که 
محل نامتعارفى را براى خدمتش انتخاب مى کند: مکان نگهدارى بیمارانى 
العالج با مشکالت روحى شــدید. این فضا «یحیى» را تحت تأثیر قرار 
مى دهد. هومن سیدى یکى از برون گراترین نقش هاى کارنامه کارى اش 

را ارائه مى دهد.

خط ویژه
«خط ویژه» یکى از اولین بازى هاى سینمایى هومن سیدى است که بسیار 
مورد توجه نسل جدید و تماشاگران جوان تر قرار گرفت. شخصیتى که او 
نقشــش را بازى مى کرد، ویژگى هاى جالب توجهى داشت و خصوصًا در 
مواجهه با زنان، بامزگى خاصى داشت که روبه روى میترا حجار دو چندان 
هم شده بود. مثًال صحنه اى را که میترا حجار به او جواب منفى مى دهد به یاد 
بیاورید. بى خیالى که در پذیرفتنش اســت، یکى از بامزه ترین صحنه هاى 
فیلم را رقم مى زند. نکته بازى او در این فیلم در صمیمیتى است که میان 

خودش و تماشاگر به وجود مى آورد.
من دیه گو مارادونا هستم

در یکى از بهترین و متفاوت ترین فیلم هاى بهرام توکلى، هومن سیدى یکى 
از بهترین و متفاوت ترین بازى هاى کارنامه کارى خود را ارائه مى دهد. او 
نقش پسرى را بازى مى کند که مشــکل اعصاب دارد و بعد از مهاجرت به 
اروپا، به تازگى به ایران برگشته است و داستان هایى با دخترخاله اش دارد. 
سیدى به خوبى توانســته ذهن بى ثبات و روان رنجور شخصیت را با بازى 
تقلیل گرایانه، جلوى دوربین به تصویر بکشد. نکته بازى او در این فیلم در 

همین اجراى کم اکت و درونى است.
مصادره

با وجود اینکه در «مصادره» هم او نقشى مشــابه با «من دیه گو مارادونا 
هســتم» را بازى کرده اما کیفیت بازى و شــخصیتى کــه در این فیلم 

مى پروراند، به کلى متفاوت است. هرچند هر دو کاراکتر از مهاجرت، به ایران 
بازگشته اند اما مشکالت روانى شخصیت فیلم توکلى در اینجا جاى خود را 
به یک کودنى و خنگى خاص و در عین حال بامزه داده است. او در «مصادره» 
پسرى است که ناآشنا با مناســبات فرهنگى ایران، به کشورش بازگشته 
درحالى که تصویرى که از وطن خود دارد، تصویرى کهنه و دروغین است که 
رسانه ها و فرارى  هاى انقالب در محیط اروپا برایش ساخته اند. این ناآشنایى 
با مناســبات وطنى صحنه هاى بامزه زیادى را به وجــود مى آورد. صحنه 
بازجویى از او در فرودگاه و در بدو ورودش از بهترین صحنه هاى فیلم است.

طال
«طال»، بهترین بازى هومن ســیدى تا اینجاى کارنامه کارى او است؛ در 
نقش قهرمانى پیچیده و دیریاب که ابعاد مثبت و منفى شخصیتى اش چنان 

در هم پیچیده و غامض است که راه را بر هر قضاوتى مى بندد.
بازى سیدى در فیلم پرویز شهبازى بســیارى روان و راحت است. بدون 
اضافه کارى و اغــراق در نمایش ابعاد شــخصیتى کاراکتر. این نکته اى 
است که در فیلم هاى پرویز شهبازى و شکل بازیگردانى اش همواره دیده 
مى شود و در مورد سیدى هم کنترل و هدایت خوب او، نتیجه اى عالى از 
خود ثبت کرده اســت. خصوصًا صحنه هاى دونفره او با نگار جواهریان، 
بسیار خوب هستند و در میان همه این صحنه ها آخرین مالقات در شبى 
بارانى از پشت شیشه هاى ماشین، از جمله صحنه هاى ویژه سینماى ایران 

در دهه 90 است.

همراه با بهترین فیلم هاى هومن سیدى در زمینه بازیگرى از «پابرهنه در بهشت» تا «طال» 

عزیزدردانه سینما
 به ایران 
ى خود را

صادره» 
ازگشته 
ست که 
آشنایى 
 صحنه 
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نکته اى 
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ى ایران 

فیلم ســینمایى «طال» با بازى هومن ســیدى، نگار 
جواهریان و طناز طباطبایى در شبکه نمایش خانگى 

توزیع شد.
«طال» به کارگردانى پرویز شهبازى سال 97 ساخته 
شد و اولین بار در سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر به 
نمایش درآمد. این فیلم سینمایى از 10 اردیبهشت ماه 
اکران خود را به صورت آنالین آغاز کرد و از روز 10 تیر 

ماه در شبکه نمایش خانگى توزیع شد.
رامبد جوان، کارگردان، مجرى و بازیگر کشورمان در 
تجربه اى مشترك با محمد شایسته، تهیه کنندگى فیلم 
«طال» را برعهده گرفت و تجربه اى جدید در دنیاى 

هنر کسب کرد.
«طال» روایتگر قصه اى از چهار جوان است که تصمیم 
دارند کسب و کار جدیدى راه اندازى کنند و براى این 
کار نیاز به پول دارند که «دریا» با بازى نگار جواهریان 
نقشه دزدى از پدرش را مى کشــد و همین کار باعث 

سکته و فوت پدرش مى شود و داستان هاى دیگر هم 
در این میان رقم مى خورد.

بازیگرانى چون نگار جواهریان، هومن ســیدى، طناز 
طباطبایى، هدى زین العابدین، احترام برومند و مهرداد 

صدیقیان در فیلم «طال» به ایفاى نقش پرداختند.

«طال» به نمایش خانگى رسید

سیدعلیرضا سبط احمدى، تهیه کننده «ایل دا» به کارگردانى راما قویدل درباره آخرین وضعیت این سریال که تصویربردارى آن از زمان شیوع ویروس کرونا متوقف و تاکنون از سرگرفته نشده است، عنوان کرد: در حال حاضر مشغول انجام کارهاى 
مقدماتى، صحنه و دکور هستیم چراکه ادامه تصویربردارى با شروع صحنه هاى دفاع مقدس و جنگ است. وى ادامه داد: طبیعتاً هماهنگى ها، مقدمات کار و تدارکات کمى زمان مى برد و به امید خدا در آینده اى نزدیک گروه براى ادامه کار عازم 

خرم آباد مى شود و کار را شروع مى کنیم. تهیه کننده «ایل دا» تأکید کرد: این کار یکى از مجموعه هاى پربازیگر و از تولیدات سیمافیلم است و تقریباً همه بازیگران براى ادامه کار باید آماده شوند.
سبط احمدى با اشاره به اینکه حدوداً 30 درصد از تصویربردارى کار باقى مانده است، اظهار کرد: تمام مراحل فنى سریال را همزمان با تصویربردارى پیش مى بردیم و با ادامه کار نیز ادامه مراحل فنى را پیش مى بریم.

به گفته وى، «ایل دا» قرار است براى چهلمین سالگرد دفاع مقدس روى آنتن برود.

ابوالفضل پورعرب، سوپراستار دهه 70 سینما با نقشى 
جدید در سریال «شرم» به تلویزیون بازمى گردد.

احمد کاورى درباره ســریال جدیدى کــه این روزها 
مشــغول کارگردانى آن اســت بیان کرد: براى تولید 
سریال «شــرم» با نام قبلى «پاى بست» دکورهایى 
زده ایــم و قــرار اســت کار در جاهــاى مختلفــى 

تصویربردارى شود.
وى ادامه داد: بخش هایى از این سریال در شهرستان 
تصویربــردارى مى شــود که شــیراز یکــى از این 
شهرهاست. تاکنون 20 درصد از تصویربردارى سریال 
انجام شده است و تولید و تصویربردارى فعًال ادامه دارد.

کاورى با اشاره به حضور بازیگران باسابقه و چهره در 

این سریال عنوان کرد: در این سریال ترکیب خاصى از 
بازیگران حضور دارند که ابوالفضل پورعرب، اردالن 
شجاع کاوه، فاطمه گودرزى، سیروس گرجستانى از 
جمله این بازیگران هســتند و نوعى تجدید خاطره با 
بازیگران یکى دو دهه گذشته است. همچنین دو بازیگر 

اصلى داریم که هنوز انتخاب نشده اند.
وى در پایان درباره فضاى این سریال نیز تصریح کرد: 
«شرم» یک درام اجتماعى است که بخش زیادى از آن 

معمایى بوده و کم کم داستان آن بازگشایى مى شود.
سریال «شرم» این روزها در لوکیشن هاى مختلفى در 
حال تولید است و قرار اســت پاییز از شبکه 3 سیما به 

پخش برسد.

ابوالفضل پورعرب به تلویزیون بر مى گردد

زهرا سعیدى، بازیگر سریال «یوسف پیامبر(ع)» پیرامون آخرین فعالیت هاى 
خود در عرصه بازیگرى گفت: مدت هاســت که در هیچ پروژه ســینمایى و یا 
تلویزیونى حضور پیدا نکرده ام، پیشنهاداتى طى ماه هاى گذشته داشته ام، حتى 
توافق نهایى هم انجام شده اما بعد از مدتى هیچ خبرى از گروه نمى شود و بعدها 

مى فهمم که بدون اطالع من اثر تولید شده است. 
وى در همین راستا ادامه داد: من بیش از یکسال است که در هیچ پروژه اى حاضر 
نشده ام و واقعیت امر خودم هم دلیل این غیبت را نمى دانم، متأسفانه انتخاب 
بازیگران توسط عواملى غیر فنى و غیر ســینمایى رخ مى دهد، عوامل انتخاب 
کننده بازیگران افراد و اشخاصى هستند که شاید کمتر به حرفه بازیگرى اشراف 

داشته باشند. 
بازیگر سریال «مریم مقدس(س)» با اشاره به چرخه نامناسب انتخاب بازیگران 
در سینما اظهار کرد: متأسفانه دستیاران کارگردان در سینماى کشور پادشاهى 
مى کنند، در اکثریت مواقع کارگردانان اطالع درستى از انتخاب بازیگران ندارند، 
گاهى کارگردانى یک بازیگر را انتخاب مى کند اما دستیار وى به دروغ بازیگر 

انتخاب شده را مشــغول به کار اعالم مى کند و به ســراغ بازیگرى مى رود که 
منافعش را تأمین کند. 

وى در همین رابطه اظهار کرد: سینماى امروز مشــکالت فراوانى دارد اما 
پدیده انتخاب بازیگران به شدت ناامید کننده است، براى شخص من بارها 
پیش آمده که چند روز قبل از شــروع فیلمبردارى به یکباره متوجه شدم که 
بازیگر دیگرى به جاى من جلوى دوربین رفته است، وقتى از کارگردان جویا 
شدم اعالم کرد که به من گفته اند شما بیمار هســتید، متأسفانه وضعیت به 
شدت بغرنج است و دیگر نمى توان به حرف کسى و یا حتى به قراردادها هم 

اطمینان کرد. 
بازیگر سریال «نفوذ» درباره حضورش در این سریال ادامه داد: من نقش خیلى 
کوتاهى در سریال «نفوذ» داشتم، این اثر به واسطه حضور افراد حرفه اى کامًال 
بجا و درست ساخته شد، به شخصه از حضور در این سریال راضى هستم. در کل 
تا آنجایى که من حضور داشتم اثر کامًال قابل دفاع ساخته مى شد و به نظرم اثر 

موفقى خواهد بود. 

افشاگرى بازیگر سریال «مریم مقدس(س)» از پشت پرده انتخاب بازیگران 

کامبوزیا پرتوى، کارگردانى که بیش از هر چیز به دلیل ساخت «کافه ترانزیت» 
شناخته مى شود سه سال قبل فیلمى به نام «کامیون» را ساخت که هنوز مجال 

اکران نیافته است.
پرتوى که در ابتداى بهار امسال یک ســکته مغزى را هم پشت سر گذاشته به 
شدت نگران سرنوشت «کامیون» اســت. او با انتقاد از بالتکلیفى سه ساله در 
اکران این فیلم اظهار کرد: سه سال از زمان ساخت فیلم مى گذرد و هر بار تصمیم 
به اکران «کامیون» داشتیم شرایط مهیا نشده است و به جایى نرسیده ایم. این 
امر این روزها با توجه به تعطیلى چهار ماهه سینما و انباشته شدن تعداد زیادى 

فیلم پشت در اکران بسیار دشوارتر شده است.
این کارگردان افزود: صحبت هایى با تهیه کننده فیلم داشــتم و ایشان عنوان 
کردند فیلم را براى حضور در قرعه کشى اکران به شوراى صنفى نمایش ارائه 
کرده اند که در دوره اول، فیلم انتخاب نشد و منتظر نوبت هاى بعدى قرعه کشى 

هستیم.
نویسنده «قطعه ناتمام» درباره میزان اصولى بودن طرح قرعه کشى براى اکران 
فیلم ها گفت: نمى شود در این باره اظهار نظر قطعى انجام داد و باید منتظر ماند 
و اثرات این طرح را با توجه به فشردگى فیلم هاى درانتظار اکران دید. هرچند در 
دوره جدید بازگشایى سینماها نیز همه چیز به هم ریخته و مشخص نیست اصًال 

قرعه کشى براى اکران ادامه داشته باشد یا نه.
کامبوزیا پرتوى در باره شرایط کاریش و خانه نشینى به واسطه شیوع کرونا عنوان 
کرد: در چهار ماهى که به دلیل شیوع کرونا خانه نشین بودم چند طرح و سیناپس 
را که براى نوشتن آماده کرده بودم، کامل کردم. یکى از این فیلم نامه ها «روزى 
روزگارى در کوتایس» است که براى ساختش برنامه هایى دارم. موضوع این 
فیلمنامه درباره اتفاقات رخ داده بعد از جنگ جهانى دوم در ایران اســت؛ شهر 
کوتایس یکى از شهرهاى مهم گرجستان است که ارتباط ماهوى با داستان دارد.

کامبوزیا پرتوى بعد از پشت سر گذاشتن سکته مغزى بیان کرد

براى اکران «کامیون» به جایى نرسیده ام

چند روز پیش همسر زنده یاد داریوش اسدزاده، بازیگر فقید سینما و تلویزیون در 
مصاحبه اى خبر از پلمب شدن درب منزل و مصادره آن داد.

حاال صاحبخانه اسدزاده در گفتگویى مدعى شد: منزلى که اسدزاده در آن ساکن 
بود را من زمانى که دخترم رزیتا، ازدواج کرد برایش خریده بودم اما بعد از اینکه 
دخترم و همســرش در ســانحه تصادف از بین رفتند، این منزل به فرزندشان 
پارمیس رسید. البته سهمى که به عنوان ارث به من و خانمم مى رسید را هم ما 
به نام نوه مان پارمیس کردیم. این منزل در سازمان ثبت اسناد کشور ثبت شده 
و سند تک برگ به نام نوه ام پارمیس دارد. اگر این خانه مالک دیگرى همچون 
اسدزاده داشت که ثبت اسناد براى آن سند تک برگ صادر نمى کرد. بعد از فوت 
دخترم این منزل خالى بود تا اینکه من به توصیه رفقا و ارادتى که به اسد داشتم 
به او پیشنهاد کردم در این خانه ساکن شود. با شناختى هم که از او داشتم مطمئن 
بودم هر زمان که بخواهم منزل را تخلیه مى کند ولــى االن با وجود ادعاهاى 

همسرشان مى بینم دردسر بیشترى داشته است.

او مى گوید: در همین ســال آخر هم از اسدزاده خواســتم ملک را تخلیه کند و 
گفتم پارمیس بزرگ شده و باید براش کارهایى بکنیم اما اسد در جوابم گفت: 

«هوشنگ جان این آخر عمرى من را بى خانه مان نکن!»
وى افزود: این منزل تا پایان آذر ماه سال گذشــته در اجاره آقاى اسدزاده بود و 
اول دى ماه مى بایست خانه تخلیه مى شد ولى از شهریور ماه تا به امروز همسر 
آقاى اســدزاده بدون اینکه دینارى بپردازد در این منزل به سر مى برد؛ حتى در 
همان دوران بیمارى اسدزاده که تماس مى گرفتم خیلى هم این خانم ابراز ارادت 
مى کرد که بهشان لطف کرده ام ولى به محض فوت اسد ادعا کرد که سه دنگ 
منزل را اسد براى من ارث گذاشته اســت.که ازایشان پرسیدم چرا قبل از فوت 
اسدزاده چنین ادعایى را مطرح نکردى. این خانم هم با خنده در جواب گفت: یادم 
رفت! این خانم از محل بازنشستگى اسدزاده و حقوق بازنشستگى خودش جمعًا 
حدود هفت میلیون تومان در ماه درآمد دارد. عالوه بر آن در قم منزلى دارد که 

خانواده اش در آن ساکن هستند لذا توانایى اداره زندگى یکنفره خودش را دارد.

صاحبخانه مرحوم داریوش اسدزاده:

 خانه ارث نوه ام است!  

چه خبر از
«ایل دا»؟!

شــقایق فراهانى در صفحه اینســتاگرامش عکس 
دیگرى از خود با گریم متفــاوت و جالب خود در فیلم 

جدیدش را منتشر کرد.
فراهانى که در فیلم سینمایى «ُگل به خودى»، نقش 
یک مرد را بازى مى کند. عکسى جالب از گریم سنگین 
خود در صفحه اینستاگرامش با مخاطبان به اشتراك 

گذاشت و نوشت: «عاقبت عشق سینما...»
چند روز پیش هم از او عکــس هاى دیگرى با همین 

گریم منتشر شده بود.
گفتنى است «ُگل به خودى» اولین ساخته احمد تجرى 
است که در ژانر کودك و نوجوان به تهیه کنندگى على 
قائم مقامى، (جمعه ششــم تیر) در ســعادت آباد کلید 
خورد. داستان «ُگل به خودى»، قصه آمال و آرزوهاى 
تعدادى کودك است که در پرورشگاه زندگى مى کنند 
و به کمک چند عروســک، وارد ماجراهایى فانتزى و 

جذاب مى شوند.

یک عکس مردانه دیگر از شقایق فراهانى!

  سپیده شریعت رضوى / خبرگزارى صبا |
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امید ابراهیمى دو جدایى بحث برانگیز از اســتقالل و سپاهان داشته که 
حاال کنار هم قراردادن این دو ماجرا، شباهت آن ها را بیش از پیش نمایان 

مى کند.
 فرمانده سابق استقاللى ها، با سپاهان به سطح اول فوتبال ایران معرفى 
شد اما ترجیح داد که در پایان لیگ سیزدهم، اردوى تیم طالیى پوش را 
ترك کرده و به جمع آبى هاى پایتخت ملحق شود تا امیر قلعه نویى این بار 

ستاره اى از سپاهان را ربوده و به جمع نفرات خود اضافه کند.
خرید امید ابراهیمى یکى از پرســروصداترین انتقال هاى تابستان لیگ 
چهاردهم را رقم زد که البته در آن دوره طرفین ترجیح دادند که بیشــتر 
سکوت پیشه کنند و تنها  خلیلیان چند گفتگوى کوتاه را در این باره انجام 
داد. اما حاال مدیرعامل اسبق ســپاهانى ها در کتاب «معجزه پنجم» که 
روایت اوست از پنجمین قهرمانى این تیم، بیشتر به این موضوع پرداخته 
و اعالم کرده که بابت اقدامش در انتقال امیــد ابراهیمى خود را «لعن و 

نفرین» مى کرده است!
بعد از این که ابراهیمى اســتقالل را به ســپاهان ترجیح داد، او و مهرداد 
خلیلیان خیلى زود یکدیگر را مالقات کردند. در هفته سوم لیگ چهاردهم 
استقالل براى دیدار با سپاهان به فوالد شهر رفت که خلیلیان در این باره 
نوشته اســت: «بازى با استقالل در فوالد شــهر برگزار شد. این سومین 

بازى کرانچار بود که چینش تیم همچنان با ســه دفاع بود: شجاع خلیل 
زاده، عبدا... کرمى و سیدهادى عقیلى. این دیدار به غیر از حساسیت هاى 
همیشگى ویژگى خاصى نیز داشت. امید ابراهیمى ما را ترك کرده بود و با 
کمک خسرو حیدرى به استقالل پیوسته و لذا براى من و هواداران گران 

تمام شده بود.»
او با موشکافى بیشتر از ماجرا توضیح داده است: «امید یکى از کلیدى ترین 
و بهترین بازیکنان من بود و ما حداکثر تالش خود را براى حفظ او کردیم؛ 
زیرا هرگز نمى توانستیم از او که بازیکنى تمام عیار و شش دانگ بود، به 

ویژه به عنوان هافبک دفاعى چشم پوشى کنیم.
باتوجه به طلب دویست میلیونى اش، یک بار حضورى و چندین بار تلفنى 
قول داد که برمى گردد و قرارداد خود را تمدید مى کند اما در آخرین مذاکره 
تلفنى به جان مادرش قســم خورد که بازمى گردد و من هم دستور واریز 

مطالباتش را دادم، گرچه تا آخر لیگ بر خودم لعن و نفرین میکردم.»
البته ماجرا به این ختم نمى شــود؛ خلیلیان چند روز بعد محرم نویدکیا را 
به خانه بازیکن مورد نظر مى فرستد اما طبق روایت مدیرعامل سپاهان، 
ابراهیمى خود را به او نشان نمى دهد و نویدکیا نیز دلگیر و ناراحت از خلیلیان 
به اصفهان مى رود. وى همچنین ادعا کرده که ابراهیمى در آخرین تماس 
تلفنى این چنین گفته بود: «اقا من بچه جنگلم، دروغ نمیگم به خدا میام...»

نکته جالب شباهت هاى جدایى او از سپاهان و چند سال بعد از استقالل 
است؛ ابراهیمى چند روز پیش در گفتگو با خبرآنالین عنوان کرده بود که 
بعد از پایان جام جهانى که به ایران آمد یک میلیارد از استقالل طلب داشت 
و این را با مدیرعامل وقت باشگاه در میان گذاشت و ده روز به آن ها فرصت 
داد اما مدیریت اســتقالل در این مدت تماسى با او نگرفت و وى تصمیم 

گرفت به االهلى قطر برود.
این در حالى است که بسیارى از جمله مدیر وقت استقالل ادعا مى کنند 
که او پاسخ تماس ها را نداده و همچنین هواداران هم ابراهیمى را متهم 
کرده اند به این که پیش تر با االهلى توافق کرده بود و عالقه اى به حضور 

در استقالل نداشت و دو هفته نیز وقت باشگاه را تلف کرد.
اما ماجراى ابراهیمى و خلیلیان در نهایت ختم به خیر شــد و حاال شــاید 
داستان او با استقالل هم در تابســتان پیش رو به فراموشى سپرده شود. 
خلیلیان روایت خود را به این شکل تمام کرده است: «چاره اى نیز جز اعزام 
محرم نبود ولى هرچه بود قصه امید ابراهیمى براى سپاهان تمام شده بود. 
به هر حال بازى شروع شد و ما یک گل دریافت کردیم ولى سه گل زدیم 
و دو گل را هم نزدیم. مهدى شــریفى گل زیبایى زد و با یک قلب تقدیم 
به من کرد. جالب این که در پایان بازى وقتى به سمت چمن میرفتم امید 

ابراهیمى مرا در آغوش گرفت و تبریک گفت».

شباهت بى معرفتى امید  در اصفهان و تهران 

پیام نیازمند چهاردهمین کلین شــیت فصل را در پیروزى 2 بر صفر برابر شاگردان 
مربى سابقش تجربه کرد.

 پیام نیازمند از زمانى که به سپاهان پیوسته در تمام مسابقات بازى کرده است. او در 
سى مسابقه لیگ هجدهم ، 4 بازى جام حذفى و امسال نیز در بیست و دو مسابقه 

لیگ برتر و دو بازى جام حذفى بازى کرده که تمام بازى هاى ســپاهان در 
این دو فصل بوده است.

تداوم و پیشــرفت او به گونه اى بوده است که عمال دو دروازه بان جوان 
دیگر سپاهان، نتوانستند رنگ حضور در ترکیب اصلى را ببینند.

نیازمند بار دیگر پس از پشت سر گذاشتن دوران طوالنى مدت قرنطینه 
به دروازه سپاهان بازگشته بود؛ او خیلى زود تیمش را مسلط بر بازى دید 
و چند توپى هم که روى دروازه او ریخته شــد با هوشیارى کامل پیام راه 

به جایى نبرد.
البته یکى از نکات ویژه بازى اخیــر در مورد پیام خروج هاى به موقع بود که 
هم در نیمه اول و هم در نیمه دوم موقعیت هاى بسیار خوبى را از مهاجمان 
حریف گرفت تا این دروازه بان جوان که زمزمه هاى زیادى در رابطه با اتمام 
کارش در سپاهان شنیده مى  شود، چهاردهین کلین شیت فصل را در بیست و 
دومین مسابقه ثبت کند؛ البته در این آمار دیدار برابر پرسپولیس هم لحاظ شده 
که انجام نشد و کمیته انضباطى نتیجه بازى را سه بر صفر به سود شاگردان 

یحیى گل محمدى زد.

 صفر برابر شاگردان 

ىکرده است. او در 
ستو دو مسابقه 

ر در ســپاهان

ان جوان

قرنطینه 
 بازىدید

مل پیام راه 

موقع بود که 
 از مهاجمان 
 رابطه با اتمام

ل را در بیست و 
هم لحاظ شده 
شاگردان سود

او به این راحتى ها 
باج نمى دهد

سپاهان با استفاده از تعطیالت کرونایى لیگ برتر، 
تیم متفاوتى را راهى این مسابقات کرده است.

 تیم سپاهان در هفته بیست و یکم لیگ برتر موفق 
شــد با نتیجه 2 بر صفر مقابل گل گهر پیروز شود، 
زردپوشــان با این نتیجه و توقف ســایر مدعیان 
توانســتند جایگاه خــود را در مــکان دوم جدول 

استحکام ببخشند.
طالیى هاى اصفهان که بعد حواشى بازى برگشت 
مقابل پرسپولیس به شدت دچار افت شده بودند، با 
استفاده از تعطیالت کرونایى لیگ برتر تیم متفاوتى 

را راهى مسابقات لیگ برتر کرده اند.
سپاهانى ها در این بازى با انتقال سریع توپ از خط 
دفاع به خط حمله توانســتند موقعیت هاى باالى 
روى دروازه حریف ایجاد کند، که این موقعیت ها 
در چندین مورد با بى دقتى مهاجمان این تیم تبدیل 

به گل نشد.
بازیکنان ســپاهان با آمادگى باالى خود در دیدار 
مقابل گل گهر توانســتند به خوبى توپ و میدان را 
در اختیار بگیرند، و با پرس شدید خود تیم گل گهر 

سیرجان را در نیمه دفاعى خود حبس کنند.
سپاهان با همه ستارگانى که در اختیار دارد امیدوار 
است تا با لغزش احتمالى پرسپولیسى ها راه را براى 

قهرمانى در لیگ برتر هموار کند.
سپاهانى ها که عالوه بر لیگ برتر حساب ویژه اى 
در کسب جام حذفى باز کرده اند، 
براى صعود به نمیه نهایى 
این جام ابتــدا باید تیم 
بحران زده اســتقالل را 
از پیش رو بردارند. بحران 
این روزهاى استقالل خبر 
خوبى براى سپاهان است 
که بتواند صعود راحتى به 
نیمه نهایى جــام حذفى 

داشته باشد.

در مورد محل برگزارى بازى فینال جام حذفى هم 
تردیدهایى وجود دارد.

در حالى که تمام نگاه ها به مســابقات لیگ برتر 
است، انگار همه یادشان رفته که جام حذفى هم 
نیمه کاره مانده و باید تکلیفش روشن شود. این 
مســابقات به مرحله نیمه نهایى رسیده، اما یک 
بازى از مرحله یک چهارم نهایى بین سپاهان و 
استقالل باقى مانده است. برنده این مسابقه به 
جمع سه تیم دیگر یعنى پرسپولیس، تراکتور و 
نفت مسجدســلیمان مى پیوندد و از آنجا به بعد 
باید نیمه نهایى برگزار شود. منتها این وسط هیچ 
اطالعاتى در مورد این مســابقات منتشر نشده 
است. مثال کســى تاریخ این بازى ها را نمى داند 
و روشن نیست که آیا جام حذفى در خالل لیگ 
برگزار مى شــود یا به بعد از پایان این رقابت ها 

موکول خواهد شد؟
همچنین در مورد محل برگزارى بازى فینال جام 
حذفى هم تردیدهایى وجــود دارد. ماه ها پیش 
اعالم شده بود امسال اســتادیوم پارس شیراز 
محل برگزارى مسابقه نهایى خواهد بود، اما بعد 
از این همه سکوت و وقفه، اصال روشن نیست که 
این ورزشگاه تازه تاسیس شرایط میزبانى بازى 

را دارد یا نه.
از اینها که بگذریم در قبال قوانین جام حذفى هم 
سکوت شده است. به عنوان مثال در کوپا ایتالیا 
به خاطر شــرایط خاص کرونایى شاهد حذف 
وقت هــاى اضافى بودیم؛ به همیــن دلیل هم 
بازى فینال بین یوونتوس و ناپولى بعد از تساوى 
در نود دقیقه بالفاصله به ضربات پنالتى کشیده 
شد. در این شرایط سکوت و عدم تعیین تکلیف 
این جزییات توسط ســازمان لیگ، شائبه جدى 
نبودن برگزارى جام حذفى را تقویت کرده است. 
شاید هم دوستان منتظرند ابتدا مسابقات لیگ از 
سر گرفته شود و شرایط را ببینند تا بعد در مورد 
برگزارى جام حذفى تصمیم بگیرند. آنچه مسلم 
است اینکه در صورت برگزارى مسابقات لیگ، 
جام حذفى هم حتما بایــد ادامه پیدا کند، وگرنه 
تیم هایى که ذینفع بودند –مخصوصا تراکتور- به 

شدت به لغو این مسابقات معترض خواهند شد.

 باشگاه پرسپولیس از آنتونى استوکس، مهاجم ایرلندى سابق خود شکایت کرده و همچنان پیگیر این 
ماجرا است تا از حق خود دفاع کند. بر همین اساس، به تازگى نامه نگارى هایى با فیفا در این خصوص 
انجام شده است. باشگاه پرســپولیس در زمان عقد قرارداد با استوکس با توجه به شناختى که از 
این بازیکن داشت قرارداد سفت و سختى با او بسته و به نظر مى رسد برنده این پرونده در نهایت 
پرسپولیس باشد. دلیل دیگرى که شانس سرخپوشــان را براى پیروزى در این پرونده افزایش 
مى دهد این است که استوکس اعالم کرده به بهانه کرونا به ایران برنگشته، اما در واقع او پیش 
از شیوع کرونا در ایران این ادعا را مطرح کرده است و احتماال راى به سود پرسپولیسى ها صادر 
خواهد شد. به خصوص که در دوران کرونا و پس از پایان قرنطینه فروردین و اردیبهشت، اکثر 
خارجى هاى شاغل در لیگ ایران به کشورمان بازگشتند.  گفتنى است؛ استوکس پس از بازى با 
الشارجه در امارات در تاریخ 29 بهمن، به بهانه استراحت با تیم به ایران برنگشت و در نهایت اعالم 

کرد که دیگر قصدى براى بازگشت به ایران ندارد.

امید ابراهیمى دو
ا ک

شب

 باشگاه
ماج
ان

خ
الشا
کرد که دیگر ق

این یکى پرونده را حداقل ببرید

براى این جام هم
 شفاف سازى کنید

سپاهان بى قرار لغزش 
پرسپولیس

 بازیکنى که در بازگشت به پرسپولیس اصال روزهاى خوبى را پشت سر نگذاشته بود، حداقل در دو بازى اخیر فوالد 
نشان داده که جواد نکونام بى جهت او را جذب نکرده است. او نه تنها جلوى استقالل یکى از بازیکنان خوب فوالد 
بود بلکه جدا از گلى که به ثمر رساند، در سایر دقایق بازى یک بازیکن کامال در خدمت تیم نشان داد و اینکه پاى 

چپ او حرفهاى زیادى براى گفتن دارد.
در حالى که خیلى ها تصور مى کردند فوتبال فرشاد تمام شده و دیگر نمى تواند حتى در لیگ برتر خودمان حرف 
زیادى براى گفتن داشته باشد، با نسخه شفابخش نکونام دوباره تبدیل به یک ستاره شد. احمدزاده در نیم فصل دوم 
با چیزى شبیه به معجزه روبرو بوده است. روزى که فرشاد به فوالد رفت بعضى از هواداران این باشگاه انتقاد کردند 
که چرا نکونام باید یک بازیکن «سوخته» را بخرد. نکونام اما بى توجه به این انتقادات، تنها به این فکر مى کرد که 
او را احیا کند. نوع تمرینات و حساسیت او روى وضعیت احمدزاده باعث شد تا این بازیکن رفته رفته پیشرفت کند. 
احمدزاده حتى در قرنطینه هم با انگیزه زیادى تمرین کرد. نکونام توانست با نسخه شفابخش خود و اعتماد به این 

بازیکن، انگیزه اى در او بسازد که از فرش به عرش برسد.

عملیات احیاى فرشاد

بعد از ماجراهاى عجیب و غریب بازى فوالد و اســتقالل و پست اینســتاگرامى و مثال 
افشــاگرانه فرهاد مجیدى علیه نکونام، ابوالقاسم پور و ســیدعلى، تقریبا کسى نبود که 
این رفتار سرمربى استقالل را بپســندد و از او حمایت کند.کارشناسان هم متفق القول بر 
این عقیده بودند که مجیدى با این حرکت مى خواهد ضعــف فنى تیمش را پنهان کند تا 
ذهن هواداران استقالل به مسائل دیگرى معطوف شود. در این مدت حتى خود بازیکنان 
استقالل هم ترجیح دادند حداقل در فضاى مجازى عکس العملى به این حرکت جنجالى 
سرمربى تیم شان نشــان ندهند. مصاحبه خاصى هم از سوى بازیکنان استقالل در این 
رابطه منتشر نشده اســت. در واقع شــاید حتى خود مجیدى هم فهمیده که حرکتش 
اصال جالب نبود و با این کار، فقط یک نمــره منفى دیگر به کارنامه جنجالى او اضافه 
شده است. اما در میان سکوت و بى خیالى تمام اســتقاللى هاى قدیمى و دوستان و 
همکاران مجیدى، فقط یک نفر بود که از پســت عجیب و غریب اینســتاگرامى او 
حمایت کرد و با انتشار یک اســتورى به مجیدى اعالم کرد که در این ماجراها حق 
با اوست! آن یک نفر کسى نبود جز سوشــا مکانى دروازه بان اسبق پرسپولیس! که 
این روزها حســابى با هواداران این تیم چپ افتاده و از هر فرصتى براى کل کل 
با آنها استفاده مى کند. شــاید فکر کنید سوشــا با این کار فقط خودش را سبک 
کرده اســت اما ما فکر مى کنیم او قلق مدیران و مســئوالن باشــگاه استقالل 
را به خوبى فهمیده اســت. او مى داند که این دوستان، عاشــق بازیکنانى هستند 
که با پرسپولیســى ها کرى مى خواننــد. کیفیت فنى آنها هم اصال مهم نیســت، 
همین که با پرسپولیســى ها کل کل مى کنند، یعنى صالحیت حضور در اســتقالل 
را دارند. حاال هم با این کارى که سوشــا کرده اگر فصل بعد او را در اســتقالل دیدید

 اصال تعجب نکنید!

 رفتار سرد امید عالیشاه با بشار رسن موقع تعویض، 
یکى از قاب هاى زشــت  بازى با پیــکان بود که 
هواداران پرســپولیس هم زیاد در موردش حرف 
زده اند. عالیشاه که همیشــه در موردش مى گویند 
دوســتان زیادى در تیم ندارد، با فاصله قابل توجه 
از کنار بشار عبور کرد و حتى یک نیم نگاه هم به او 
نینداخت. عالیشاه واقعا بازیکن بدى نیست، اما آدم 
وقتى این قبیل رفتارها را از او مى بیند، خدا را شکر 
مى کند که مثال 100 تا بازى ملى ندارد، اروپا نرفته 
یا در جام جهانى بازى نکرده است. اگر یکى از این 
اتفاقات در زندگى حرفه اى عالیشاه مى افتاد، معلوم 
نیست شاهد چه رفتارى از او مى بودیم. همین االن 
که استاد بازیکن ذخیره پرســپولیس است و سال 
تا ســال به اردوى تیم ملى دعوت نمى شــود، این 
همه اخم و نــاز دارد، واى به اینکه مثال جاى وحید 

امیرى بود.

این همه اخم و ناز؟

سوشا آبى شد تعجب نکنید

مم–مخصوصاتراکتور- به  –تیم هایى که ذینفع بودند 
شدت به لغو این مسابقات معترض خواهند شد.

ماجر بعد از
افشــاگرانه
این رفتار س
این عقیده
ذهن هوادا
استقالل ه
سرمربىت
رابطه م
اصال ج
شده ا
همکا

حمایت
با اوس
این
با آ
کرد
را به
که با
همین
را دارند.

 اصال تعجب

سو
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ابالغ اخطاریه ماده 87
شماره پرونده: 139804002003001960/1 شماره بایگانى پرونده: 9802716/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000592 تاریخ صدور: 1398/11/21 آگهى ابالغ اخطاریه 
ماده 87- ائین نامه اجراى اسناد رســمى پرونده 9802716- بدین وسیله به آقایان محمد 
ولى اسمعیل پورششدهى و محمد اسمعیل پورششده و نبى اله اسماعیل پورششده و خانم 
ها زهرا اسمعیل پورششده و رقیه اسمعیل پورششده، نام پدر: محمداسمعیل، ورثه مرحوم 
محمداسمعیل اسمعیل پورششده و ساکن اصفهان خ دستگرد کوچه چهل توت جنب نانوایى 
منزل شخصى که طبق گزارش مامور مربوطه ابالغ به علت عدم حضور انجام نشده، ابالغ 
مى شود که مقدار 19 حبه مشاع از هفتاد و دو حبه شش دانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى 
220 فرعى از 4348 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان متعلق به شما در قبال طلب خانم 
زهره رضائى دهقى نام پدر: حیدرعلى و 0/05 اجرائى متعلقه بازداشت گردیده لذا طبق ماده 
87 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى مراتب به شــما اخطار مى شود هرگونه واگذارى و 
نقل و انتقال از طرف شــما به هر عنوان از عناوین حقوقى (صلح- هبه-...) نسبت به مورد 
بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمى شود. این آگهى فقط یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ و منتشر میگردد. م الف:  897598 زهرا یعقوبى- رییس اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان/4/122
ابالغ اخطاریه

شماره پرونده: 139804001015001405/2 شماره بایگانى پرونده: 9804084/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139903802003000122 تاریخ صدور: 1399/04/09 آگهى ابالغ اخطاریه 
محاسبه مهریه به نرخ روز پرونده شماره 9804084- بدینوسیله به آقاى اصغر نریمانى زمان 
آبادى فرزند غالمعلى ســاکن اصفهان- اتوبان چمران خیابان آل محمد کوچه 24 (شهید 
بهشتى) انتهاى کوچه درب کرمى رنگ پالك 288 که برابر گزارش مأمور مربوطه امکان 
ابالغ واقعى در آدرس مزبور به شما مقدور نگردیده ابالغ مى گردد در موضوع پرونده کالسه 
فوق له معصومه خسروانجم گیلده و علیه ورثه غالمعلى نریمانى زمان آبادى و پیرو اجرائیه 
ارسالى بدین وسیله باطالع میرساند طبق درخواســت بستانکار، مهریه درخواستى مندرج 
در سند شــماره 2870- 1355/02/23 تنظیمى در دفتر ازدواج شــماره 272 ازدواج شهر 
اصفهان، برابر آئین نامه الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنى میزان وجه نقد (مبلغ 
کل مهریه) مهریه مندرج در ســند نکاحیه مزبور طبق آخرین شاخص (سال 1398- سال 
فوت) به مبلغ 201/138/614 ریال ارزیابى گردیده اســت. لذا مراتب جهت اطالع ارسال 
میگردد. لذا طبق ماده 19 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ 
انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اخطاریه محاسبه مهریه به نرخ روز محسوب است و فقط 

یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد و بدون انتشار آگهى 
دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شــما تعقیب خواهد شد. م الف: 896996 اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان/4/123
حصروراثت

 عباسقلى امامى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 1090789106به شرح دادخواست 
به کالسه 9900523 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان احسان امامى نجف آبادى بشناسنامه 2305 در تاریخ 99/2/28 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. عظیمه 
داورى نجف آبادى ش ش 1212 (همسر متوفى ) ، 2. امیر على  امامى نجف آبادى ش ش 
1080961852 (پســر متوفى )، 3. طاهره تقى جراح نجف آبادى ش ش 1090876947 
(مادر متوفى ) ، 4. عباسقلى امامى نجف آبادى ش ش 1090789106 ، (پدر متوفى)، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 896768/

م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/4/124
حصروراثت 

سعید اسرافیلیان نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 68 به شرح دادخواست به کالسه 
9900563 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمود اسرافیلیان نجف آبادى بشناسنامه 85 در تاریخ 99/3/2 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. سعید اسرافیلیان نجف 
آبادى ش ش 68 ، 2. حمید اسرافیلیان نجف آبادى ش ش 443 ، 3. ابراهیم اسرافیلیان نجف 
آبادى ش ش 201 ، 4. اعظم اســرافیلیان نجف آبادى ش ش 1202 ،  (فرزندان متوفى)، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

896729/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/4/125
حصروراثت

 سعید اسرافیلیان نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 68 به شرح دادخواست به کالسه 
9900562 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان صدیقه بیگم میرزاخانیان بشناسنامه 622 در تاریخ 99/1/3اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. محموداسرافیلیان 

ش ش 85 (همســر متوفى ) ، 2. حمید اســرافیلیان نجف آبادى ش ش 443 ، 3. ســعید 
اسرافیلیان نجف آبادى ش ش 68 ، 4. ابراهیم اسرافیلیان نجف آبادى ش ش 201 ( پسران 
متوفى ) 5.  اعظم اســرافیلیان نجف آبادى ش ش 1202 ،  (دختر متوفى)، متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 896716/

م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/4/126
اخطار اجرایى

شماره 362/98 به موجب راى شماره 605 تاریخ 98/7/21 حوزه چهارم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- علیرضا کرداریان 2- على 
اصغر فدائى به نشانى 1- نجف آباد – خ سعدى کوى رهنما پ 7 2- تیران و کرون شهرك 
بهاران خ هاتف پ 5 محکوم اســت به خوانده ردیف دوم آقاى  على اصغر فدائى محکوم 
به تنظیم سند رسمى خودرو بشــماره 43-458 ص 34 در دفاتر اسناد رسمى و خواندگان 
مشترکًا به پرداخت 1/700/000 ریال هزینه دادرســى در حق محکوم له اجرایى.محکوم 
له: ابراهیم افروغ به نشانى: یزدانشهر خ 23 غربى پ 41 – کد پستى 8519121906 ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 896507/م الف-شعبه چهارم شوراى 

حل اختالف نجف آباد/4/127
حصروراثت

علیرضا دهقانى داراى شناسنامه شــماره 204 به شرح دادخواست به کالسه 9900556 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن 
دهقانى بشناسنامه 6711 در تاریخ 86/1/23اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. علیرضا دهقانى ش ش 204 (پسر متوفى ) ، 2. 
طاهره دهقانى ش ش 861 ، 3. بتول دهقانى ش ش 1166 ، 4. اکرم دهقانى ش ش 103 
، 5. اعظم دهقانى ش ش 2581  ، 6. صدیقه دهقانــى ش ش 1047 (دختران متوفى)، 7. 
گوهر پور هادى ش ش 716 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 896498/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 
شوراى حل اختالف نجف آباد/4/128

حصروراثت
 علیرضا دهقانى داراى شناسنامه شماره 204 به شرح دادخواست به کالسه 9900557 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گوهر پورهادى 
بشناســنامه 716 در تاریخ 97/12/26 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. علیرضا دهقانى ش ش 204 (پسر متوفى ) ، 2. طاهره 
دهقانى ش ش 861 ، 3. بتول دهقانى ش ش 1166 ، 4. اکرم دهقانى ش ش 103 ، 5. اعظم 
دهقانى ش ش 2581  ، 6. صدیقه دهقانى ش ش 1047 (دختران متوفى)، متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 896499/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/4/129
مزایده 

شماره پرونده : 8904002004000492/2 شماره بایگانى 8900025 اخطار آگهى مزایده 
پرونده به کالسه 8900718/2 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان بدینوسیله به شرکت برنا 
بافت به نشانى اصفهان شهرستان نجف آباد شهرك صنعتى دهق که آدرس نامبرده وفق 
گواهى مامور واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد شناخته نشده است اخطار مى گردد نظر 
به ارزیابى مجدد پالك ثبتى شماره 8262 فرعى مجزى شده از 1142 فرعى از 28 اصلى 
بخش چهارده اصفهان به نشانى اصفهان خیابان امام خمینى خیابان شهیدان کاظمى کوى 
فرهنگیان هشت مترى دوم کوچه آزادى پالك شــماره دو به مساحت 99/67 متر ملکى 
بیتا و بهاره معصومى (هر کدام سه دانگ) وثیقه سند رهنى شماره 56179 دفترخانه اسناد 
رسمى شماره 17 اصفهان به مبلغ 3/000/000/000 ( سه میلیارد ) ریال ، بنا به درخواست 
بستانکار (بانک تجارت ) جلسه مزایده پالك ثبتى در مورخ 99/04/24 از ساعت نه تا دوازده 
در محل اداره اجراى اسناد رسمى به نشــانى اصفهان خیابان هشت بهشت شرقى ابتداى 
خیابان الهور اداره اجراى اسناد رسمى طبقه ســوم برگزار و به باالترین قیمت پیشنهادى 
واگذار خواهد شد . فلذا مســتند به ماده 122 اصالحى آیین نامه اداره اجراى اسناد رسمى 
مراتب جهت اطالع به وام گیرنده ( شــرکت برنا بافت ) آگهى مى گــردد  . ضمنا جزییات 
آگهى در روزنامه یاقوت وطن چاپ اصفهان منتشره در مورخ 99/04/07 به شماره آگهى 
139903902004000074 منتشر گردیده است . 900408/م الف اکرم محمود صالحى  

مدیر واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد   /4/131 

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود آیین طب سپاهان ایرانیان درتاریخ 1399/03/26 به شماره ثبت 64844 به شناسه ملى 14009209985 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و واردات و صادرات و تولید ( مواد اولیه پزشکى و دندانپزشکى و 
آزمایشگاهى پزشکى ) ، خرید و فروش و واردات و صادرات و تولید ( تجهیزات پزشکى و دندانپزشکى و آزمایشگاهى پزشکى ) همچنین خرید و فروش و واردات و 
صادرات و تولید ( تجهیزات بیمارستانى و اطاق عمل بیمارستان ها ) ، خرید و فروش ، واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، اخذ وام و اعتبارات بانکى بصورت 
ارزى و ریالى از کلیه بانکهاى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت - عقد هرگونه قرارداد قانونى با کلیه سازمانها و نهادها و موسسات و شرکتهاى 
دولتى و خصوصى - شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى و بین المللى ، شرکت در نمایشگاهها و سمینارهاى بین المللى داخلى 
و خارجى ، اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشــور 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 هزار جریب ، خیابان فرایبورگ ، کوچه یازدهم ، پالك- 32 ، طبقه 
چهارم کدپستى 8168765186 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم نفیسه اوقانیان 
به شماره ملى 1286974798 دارنده 30000000 ریال سهم الشرکه آقاى کامران احمدى شهرکى به شماره ملى 1817453270 دارنده 70000000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم نفیسه اوقانیان به شماره ملى 1286974798 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى کامران احمدى شهرکى به شماره 
ملى 1817453270 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و 
بانکى تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى 
باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 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 (897220)

تاسیس
شرکت سهامى خاص فیدار سنگ پیمان درتاریخ 1399/03/18 به شماره ثبت 64785 به شناســه ملى 14009190086 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش انواع سنگ هاى ساختمانى ، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهاى 
مجاز بازرگانى - اخذ وام و اعتبارات بانکى بصورت ارزى و ریالى از کلیه بانکهاى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت - عقد هرگونه قرارداد قانونى با 
کلیه سازمانها و نهادها و موسسات و شرکتهاى دولتى و خصوصى - شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى و بین المللى شرکت در 
نمایشگاهها و سمینارهاى بین المللى داخلى و خارجى ، اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور 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 خانه اصفهان ، کوچه گل آرا ، خیابان 
شب بو ، پالك 46 ، ساختمان مهرشاد ، طبقه اول کدپستى 8194846895 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 
10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 260 مورخ 1399/03/06 نزد بانک سینا شعبه حکیم 
نظامى با کد 260 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم مینا کریمى به شــماره ملى 1292271434 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم 
مونس کریمى به شماره ملى 1292386126 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حمیدرضا غریب شاهى به شماره ملى 
6330023352 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و 
با مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقاى وحید سنائى به شماره ملى 1740922034 به ســمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى محمدحسین طریقت خاکسار به شماره ملى 2430230021 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 (897221)

شرکت هواپیماسازى ایرباس فرانسه اعالم کرد که به علت 
عواقب شیوع ویروس کرونا و فلج شدن صنعت هواپیمایى 
بین المللى طى یکسال آینده ده ها هزار نفر از کارمندان خود 

را اخراج مى کند.
شرکت هواپیماسازى ایرباس فرانسه،  اعالم کرد با توجه 
به آنکه شیوع ویروس کرونا صنعت هواپیماسازى جهانى 
را فلج کرده و چشم انداز پیش رو هم خیلى امیدوار کننده 
نیست قصد دارد 15 هزار نفر از کارمندانش از جمله 5100 

نفر در آلمان را طى یکسال آینده تعدیل کند.
ایرباس به شــدت تالش مى کند تا با توجه به پیش بینى 
کاهش 40 درصدى فروش هواپیما طى دو سال آینده به 

دلیل تبعات همه گیرى کرونا خود را براى شرایط سخت 
آماده کند. اتخاذ تصمیم مشــابه از سوى ایرباس در سال 
2008 به شکل گیرى اعتراضات جدى و اعتصابات گسترده 

در این شرکت منجر شده بود.
باید گفت کار ایرباس براى اخراج این حجم کارمند اصًال 
آسان نیست چرا که هم از سوى مقامات دولت هاى آلمان و 
فرانسه و هم از سوى اتحادیه هاى کارگرى مقاومت جدى 
در این زمینه وجود دارد و آنها گفته اند به شــدت با تعدیل 

اجبارى نیروهاى ایرباس مقابله خواهند کرد.
یکى از مقامات اتحادیه کارگران ایرباس مى گوید تقابل 

جدى با ایرباس شکل خواهد گرفت.

پس از آنکه مردم بــه ویژه در مازنــدران، فاصله گذارى 
اجتماعى را به درستى اجرا کردند، شیوع ویروس کرونا تا 
حدود زیادى به کنترل درآمد اما پس از سهل انگارى هاى 
صورت گرفته در اجراى هوشمند این فاصله گذارى، افزایش 
تردد و مسافرت به این استان، استفاده نکردن از ماسک و 
کم توجهى به شستشوى دست و صورت، به نظر مى رسد 
این استان به مرز هشدار و قرمز شــدن وضعیت نزدیک 

شده  است.
سید عباس موسوى، رئیس دانشــگاه علوم پزشکى این 
استان، اظهار کرد: هم اکنون 277 نفر بیمار مشکوك به 
ویروس کرونا با عالئم تنفســى حاد مشکوك به کرونا بر 

اساس تشخیص بالینى در این مراکز بسترى هستند.
موسوى تأکید کرد: براى پیشگیرى از ابتال به کرونا هیچ 
راهى جز رعایت اصول بهداشــت فردى و فاصله گذارى 
اجتماعى نداریم، ماسک بزنیم،  فاصله ها را رعایت کنیم، 
مسافرت، دورهمى، مهمانى، عروسى و عزا نرویم و اگر کار 

ضرورى نداریم خانه را ترك نکنیم.
همچنین بر اساس گزارش روابط عمومى دانشگاه علوم 
پزشکى بابل، در حال حاضر 114 بیمار مشکوك به کرونا 
در بیمارستان هاى بابل بسترى هستند. بر این اساس، تا به 
امروز، 391 بیمار مشکوك به کرونا در بیمارستان هاى زیر 
نظر دانشگاه علوم پزشکى مازندران و بابل بسترى هستند.

اخراج ده ها هزار نفر از 
 ایرباس قطعى شد

مازندران 
به مرز هشدار مى رسد؟

بازداشت داماد در 
مراسم عروسى!

  خبرفورى | ایرج حریرچى، معاون کل وزیر 
بهداشـت مى گوید: در یک اسـتان دادسـتان داماد را 
دستگیر کرد تا مراسم عروسى با آن شدتى که در نظر 
گرفته بودند برپا نشـود و یا در برخى از استان ها حکم 
دستگیرى مداحان را دادند، باید اعمال قانون کنیم. در 
این شرایط عروسـى گرفتن هیچ مفهومى ندارد مثًال 
در شـهر تهران در یک تاالر پذیرایى، هزینه عروسى 
در یک سـالن یک میلیارد تومان بود به طورى که 65 
کارگر ایفا کننده نقش «سیندرال» براى عروس و داماد 
بودند که همه اینها عاقبت کرونایى دارد. وى بیان کرد: 
در برخى از استان ها در اعالمیه کسـى که فوت کرده 
مى نویسند که مرحوم سه ماه قبل دچار عارضه دریچه 

قلب شده بود و بر اثر سکته قلبى فوت کرده است.

هرمزگان تعطیل مى شود
  خبرفورى | اسـتاندار هرمـزگان از تصویب 
طرح تعطیلى یک هفته اى اسـتان هرمزگان از سوى 
سـتاد ملى مدیریت بیمـارى کرونا خبـر داد. فریدون 
همتى اظهار کرد: هرمزگان تا پیش از خرداد ماه شرایط 
تقریباً خوبى درباره بیمارى کرونا داشت اما متأسفانه از 
اول خرداد   ماه روند صعودى افزایش بیماران و مبتالیان 
را شاهد بودیم.  این امر نتیجه این مسئله بود که مردم 
به این گمان که دیگر کرونا از بیـن رفته و وجود ندارد 
به فعالیت هاى عـادى و عمومى خود همانند برگزارى 

دورهمى ها، مراسم عروسى و عزا روى آوردند.

روى موج کووید-19

ویروس کرونا باعث شده تا تولید و فروش ماسک به یکى 
از پررونق ترین تجارت هاى مرتبط با شیوع ویروس کرونا 
تبدیل شود. با توجه به توصیه مسئوالن براى تأثیر ماسک 
در مقابله با شیوع ویروس کرونا این تجارت رونق بیشترى 

هم پیدا کرده است.
در سایه شیوع ویروس کرونا، اســتفاده از ماسک به یک 
نیاز و حتى الزام در جوامع بشرى تبدیل شده، اما در سایه 
گسترش استفاده از این پوشش بســیارى از مردم پیش 
از آنکه به دنبال اهداف پیشــگیرى و بهداشتى استفاده از 
ماسک باشند اســتفاده مدلینگ از آن را مدنظر داشته که 
همین امر باعث پدید آمدن ابتکارهاى مختلف و سودآورى 

هنگفتى شده است.
«رویترز» در گزارشى از شرق آسیا خبر داد: ماسک به یکى از 
ملزومات مدلینگ در مالزى و اندونزى تبدیل شده و با وجود 
آنکه در این دو کشور میزان شــیوع کرونا در حال کاهش 
است، اما باز هم استفاده از ماسک به بخشى از استایل افراد 
تبدیل شده است. این محبوبیت به حدى رسیده که شمارى 
از تولیدى هاى پوشاك اقدام به تولید ماسک هایى بر اساس 
سفارش مشتریان خود کرده و ماسک هایى که چهره همان 
فرد روى آن چاپ شده و چهره خندان یا آرایش شده صورت 

زنان روى ماسک ها رواج بسیارى پیدا کرده است.
یکى از کارگاه هاى چاپ پارچه هم اکنون بخشى را براى 

چاپ تک سفارش هاى مشتریان خود اختصاص داده است 
و مشتریان مى توانند از طریق اینترنت تصاویر مورد عالقه 
خود را سفارش داده و بعد از ارسال تصاویر آن را چاپ شده 
روى ماسک دریافت کنند. فاصله بین سفارش تا تولید در 
حال حاضر 30 دقیقه است و هر یک از این ماسک ها حدود 
3/5 دالر براى مشــتریان هزینه خواهد داشت. به گفته 
مدیران کارگاه، ابتکار این روش باعث شد تا تجارت آن در 
بحران انقباضى اقتصاد در دوره شیوع ویروس کرونا هم 

فعال و پررونق باقى بماند.
در همین حال در مالزى هم ماسک هاى منقش به تصاویر 

مختلف رواج بسیار زیادى پیدا کرده است.

عالوه بر آن یک شرکت منسوجات در مالزى نیز ماسکى 
دائمى را از پارچه هاى پنبه اى تولید کرده است. این ماسک 
دو الیه داشته و در میان آنها فاصله اى جهت قرار دادن فیلتر 
در نظر گرفته شده است تا به جاى دور انداختن ماسک، فقط 
فیلتر آن تعویض شود و ماسک اصلى بعد از شست شو مجدداً 

مورد استفاده قرار بگیرد.
از اردن هم خبر رسید یک سرآشــپز در این کشور پوست 

بادمجان را به ماسک تبدیل کرده است.
او مى گوید با استفاده از تجربه اى که در آشپزى سنتى داشته 
و با کمک دو طراح لباس موفق شــد از پوست بادمجان 

ماسکى زیبا بسازد که مورد استقبال هم قرار گرفته است.

پررونق ترین تجارت کرونایى 
ظاهراً ویروس کرونا مصرى ها را بیش از دیگر مردمان 
جهان به وحشــت انداخته تا جایى که آنها از ترس ابتال 
به ویروس کرونا دست به اقدامات عجیب و باورناپذیرى 
مى زنند. از جمله یک مرد مصرى که بعد از آنکه مطلع شد 
همسرش به ویروس کرونا مبتال شده او را از طبقه پنجم 
پرتاب کرد. رســانه هاى مصرى خبر دادند، مرد مصرى 
ابتدا وارد مشاجره لفظى شــدید با همسرش شد و پس 
از آنکه مطلع شد همسرش به کرونا مبتال شده در یک 

لحظه او را از طبقه پنجم به پایین پرتاب کرد.
گرچه زن 25ساله از حادثه ســقوط جان سالم به در برد، 
اما به گفته پزشکان بیمارستان «عین شمس» ، او دچار 
شکستگى ستون فقرات شده و در بهترین حالت، نیمى از 

بدنش تا آخر عمر فلج خواهد بود.

شــمارى از مردم آمریکا براى اعــالم مخالفت خود با 
ماسک زدن به صورت ضمن تشــکیل کمپینى براى 
قانونى کردن این اقدام،  فعالیت خــود را آغاز کرده اند. 
اعضاى این گروه قوانین دولت آمریکا در رابطه با الزام 
استفاده از ماسک را جنایت علیه بشریت مى دانند و براى 
استفاده نکردن از ماســک نیز دالیل عجیب و غریبى 
ارائه مى کنند. یکى از اعضاى این گروه در نشستى به 
خبرنگاران گفت: این یک آزادى فردى است، همانطور 
که من در انتخاب نحوه پوششم آزاد هستم در استفاده 
از ماســک هم باید آزاد باشــم. من مایلم آزادانه نفس 
بکشــم. این گروه مخالف اســتفاده از ماسک در حال 
حاضر جنجالى در ایاالت متحده به ویژه در شبکه هاى 

اجتماعى به پا کرده اند.

پرتاب همسر کرونایى 
از طبقه پنجم به بیرون!

تشکیل جمعیت ضد ماسک !
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آگهى تغییرات
شرکت حامى گســتر بانوان اسپادانا با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 54916 
و شناســه ملــى 14005288030 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/03/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 على فدائى بــه کدملى 1289734429 
بسمت مدیر عامل شرکت و عضو هیئت 
مدیره و زهــرا صادقى زفــره به کدملى 
1288270232 بســمت رئیس هیئت 
مدیره و زهره نیــاز طالخونچه به کدملى 
1285601645 بســمت عضــو هیئت 
مدیره (خارج از شــرکاء) بــراى مدت 
نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل: چک، 
سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و 
اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل 
منفرداً همراه با مهر شــرکت معتبر مى 
باشــد. ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (895654)

آگهى تغییرات
شــرکت گیاه آوند سپاهان ســهامى خاص به شماره 
ثبت 49235و شناســه ملــى 10260675516 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1398/07/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى 
شــرکت از واحد ثبتى اصفهان به شماره ثبت 49235 
به واحد ثبتى نجف آباد به نشــانى اســتان اصفهان ، 
شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، دهستان جوزدان ، 
روستا شهرك صنعتى نجف آباد2، محله شهرك صنعتى 
نجف آباد2 ، خیابــان رازى ، خیابــان 18 ، پالك 13 ، 
طبقه همکف کدپستى 8585165395 انتقال یافت و 
ذیل شــماره 4674 ثبت گردید . اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (896940)

آگهى تغییرات
شــرکت رســانه گســتر نصــف جهان ســهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 33240 و شناســه ملى 
10260537610 بــه اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى عادى مــورخ 1399/03/24 و نامه شــماره 
13/99/2956 مــورخ 1399/3/25 اداره فرهنــگ 
و ارشــاد اســتان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
مجتبى صامت باکدملى 1285429877بسمت بازرس 
اصلى و غالمرضا اهسته با کدملى 2491049759بسمت 
بازرس على البدل براى مدت یکســال انتخاب شدند 
روزنامه نصف جهان جهت ذرج اگهى هاى شرکت تعیین 
گردید .صورتهاى مالى ترازنامه وحساب سود وزیان سال 
1398پس از گزارش بازرس بتصویب رسید . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (897130)

آگهى تغییرات
شرکت حامى گستر بانوان اسپادانا با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 54916 و شناسه ملى 
14005288030 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومــى عادى مــورخ 1399/03/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : على فدائى به کدملى 
1289734429 و زهرا صادقى زفره به کدملى 
1288270232 و زهــره نیــاز طالخونچه به 
کدملى 1285601645 (خارج از شرکاء) بعنوان 
اعضاء اصلى هیئت مدیــره براى مدت نامحدود 
انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (895659)

آگهى تغییرات
شرکت کوشــا شمیم اسپادان شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 61275 و شناســه ملى 
14007884760 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/03/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت در واحد ثبتى 
اصفهان به نشانى اســتان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله 
خلجا ، خیابان شیخ بهائى ، بن بست سودابه [5] ، 
پالك- 111، طبقه اول کدپستى 8135786514 
تغییر یافت و ماده مربوطه اساســنامه به شــرح 
فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (897017)

تاسیس
شرکت سهامى خاص ققنوس درمانگران سورین درتاریخ 1398/12/26 به شــماره ثبت 64299 به شناسه ملى 14009056486 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :احداث و شــرکت در مناقصات و مزایدات تزریقات و پانسمان ، کلینیک ها و 
دندانپزشکى ها ، رادیولوژى ، CT اسکن ، اسکن هسته اى ، سونوگرافى ، ماموگرافى ، فیزیوتراپى ، آمبوالنس خصوصى ، خدمات پرستارى و ویزیت در منازل ، ساخت 
و احداث کارخانجات لوازم تجهیزات پزشکى و دارویى ، شرکت در مزایدات و مناقصات مراکز پزشکى و خدماتى استان اصفهان و سراسر کشور و سرمایه گذارى در 
حوزه ى بهداشت و درمان ، خدمات ثبت تنظیم نسخ بیمه درمانى ، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه داروها و تجهیزات و لوازم مصرفى پزشکى ، تاسیس درمانگاه 
شبانه روزى یا روزانه در سطح کشــور ، ارائه کلیه خدمات کلینیکى و پاراکلینیکى، تایپ و تکثیر مراکز درمانى و شرکت در مناقصات مربوطه ، تاسیس و اجاره و ارائه 
خدمات مراکز درمانى روانشناسى اعم از کلیه خدمات مشاوره هاى فردى ، خانوادگى ، کودکان ، روانکاوى ، روانپزشکى ، تست هاى روانشناسى ، مشاوره هاى گروهى 
روانشناسى و تامین نیرو بصورت موقت در مراکز روانشناسى و روانپزشکى ، انجام کلیه فعالیت هاى بازرگانى از قبیل صادرات و واردات ، خرید و فروش و توزیع کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى ، اخذ تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت ، انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور ، 
مشارکت و سرمایه گذارى تجارى در شرکت هاى دولتى و خصوصى در زمینه ساخت و ساز ابنیه خدمات بهداشتى درمانى و کارخانجات تولید تجهیزات پزشکى و 
دارو و در زمینه واردات و صادرات کلیه تجهیزات و لوازم پزشکى و دارو ، اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکتهاى دولتى و خصوصى ، طراحى ، نظارت و اجراى کلیه پروژه 
هاى عمرانى رشته هاى ساختمانى و ابنیه ، تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیر متخصص در مراکز دولتى و خصوصى ، تامین نیروى انسانى جهت واحدهاى 
تاسیسات و فضاى سبز به صورت موقت ، خرید اموال و لوازم اسقاطى وخارج از رده مراکز دولتى و خصوصى ، طبخ و توزیع غذا و مواد غذایى در مراکز دولتى و خصوصى، 
اجاره پایگاه هاى سالمت و تشکیل پرونده الکترونیک و ثبت سامانه سیب کلیه مراجعین. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان برخوار ، بخش مرکزى ، شهر دستگرد، محله شهید بهشتى ، کوچه حق ، خیابان بسیج ، پالك 28 ، 
طبقه منفى 1 کدپستى 8343137471 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم 
آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شــماره 145 مورخ 1398/10/14 نزد بانک ملى شعبه خمینى شهر با کد 3181 پرداخت 
گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى مهرشاد سلطانیان به شماره ملى 1130425983و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقاى محمد میرزائى به شماره ملى 1930697384و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم محبوبه سلطانى تهرانى به شماره ملى 5499024723و 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً با مهر شرکت 
معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم سرور 
عرشى به شماره ملى 1819475239 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى ولى اله صادقى دستجردى به شماره ملى 6609825947 به سمت 
بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (897215)

تاسیس
موسسه غیر تجارى هیات ورزشى والیبال استان اصفهان درتاریخ 1399/04/04 به شماره ثبت 6192 به شناسه ملى 14009232963 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع : مدیریت درجهت توســعه و ارتقاء ورزش والیبال از پایه تا قهرمانى با استانداردهاى فدراسیون هاى 
جهانى و آسیایى و فدراسیون ج ا.ا و تالش درراه ایجاد ساختار مدرن نظیر آکادمى و موسسات آموزشى این رشته درسطح استان مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شهید خسرو پور ، خیابان فرایبورگ ، خیابان سعادت آباد ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 
8169859404 اولین مدیران : تیمورباجول به شماره ملى 6219455053 به سمت رئیس هیات بمدت 4 سال انتخاب گردید. فریبا صادقى به شماره ملى 0381213498 
به سمت نائب رئیس هیات وعضو اصلى بمدت نامحدود غالمحسین هژبرپور به شماره ملى 128446284 به سمت دبیر هیات وعضو اصلى بمدت نامحدود مهدى دوازده 
امامى به شماره ملى 1280953578 به سمت خزانه دار و عضو اصلى براى مدت نامحدود تعیین انتخاب شدند . دارندگان حق امضا : اسناد بانکى واوراق بهادار وتعهد اور 
هیات با امضاى ثابت خزانه دارو امضاى رئیس هیات و در غیاب رئیس هیات،نایب رئیس (در صورت اخذ تفویض اختیار از رئیس هیات ) ودر غیاب نایب رئیس،دبیر هیات (نیز 
در صورت اخذ تفویض اختیار از رئیس هیات ) قابل اقدام است.کلیه مکاتبات ادارى(غیرتعهدآور)با امضا رئیس هیات ودرغیاب وى نائب رئیس یا دبیر هیات انجام میپذیرد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه به استناد نامه شماره 99/203/1747/ص اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (897129)

5 روش براى 
بهبود سریع تر 
آفت دهان

آفت هاى دهــان به زخم ها یا ضایعــات کوچکى گفته مى 
شود که در غشــاى مخاطى دهان یا لثه ها شکل مى گیرند. 
این زخم ها که یکى از رایج ترین مشکالت دهان محسوب 
مى شوند به طور معمول اندازه اى در حدود 5 میلیمتر دارند 
و به رنگ سفید دیده مى شوند، برخالف تبخال هاى دهان، 
آفت ها واگیردار نیستند. برخى از آنها دردناکند، اما به طور کلى 
موجب بروز عالیم جدى نمى شوند. در حقیقت، بیشتر موارد 
آفت دهان به خودى خود طى یک یا دو هفته بهبود مى یابند. 
با وجود این، در موارد دیگر، این زخم ها یا ضایعات مى توانند 
وضعیت وخیم ترى به خود بگیرند. در صورت تشــکیل چند 
آفت در دهان، تشکیل یک آفت جدید در دهان پیش از بهبود 
کامل زخم قبلى، بهبود نیافتن آفت طى دو هفته، تجربه درد 
شدید همراه با تشکیل آفت، گسترش زخم ها تا لب ها و آفت 
همراه با تب تقریبًا  باال بالفاصله به پزشک مراجعه کنید. در 
غیر این صورت چندین روش درمان طبیعى وجود دارند که 
مى توانند به تسریع روند بهبودى آفت هاى دهان و به حداقل 
رساندن ناراحتى ناشــى از آنها کمک کنند؛ با وجود این، در 
بسیارى از موارد، اثربخشــى این روش ها از پشتوانه علمى 

چندانى برخوردار نیست.

عســل یکى از بهترین گزینه هاى طبیعى براى درمان شرایطى است که سالمت 
پوست را تحت تأثیر قرار مى دهند. مطالعه اى در سال 2014 نشان داد که استفاده از 
عسل مى تواند درد، اندازه و قرمزى ناشى از آفت هاى دهان را کاهش دهد. همچنین، 
این ماده به محافظت از بخش تحت تأثیر قرار گرفته در برابر عفونت کمک مى کند. 
شما مى توانید سه یا چهار بار در روز مقدار کمى عسل را روى بخش تحت تأثیر قرار 

گرفته بمالید.

روغن نارگیل به واسطه کاربردهاى مختلف پزشکى و آرایشى خود شناخته شده است و 
یک گزینه خوب دیگر براى درمان آفت هاى دهان محسوب مى شود. خواص ضد میکروبى 
این روغن به مهار فعالیت باکترى ها و پیشگیرى از عفونى شدن آفت هاى دهان کمک 
مى کند. شما مى توانید مقدارى پنبه را در روغن نارگیل فرو برده، سپس بخش تحت تأثیر 
قرار گرفته را به آرامى با آن پاك کنید. این کار را سه یا چهار بار در روز انجام دهید تا زمانى 

که زخم بهبود یابد.

استفاده موضعى از هیدروژن پراکسید مى تواند به بهبود آفت هاى دهان و ضد عفونى کردن 
زخم کمک کند. به واسطه قدرت ضدعفونى کنندگى، هیدروژن پراکسید گزینه خوبى براى 
پیشگیرى از تکثیر باکترى ها در محل تحت تأثیر قرار گرفته محسوب مى شود. به منظور استفاده از 
هیدروژن پراکسید براى درمان آفت هاى دهان ابتدا یک قاشق از هیدروژن پراکسید 3 درصد  را در 
یک قاشق آب رقیق کرده سپس مقدارى پنبه را در این ترکیب فرو برده و آن را روى آفت قرار دهید. 
این کار را دو یا سه بار در روز تکرار کنید. اگر زخم ها داخلى هستند، یک قاشق هیدروژن پراکسید 
را در نصف لیوان آب رقیق کنید. سپس، این ترکیب را براى دو دقیقه در دهان خود غرغره کرده و در 

نهایت آن را به بیرون تف کنید. این کار را سه بار در روز تکرار کنید.

افزون بر کمک به درمان ســریع تر آفت هاى دهان، بابونه مى تواند تسکین آلرژى ها و
 آسیب دیدگى هاى پوست را تسریع کند. این گیاه حاوى آزولن و لوومنول است که خواص 

ضد التهاب و ضد عفونى کننده به بابونه مى بخشند.
ابتدا یک چاى غلیظ بابونه آماده کنید. سپس یک گاز یا مقدارى پنبه تمیز را در این مایع 
فرو ببرید. گاز یا پنبه را روى آفت دهان قرار داده و اجازه دهید پنج دقیقه به همان حالت 
باقى بماند. همچنین، شما مى توانید چاى کیسه اى بابونه خیس شده را به طور مستقیم 
روى بخش تحت تأثیر قرار گرفته بگذارید. این کار را دو یا چهار بار در روز انجام دهید.

کارشناسان از دلیل دقیق بروز آفت هاى دهان آگاه نیستند؛ با وجود این، از عوامل مؤثر مى توان به 
عفونت اچ. پیلورى و بیمارى هاى التهابى در روده اشاره کرد. از این رو، مصرف و استفاده از ماست 
طبیعى مى تواند به تسکین این شرایط کمک کند. ماست ساده طبیعى حاوى پروبیوتیک ها و 
باکترى هاى زنده است که مى توانند به مبارزه با عفونت اچ. پیلورى کمک کنند. همچنین ماست 
به تنظیم pH پوســت و کاهش خطر عفونت کمک مى کند. شما مى توانید هر روز یک فنجان 
ماست ساده مصرف کنید. همچنین، شما مى توانید ماست را به طور مستقیم روى آفت قرار دهید. 
سپس، اجازه دهید براى مدتى به همان حالت باقى بماند، بدون اینکه در نهایت دهان خود 

را بشویید. این کار را سه بار در روز تکرار کنید.

 عسل

روغن نارگیل

هیدروژن
 پراکسید

 بابونه

 ماست ساده

مطالعات محققان ژاپنى نشــان مى دهد افرادى که فشار خونشان هر روز تغییر 
مى کند، دو برابر بیشــتر در معرض ابتال به بیمارى هاى زوال عقل و آلزایمر قرار 
دارند. نتایج این مطالعه که توسط  محققان دانشگاه کیوشو صورت گرفته نشان 
مى دهد نوسان روز به روز فشــار خون یکى از مهمترین عوامل خطر انواع زوال 

عقل از جمله آلزایمر است.
این محققان نوسان فشار خون را دلیل آلزایمر نمى دانند، بلکه نوسان فشار خون در 

افراد عادى و مبتال به فشار خون باال را یک عامل خطر دانسته اند.
نتایج این مطالعه نشان مى دهد ثبات فشار خون مى تواند در کاهش احتمال ابتال 
به آلزایمر مؤثر باشد؛ بنابراین افرادى که نوسان فشار خون دارند باید با استفاده 
از دارو فشــار خون را ثابت نگه دارند؛ این کار به سالمت رگ هاى خونى کمک 

مى کند.
فشار خون، نیرویى است که توسط جریان خون به دیواره رگ ها وارد مى شود تا 
خون در سراسر رگ ها و بدن جریان یابد؛ اگر این نیرو افزایش پیدا کند و در طول 

زمان ثابت باقى بماند، بدن با مشکالت زیادى روبه رو مى شود.
طبق این گزارش، به طور متوسط از بین هر ســه فرد میانسال، یک نفر به این 
عارضه مبتالست. عامل اصلى بیمارى هاى قلبى عروقى، کلیوى، سکته مغزى و 

اختالالت چشمى فشار خون باالست.

کروناویروس جدید این روز ها در پیک دوم خود شــیب تندى گرفته و همچنان 
افراد زیادى را به کام مرگ مى برد و بسیارى را هم راهى بیمارستان مى کند. این 
ویروس هر بار با عالمت جدیدى رخ نشــان مى دهد. شایع ترین آنها تب، سرفه 

خشک، بدن درد، سردرد، اسهال و استفراغ است.
اما در تازه ترین مطالعــه اى که درباره ابعاد و عوارض این ویروس انجام شــده، 
محققان به عالمت جدیــدى از این ویروس در بیماران و بــه ویژه جانباختگان 
رسیدند. به گفته آنها واکنش بیش از حد سیستم ایمنى بدن به این ویروس، باعث 

بروز اختالل در چند عضو بدن از جمله روده مى شود.
محققان در جریان کالبدشکافى برخى از جانباختگان کرونایى متوجه لخته خون در 
روده برخى از مبتالیان شدند که منجر به انسداد روده و شوك گردش خون منجر 
به مرگ شد که اگر این لخته ها در شریان هاى دست و انگشتان تشکیل شوند، 

مى توانند به قطع عضو ختم شوند.
هنوز مشخص نشده که چرا این اتفاق در برخى از بیماران رخ مى دهد و در برخى 
نه، اما گفته مى شــود نوع گروه خونى نقش مهمى در شــدت بیمارى دارد. این 
مطالعه نشان داد افرادى که داراى گروه خونى A هستند نسبت به سایرین بیشتر 
در معرض ابتال بوده و عالیم شدیدترى را تجربه مى کنند؛ این در حالى است که 

افراد با گروه خونى O عالیم بسیار خفیف  ترى را مشاهده کرده اند.

نوسان فشار خون باعث 
زوال عقل مى شود!

انسداد روده، عالمت جدید 
ویروس کرونا
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اســالمی استان اصفهان، جلسه 
کمیته تصویب طرحهاي هادي وتعیین محدوده هفت روستا از هفت شهرستان 
با حضور مهندس خانى، مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمى استان اصفهان 

درمحل سالن جلسات بنیاد مسکن برگزار شد. 
مهندس على کریمى، معاون عمران روســتایى بنیاد مســکن انقالب اسالمى 
اصفهان در حاشیه جلســه کمیته تصویب استان اظهارداشــت: جلسه باحضور 
اعضاى کمیته، مدیران شعب بنیاد مسکن شهرستانها، بخشداران و دیگر اعضا 
تشکیل و جهت هفت طرح هادي و تعیین محدوده روستایی به شرح زیر موارد 

بررسى و مورد تصویب قرار گرفت.
1- طرح هادي بازنگرى روستاى خونداب ازتوابع شهرستان نجف آباد. 

2- طرح هادى بازنگرى روستاى دوشخراط ازتوابع شهرستان خوانسار.
3- طرح هادى بازنگرى روستاى دنبى ازتوابع شهرستان برخوار.

4-طرح هادى(زیر 50خانوار) روســتاى رحمت آباد ازتوابع شهرستان تیران و 
کرون.

5- طرح هادى بازنگرى روستاى درك آباد از توابع شهرستان چادگان.
6-طرح هادى بازنگرى روستاى طره از توابع شهرستان نطنز.

7-طرح هادى بازنگرى روستاى نهوج از توابع شهرستان اردستان.
وى افزود: درپایان این جلسه نیز مواردجارى تغییر کاربرى و اصالح خط محدوده 
در طرح هادى روستاهاى شهرستانهاى آران و بیدگل، اصفهان، کاشان و بوئین 

و میاندشت  موردبررسى و تبادل نظر قرار گرفت.

در جلسه اى با حضور مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان صورت گرفت

تصویب طرح هاي هادي وتعیین محدوده 
7 روستا از 7 شهرستان

با مصرف بهینه برق به اقتصاد جامعه و خانواده کمک کنیمبا مصرف بهینه برق به اقتصاد جامعه و خانواده کمک کنیم

کولرهاى گازى، بسیار پر مصرف اند.
استفاده بى رویه از کولر گازى یعنى افزایش بى جهت هزینه برق. 

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان در آئین بزرگداشت صائب تبریزى:

آرامگاه صائب ظرفیت تبدیل شدن به مکانى نظیر حافظیه را دارد
دهم تیرماه به مناسبت روز بزرگداشت صائب تبریزى 
فرصتى دســت داد تا مثل هر ســال به همت سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان در 
کنار آرامگاه زیبا و آرام صائب تبریزى بنشینیم و از او و 

شعرهایش بگوییم و بخوانیم. 
شامگاه دهم تیرماه، دف زنان با شعرهاى صائِب جان 
غزل نوشیدیم و با شعرهاى شاعران روحى تازه کردیم 
و با نمایش "محمدرضا رهبرى"  این شاعر دل ها را به 
روى آرامگاهش زنده یافتیم تا براى ما از عشــق، شور 
و شعور و اصفهان بگوید. در این مراسم مسئولین هم 

بودند و درباره صائب و شعرهایش سخن گفتند.
بر همین اساس رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان 
گفت: امروز در رابطه با گرامیداشت یاد و خاطره عزیزانى 
که در زمان هایى در این مرز و بوم کوشــیدند و مانا و 
ماندگار شــدند و امروز مى توانند به عنوان الگو و اسوه 
براى جوانان و نوجوانان ما معرفى شــوند رســالتى به 

دوش ماست.
علیرضا نصر اصفهانى ادامه داد: اینها کسانى بودند که 
گرچه امروز در بین ما نیســتند اما آثارشان هست و به 
قول اقبال الهورى «اى بسا شاعر که بعد از مرگ زاد / 
چشم خود بربست و چشم ما گشاد» گرچه آنها نیستند 
اما مســیر را براى ما هموار کردند و ما هم باید تالش 

کنیم که یاد و خاطره آنها مانا و ماندگار شود. 
 وى در همین راســتا افزود:  شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان مایل اســت این قبیل کارهــا را دنبال کند و 
اگر شما مى بینید امروز تخت فوالد اصفهان این طور 
مورد عنایت قرار مى گیرد و بودجه هاى قابل توجهى 
برایش در نظر گرفته مى شود به خاطر شخصیت هایى 
است که در آنجا مدفون هســتند و یک تاریخ را در دل 

خودشان دارند.
نصر اصفهانى تصریح کرد: اگر امروز مى بینیم مقبره 
صائب تبریزى این طور پرطراوت و پرنشــاط مدیریت 
شده برمى گردد به نگاه درســت و بجا که به هر حال 

این عزیزان به گردن ما حقى دارنــد و ما باید این حق 
را ادا کنیم. 

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان خاطر نشان کرد: 
قطعًا اگر ما جایى احساس کنیم مدیریت شهرى براى 

انجام این رســالت باید ورود پیدا کند قصور و کوتاهى 
نخواهیم کرد و حتمًا مباحث را دنبال مى کنیم.

وى با اشاره به اینکه شهر اصفهان یک شهر گردشگرى 
است گفت: امسال با توجه به اینکه برنامه 2020 را هم 
داریم واقعًا بودجه قابل توجهى براى این بحث در نظر 

گرفته شد.
نصر اصفهانى بیان کرد: اگر قرار اســت ما گردشــگر 
داشته باشیم باید جاذبه هاى گردشگرى خود را افزایش 
دهیم تا در کنار جاذبه هایى که ایجاد مى کنیم بتوانیم 
تاریخ، فرهنگ و تمدن کهن خودمان را براى کسانى 

که طالبش هستند ارائه دهیم. 
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان اظهار داشت: ما 
آمادگى این را داریم اگر دوستان ما در هر حوزه اى به 
این نتیجه برســند که باید کارى در این زمینه صورت 

بگیرد با آنها همکارى کنیم. 
وى پیرامون طرح گسترش آرامگاه صائب خاطرنشان 
کرد: متأســفانه هرگز این مســأله بــه صورت جدى 

مطرح نبوده اســت در حالى که معتقد هســتم باید در 
این خصوص گامهاى جدى و عملیاتى برداشــته شود 
چون مقبره صائب ظرفیت تبدیل شدن به مکانى نظیر 

حافظیه و مقبره سعدى و حتى بیشتر از آن را دارد.
نصراصفهانى با بیان اینکه هنــوز اطالعات دقیقى از 
اینکه چقدر این مکان ظرفیت براى جذب گردشــگر 
دارد در دست نیست، گفت: به طور قطع آرامگاه صائب 
مظلوم واقع شده است و مى توان شرایط بسیار بهترى 
براى بازدید گردشــگران از این محل رقم زد تا شاهد 
حضور بیشتر همشــهرى ها و هم اســتانى ها در این 

مکان باشیم.
رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان در ادامه افزود: 
راهنمایان گردشــگرى هم کمتر به این مکان توجه 
داشــته اند و بازدید از آرامگاه صائب تبریزى کمتر در 
برنامه هاى آنان بوده اســت و ما در مدیریت شهرى از 
کسانى که در خصوص توسعه و جذب گردشگر طرح و 

برنامه داشته باشند استقبال مى کنیم.

رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان:

برندهایى مانند صائب تبریزى 
سرمایه فرهنگى غنى براى 
اصفهان  هستند

نصف جهان در آئین بزرگداشت صائب تبریزى که شامگاه دهم 
تیرماه برگزار شد، محمد عیدى، رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شهردارى اصفهان هم به سئواالتى درباره صائب و مراسم 
بزرگداشت این شاعر برجسته و همچنین وضعیت مقبره او پاسخ داد 

که متن آن در ادامه مى آید.

به نظر شــما علت عدم توجه و شناخت کم 
نسبت به صائب تبریزى چیست؟

یک بحث تخصصى در این خصوص مطرح اســت. بیشتر اقبال 
جامعه ادبى با سبک عراقى در شــعر است و بزرگانى مثل سعدى 
و حافظ در این خصوص مطرح هستند اما صائب تبریزى و سبک 
شعر او در هندوستان و منطقه افغانستان و پاکستان اقبال بیشترى 
داشته است تا در کشور ما. واقعیتش این است که یک بخش این 
مسأله اقبال جامعه ادبى اســت و بخش دیگر این بوده که ما باید 
حق صائب را، هم به لحاظ بحث هــاى تخصصى و هم به لحاظ 
حوزه هاى اجرایى مثل ســازمان ها و هم کانون هاى ادبى به جا 

بیاوریم و او را به جامعه معرفى کنیم.
به نظر شــما اگر صائب در تبریز بود جایگاه 

بهترى نسبت به اصفهان نداشت؟
نمى توانیم پیش بینى کنیم که تبریزى ها اقدامات بهترى براى 

صائب انجام مى دادند. در این زمینه پیگیر انجام اقدامات مؤثرى 
هستیم. موضوع دیگر این اســت که کمى هم خود ساختار سبک 
شعر صائب که سبک هندى است و سبک اصفهان نیست باعث 
عدم استقبال از اشعار وى شده است، یعنى در واقع اشعار صائب فهم 
مشکل تر و مضامین پیچیده ترى دارد، به همین دلیل مردم بیشتر 
با شعر حافظ دمخور مى شوند. ولى ما چاره اى نداریم براى اینکه 
شهر فرهنگى داشته باشیم باید به روى یک چنین سرمایه هایى 
کار کنیم. من همیشه مى گویم تبریز و اصفهان دو وجه از سیماى 
یک ماه روى هســتند. ما در تخت فوالد هم بزرگان را داریم که 
مى تواند مایه هاى پیوندهاى فرهنگى خیلى خوبى بین اصفهان 

و تبریز ایجاد کند. 
صائب سر پیوند فرهنگى ما را با آذرى زبانان متصل مى کند، آن 
سویش با کانون میان فرهنگى هندوستان مواجه هستیم و ما را با 
فهم و زبان مشترکى که همتایان ما در افغانستان و پاکستان دارند 
آشنا مى کند. این وظیفه ما است که اقدامات الزم را انجام بدهیم. 
به گمانم صائب آنقدر ظرفیت دارد که ما با کانون هاى ادبى هند 
و پاکستان و افغانســتان بتوانیم در یک زمینه مشترك کارهاى 

فرهنگى انجام بدهیم.
طرح توســعه آرامگاه صائب چرا عملیاتى 

نشده است؟

این یک ذهن توسعه یافته مى خواهد که ما بپذیریم فضایى را که 
داشتیم دوباره بازآفرینى اش بکنیم یعنى اگر باغ صائبى بوده است 
که بوده، این باغ شکل خودش را باز تولید بکند. در کشور ما روى 
شخصیت هاى بزرگى مثل حافظ در سطح کشور کار کردند. آموزش 
و پرورش روى حافظ وسعدى و فردوسى کار کرده بطورى که هر 
کس به شیراز سفر مى کند باید حتماً حافظیه را هم ببیند. براى این 
که آرامگاه صائب هم مانند آرامگاه ســعدى و حافظ شود، نیاز به 
برنامه هاى مستمرى هست که در طول سال در آرامگاه صائب اجرا 

شود و من قول مى دهم این کار را انجام بدهم. 
آیا مى توانیم از چند وجهى بودن شخصیت 
صائب تبریزى براى معرفى بیشتر او استفاده 

کنیم؟
شخصیت هاى چند پهلو شهر ما را جهان وطن مى کند. یعنى من 
مى توانم به تبریز بگویم صائب شما در شهر من وجه مشترك زبانى 
من است و همین طور درباره هندوستان که صائب تبریزى در آنجا 
خیلى شهره است. صائب در هشت سالى که در هندوستان بوده با 
تمام خیال پردازى ها و هنرمندى هایش تحت تاثیر مکتب فلسفى 
هند است، یعنى هم فضاى معرفتى آنجا را گرفته هم تحت تاثیر 
شعراى بزرگ آنجا مثل غنى کشمیرى بوده و با آنها رقابت کرده 
و هم تحت تاثیر شــاخص هاى مردم شناسى آنجاست. یک نفر 

هندى براى اینکه خودش را پیدا کند نیازمند است که شعر صائب را 
بشناسد و دنبال خودش در اشعار او بگردد. ما اسم این را مى گذاریم 

«بینامتنیت» یعنى من در البالى این شعرها خودم را مى یابم. 
درباره اســتفاده از ظرفیت هــاى فرهنگى 
اجتماعى صائب تبریزى در شــهر اصفهان 

هم توضیح دهید.
اینها وجه مشترك است. ما خیلى دوســت داریم در این فضا اوًال 
چهره کانــون فرهنگى مثل اصفهان محوریت پیــدا بکند و این 
ارتباطات گســترده موجب زبان مشترك بشــود. خب حاال این 
برنامه اى که وصف العین شماست، اوًال احترام به مقام شامخ صائب 
تبریزى است. ثانیًا اینکه تلنگرى بر ماست که یک چنین فضایى 
داریم، ثالثاً بازتاب این فضا در فضاى مجازى اســت که گســتره 
مخاطب ما را فوق العاده بیشــتر مى کند. رابعًا اینکه افراد مطالبه 
گر دغدغه شان شــود نه فقط به  صائب تبریزى بلکه به بزرگان 
دیگر مانند کمال الدین اســماعیل توجه کنند. اینها هر کدام مى 
توانند حافظ و سعدى باشند و این تلنگرى در ذهن ما بزند که این 
برندها براى ما سرمایه هاى فرهنگى بسیار غنى و قوى هستند که 

مى تواند به فضاى جامعه و شهر ما لطافت بدهند. 

محیا حمزه


