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معجزه نبات براى تسکین دردآغاز مرمت و بازسازى آرامگاه منسوب به کاوه آهنگر«سارا عروس کرونا» ساخته مى شودبزرگ ترین کنکور جهان در دوران کرونا دلتان را به این آمار و ارقام خوش نکنید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

بهترین 
جایگزین براى 

استامینوفن!

احتمال اجراى دوباره دورکارى کارمندان
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سود نجومى سلبریتى ها از 
خودنمایى در تبلیغات

فوت 2 دانشجو و 2 استاد 
دانشگاه عالمه بر اثر کرونا

نمایشگاه  اصفهان 
سال جارى به 

بهره بردارى مى رسد
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جنایت زعفرانى!

آلبالو سرشار از آنتى اکسیدان هاى طبیعى چون 
آنتوسیانین، کلوروژنیک اسید، کورستین و کامپفرول 

است و یکى از میوه هایى است که از ظرفیت 
آنتى اکسیدانى بسیار باالیى برخوردار است. 

آنتوسیانین هاى موجود در آلبالو....

مدیر ملى طرح تکاپو گفت: در حال حاضر براى 
هر کیلو زعفران ایرانــى تنها 300 دالر پرداخت 
مى کنند اما همان خریداران در بازارهاى جهانى، 
زعفران را به قیمت هــر کیلوگرم حداقل 7000 

دالر مى فروشند.
رضا تازیکى با بیان اینکه قیمت زعفران صادراتى 
ایران از 4000 دالر در ده سال پیش به 300 دالر 
در سال 99 رسیده اســت، اظهار کرد: متأسفانه 
هم اکنون هر کیلوگــرم زعفران صادراتى ایران 
به طور میانگین بین 300 تــا حداکثر 400 دالر 

صادر مى شود.
مدیر ملى طرح تکاپو (توســعه کســب و کار و 
اشتغال پایدار) اضافه کرد: این در حالى است که 

4در سال هاى...

یک پرده از زندگى الکچرى در اصفهانیک پرده از زندگى الکچرى در اصفهان
وقتى سفر خارج و اتومبیل هاى آنچنانى و درآمد شصت هفتاد میلیونى ماهانه خیلى عادى مى شودوقتى سفر خارج و اتومبیل هاى آنچنانى و درآمد شصت هفتاد میلیونى ماهانه خیلى عادى مى شود
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معاون استاندار اصفهان با توجه به وضعیت بحرانى شیوع کرونا خبر داد

بنیانگذار گروه «آریان»:

 تولید موسیقى ماندگار 
فرمول خاصى ندارد

هفته بیست و سوم شرایط را خاص کرد

این چه وقت لغزش بود سپاهان؟!
 پس از پایان دیدارهاى هفته بیست و سوم لیگ برتر، پرسپولیس بیش 
از پیش به قهرمانى نزدیک شد، سپاهان بد موقعى لغزید و جنگ براى 
کسب سهمیه جذاب تر از همیشه شــد و دو دیدار نیز برگزار نشد که 

نتایج این دو دیدار نیز در هاله اى از ابهام است.
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

دالل ها طالى سرخ ایران را 300 دالر 
مى خرند، 7000 دالر مى فروشند

جمع آورى
 263 دستفروش 
از سطح شهر
 اصفهان

بازار فروش موتورسیکلت در اصفهان ایجاد مى شود
عضو شوراى شهر:
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امید نمازى: امید نمازى: 

یک نفر در همه امور یک نفر در همه امور 
ذوب آهن دخالت مى کندذوب آهن دخالت مى کند
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اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

آگهى مناقصه: فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى
اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى پروژه 1- تهیه و نصب چمن مصنوعى ورزشــگاه ملت 
(شاهین شهر) 2- تکمیل چمن مصنوعى ورزشگاه خورزوق (ورودى سیمرغ) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز سه شنبه مورخ 99/04/17 مى باشد.
شایان ذکر است هرگونه اطالع رسانى با اصالح از طریق سامانه انجام مى گیرد. و متقاضیان شرکت در مناقصه موظف مى باشند تا 
آخرین روز مهلت به سامانه مراجعه و از آخرین اطالعات و اصالحات آگاه گردند. بدیهى است عواقب عدم اطالع از آخرین تغییرات 

به عهده ایشان مى باشد.
* مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز سه شنبه 99/04/17 الى پنجشنبه 99/04/26 ساعت 14/00

* مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14/00 ظهر روز یکشنبه 99/05/05
* زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 صبح روز دوشنبه تاریخ 99/05/06

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف: 
آدرس: اصفهان- خیابان آبشار- بعد از پل غدیر- اداره کل ورزش و جوانان اصفهان- تلفن:  03136308212

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل تأمین کننده/ مناقصه گزار

نوبت دوم

 م الف:904038

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي (2099001105000033 )
مناقصه گزار : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 

موضوع مناقصه : ایاب و ذهاب کارکنان مرکز منطقه اصفهان به صورت حجمی 
مبلغ برآورد مناقصه : 607ر385ر409ر12 ریال

1- محل و مکان اجراي کار: اصفهان- اتوبان آزادگان - بلوار نفت - شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه اصفهان و سطح شهر اصفهان و 

حومه 
2- مدت اجراي کار: یک سال 

3- نام دستگاه نظارت: واحد امور اداري 
4- قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ 000ر000ر630 ریال 
بصورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه هاي مندرج در بند هاي الف، ب، پ ،ج 
،چ ،ح ، خ ماده 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 5069/123402 
مورخ 94/9/22 هیئت محترم وزیران یا تضمین وجه نقد  میبایســت به 
شماره شبا 090100004101046871202845 بانک مرکزي واریز گردد ضمنا  

تصویرضمانتنامه یا رسید وجه آن در سامانه بارگزاري گردد . 
درج کد اقتصادي و شناسه ملی جهت اشخاص حقوقی(الزامى) در پیشنهاد 

قیمت مندرج در سامانه ستاد. 
ارائه گواهینامه تعیین صالحیت معتبر از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  

رشته حمل و نقل الزامی میباشد.
گواهی تایید صالحیت ایمنی( از اداره کار) الزامیست .

زمان و نحــوه  خرید اســناد مناقصه  از ســامانه: شــرکت کنندگان 

مهلت دارنــد  تــا ســاعت 14:30 روز شــنبه مــورخ 99/4/28 و با 
مراجعه به  ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت( ســتاد) به نشــانی

  www.setadiran.ir نسبت به خرید اسناد و پرداخت هزینه از طریق اتصال 
به درگاه پرداخت الکترونیک اقدام نمایند.

الزم بــه ذکر اســت کلیه مراحــل برگــزاري مناقصــه از فراخوان تا 
انتخاب برنــده از ســایت مزبــور انجام خواهد شــد و الزم اســت 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در ســامانه ستاد ، نسبت به 
ثبت نام و اخذ گواهی امضاء الکترونیکــی  اقدام نمایند و جهت  عضویت با 

پشتیبانی سامانه ستاد به شماره 02141934 تماس حاصل فرمایند. 
زمان و مهلت تکمیل و بارگزاري پیشــنهادات در سامانه: شرکت کنندگان 
می بایست تا ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 99/5/15 نسبت به تکمیل 
اسناد مربوطه و بارگزاري در سامانه تدارکات الکترونیک دولت( ستاد)  و تحویل 
اصل پاکت الف (ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار) الك و مهر شده به دفتر 

کمیسیون مناقصات در مهلت مذکور و دریافت رسید مربوطه اقدام نمایند.
زمان و محل گشایش پاکات: پیشنهادهاي واصله در ساعت 9:15 روز شنبه 
مورخ 99/5/25 در محل کمیســیون مناقصات به آدرس:  تهران- خیابان 
سپهبد قرنی- نرسیـده به خیابان سپند- پالك 188-  طبقه  هشتم از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد) بازگشایی و خوانده خواهد شد.
جهت کسب اطالعات بیشــتر درخصوص موضوع کار مناقصه با تلفنهاي 

33960076-031 و 33960030-031 تماس حاصل فرمائید

(  شماره مجوز  (  شماره مجوز  17641764  .    .  13991399  )         )       

نوبت اول
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روابط عمومی 
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این چه
 پس از پایان دیدار
از پیش به قهرمانى
کسب سهمیه جذ
نتایج این دو دیدار
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رئیس انجمن صنفى صاحبان اماکــن فروش و عرضه 
فرآورده هاى نفتى کشــور با بیان اینکه از زمان افزایش 
قیمت بنزیــن، جایگاه ها با پدیده بنزیــن دزدى مواجه 
شده اند، اظهار کرد: امروز با توجه به قیمت هر لیتر بنزین 
به خصوص به صورت آزاد، متأسفانه افرادى با قصد قبلى 
به جایگاه ها مراجعه مى کنند و پس از پر کردن باك خودرو 
با استفاده از ترفندهایى پول نمى پردازند و به عبارتى سرقت 
بنزین انجام مى دهند، این اقدام در برخى موارد توسط چند 
سارق که به صورت همزمان عمل مى کنند، رخ مى دهد و 
با سوء استفاده از شلوغى جایگاه و مشغول بودن کارکنان 

روى سکو نقشه هاى خود را عملیاتى مى کنند.

اسدا... قلیزاده ادامه داد: روزانه به طور متوسط حدود صد 
الى 400 هزار تومان ارزش ســرقت از هر جایگاه است و 

عمًال هزینه هاى جایگاه را باال برده است. 
وى خاطرنشان کرد: در تالش هستیم راهکارى را براى 
کوتاه تر کردن پیگیرى سرقت بنزین از جایگاه ها تنظیم 
کنیم تا کارکنان جایگاه ها و یا جایگاه داران بتوانند سریع تر 
به حقوق خود برسند و با ســارقین برخورد شود، چرا که 
جایگاه هاى کشــور عدد باالیى را به دلیل این ســرقت 
از دست مى دهند و بعضاً  ایســتادگى کارکنان جایگاه و 
جلوگیرى ایشــان از فرار مجرمان اتفاقات بدى را رقم 

مى زند.

رئیس گروه پسماند دفتر آب و خاك سازمان حفاظت از 
محیط زیست، گفت: به علت اینکه 57 درصد مراکز تولید 
پالستیک زیرپله اى است مقابله با تولید آن و یا کاهش 

آن سخت است.
پیام جوهرچى افزود: وزارت صنعت به سبب ایجاد اشتغال 
به کارگاه هاى تولید پالستیک مجوز مى دهد و به همین 
دلیل رصد برخى از این کارگاه ها به علت زیاد شــدن از 
دسترس این مجموعه خارج شده است. وى گفت: وضعیت 
پالستیک در ایران از بسیارى از کشورهاى آفریقایى نیز 
بدتر است زیرا آنها توان تولید را ندارند و به صورت کلى 

نیز ممنوع کردند.

جوهرچى افزود: مراکز دفن پسماند کشور ما دیگر ظرفیت 
این میزان تولید پسماند را ندارند و باید در این راستا سریعًا 
اقداماتى در دستور کار قرار گیرد.  وى با اشاره به حجم تولید 
پسماند در کشــور اذعان کرد: پالستیک برخالف سایر 
ضایعات، مشکل حجمى و وزنى ندارد. آنچه پالستیک را 
خطرناك کرده مسئله تجزیه ناپذیرى آن است. در تهران 
روزانه 7000 تن پســماند تولید مى شود. این رقم در کل 
کشور 58 هزار تن در روز است و قسمت خطرناك و تجزیه 
ناپذیر آنها نیز همین پالستیک ها هستند که اگر دولت و 
مجلس همراهى کنند مى توان میزان مصرف آنها را در 

کشور کاهش داد.

سرقت بنزین از جایگاه ها 
افزایش یافت

تولید روزانه 58 هزار ُتن 
پسماند در ایران

کرونا جان تازه داماد را 
گرفت

   رکنا | یک جوان 25 ساله بوکانى مبتال 
به کرونا در بیمارستان شهید طالقانى ارومیه فوت 
کرد. این تازه داماد جوان داراى اضافه وزن شدید 
بود. وى تنها یک روز بعد از مراسم عروسى اش 
در حالى به بیمارستان مراجعه کرده بود که چند 
روز از ابتال وى به کرونا مى گذشت و به شدت به 

کرونا مبتال شده بود.

کتاب جنجالى جمع  شد
در پى شــکایت احمد کیارستمى از    ایلنا |
انتشار کتاب «من خانه  م»، قاضى پرونده دستور 
به جمع آورى این کتاب داد. پس از انتشار کتاب 
«من خانه  م» که حــاوى نامه هاى خصوصى 
مرحوم عباس کیارســتمى به همســرش بود، 
احمد کیارستمى نسبت به این موضوع اعتراض 
و اعالم کرد که این مســئله را پیگیرى قضایى 

خواهد کرد. 

شوك به بازار موبایل
پس از اعــالم خبر ممنوعیت    دیجیاتو |
واردات گوشــى هاى باالى 300 یورو از سمت 
بانک مرکزى و انجمن وارد کنندگان گوشــى، 
بازار از این شــوك در امان نماند و قیمت هاى 
پرچمداران و تمامى گوشى هایى که باالى این 
قیمت قرار دارند به شکل تعجب بر انگیزى بین 
پنج تا 11 میلیون تومان افزایش داشته اند. البته 
معلوم نیســت این طرح از کى شــروع مى شود 
اما مســلمًا اوضاع قمر در عقربــى حتى براى 

گوشى هاى ارزان قیمت بازار رقم مى زند.

مربى پرافتخار والیبال 
به کرونا مبتال شد

پرافتخارترین مربى تاریخ والیبال     رکنا |
ایران به ویروس کرونا آلوده شده است. باشگاه 
ســایپا دیروز (سه شــنبه) اعالم کرد که نتیجه 
آزمایش کروناى مصطفى کارخانه مثبت شــد. 
این مربى پرافتخار والیبــال ایران، در این فصل 
ســرمربیگرى ســایپا را بر عهده گرفته است. 
کارخانه در روزهاى گذشته اعالم کرده بود که 
یکى از نزدیکانش به کرونا مبتال شده است و به 
این دلیل یک بار دیگر از او آزمایش گرفته شد که 

نتیجه آن مثبت شد.

کارتن خوابى یک سینماگر
بــه تازگى گزارشــى    سینما روزان |
تکان دهنــده از کارتن خوابــى یک ســینماگر 
پیشکسوت که گرفتار کرونا هم شده، منتشر شده 
است. در این گزارش آمده یکى از اهالى سینما 
که تجربه زیادى در سینماى ایران دارد، توسط 
صاحبخانه اسباب و اثاثیه اش به خیابان ریخته و 
مجبور به کارتن خوابى شده است! این در حالى 
است که این سینماگر به شــدت درگیر بیمارى 
کروناســت و به علت نبود تمکن مالى نتوانسته 
خودش را تقویت یا از داروهاى الزم استفاده کند.

بازداشت دختر رقصنده 
عوامل اجراى موســیقى خیابانى     رکنا |
بدون رعایت الزامات فرهنگى و بهداشــتى در 
ایالم دستگیر شــدند. روز دوشنبه کلیپى کوتاه 
در فضاى مجازى پخش شــد کــه در آن یک 
دختر جوان در کنار یک گروه موســیقى محلى 
با اجراى ساز دهل، حرکات ناموزونى در خیابان 
سعدى شهر ایالم اجرا کرده است. بعد از پخش 
این کلیپ،  ســتاد امر به معروف و نهى از منکر 
این استان خواســتار برخورد با این موضوع شد.  
همچنین دادســتان ایالم گفت: در پى دریافت 
فیلمى از همشــهریان عزیز که برگزارى یک 
تجمع با اجراى موســیقى خیابانى بدون رعایت 
الزامات فرهنگى و بهداشتى انجام شده بود، افراد 

مرتبط دستگیر و تحویل مرجع قضایى شدند.

نقض منشور سازمان ملل  
  انتخاب | یک گزارشــگر ویژه حقوق بشر و 
قتل هاى هدفمند و فراقضایى در گزارش جدید خود 
ترور سردار قاسم سلیمانى، فرمانده سابق سپاه قدس 
ایران را خالف قوانین بین المللى و منشور سازمان ملل 
متحد دانسته اســت. «اگنس کالمرد» قرار است روز 
پنج شنبه، گزارش خود را به شوراى حقوق بشر سازمان 
ملل ارائه کند. آمریکا عضو این شورا نیست. این کشور 
دو ســال پیش با انتقاد شدید از شــوراى حقوق بشر 

سازمان ملل، این نهاد را ترك کرد.

نماینده هرمزگان کرونایى شد
منصــور آرامى، نماینــده هرمزگان به     رکنا |
بیمارى کرونا مبتال شده است. آرامى با تأیید ابتالیش 
به بیمارى کرونا، اظهار کرد: به دلیل خستگى و سرفه  
به یکى از بیمارســتان هاى تهران مراجعه کردم که 
پس از انجام تست، مشخص شــد به بیمارى کرونا 
مبتال شــده ام. وى افزود: هم اکنون بــه دلیل برخى 
بیمارى هاى زمینه اى کــه دارم و همینطور به منظور 
جلوگیرى از شیوع بیمارى، قرنطینه را رعایت خواهم 
کرد و به دســتور پزشــک به مدت دو هفته باید در 
قرنطینه باقى بمانم. وى گفت: حال عمومى ام مطلوب 
است و مشکل خاصى به جز سرفه محدود و خستگى 

ندارم.

مایه شرمسارى است!
سیدعلى یزدى خواه، عضو کمیسیون    ایسنا|
فرهنگى مجلس با اشاره به کاهش آمار موالید و ازدواج 
گفت: اکنون آمار تأخیــر در ازدواج در حال افزایش و 
آمار موالید ما به شــدت در حال کاهش اســت. براى 
مثال براساس آمارها تا ســال 98 کاهش حدود صد 
هزار موالید را در سال شاهد هستیم. طبق این آمار در 
سال هاى 94 و 95 تقریباً یک میلیون و 600 هزار نوزاد 
داشتیم اما امسال این آمار به حدود یک میلیون و صد و 
خورده اى هزار کاهش داشته است. این موضوع باعث 

شرمسارى است.

استخدام پرستار
   رکنا | براســاس ابالغیه محمدباقر نوبخت، 
رئیس سازمان برنامه و بودجه به وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکى مجوز جذب و به کارگیرى 3000 
نیروى پرستارى، پزشــکى و پیراپزشکى (با اولویت 
پرستار) و با اولویت نیروهاى قراردادى و شرکتى شاغل 

در کادر درمان براى این وزارتخانه صادر شد.

ویالى الکچرى خراب شد 
دادســتان عمومــى و انقالب    آفتاب نیوز |
شــهریار گفت: ویالهاى لوکس یکى از شــهرداران 
شهرســتان شــهریار و بســتگان وى که به صورت 
غیرمجاز در اراضى زراعى و باغات ساخته شده بود، قلع 
و قمع شد. حمید عسگرى پور خاطرنشان کرد: ساخت 
و ســازهاى غیرمجاز در این اراضى شامل ویالهاى 
لوکس، دیوارکشى، احداث  بنا، محوطه سازى، آالچیق 
و اســتخر بود که با قلع و قمع آنها، اراضى مذکور به 

حالت اولیه اعاده شد.

افشاگرى کم سابقه ظریف 
  دیده بان ایران  | محمــد جــواد ظریــف 
مى گوید: یک نماینده مجلس متن مذاکرات محرمانه 
ایران و روسیه را منتشر و موجب توقف صادرات ایران 
شــد. وزیر امور خارجه بیان کرد: یکى از نمایندگان 
مى گفت چرا شــما نمایندگان را در جلسات خود راه 
نمى دهید؛ اتفاقاً همان برادر در مذاکرات به کلى سرى 
من و «پوتین» حضور داشت و بعد از آن گفت قرار است 
روسیه از ما نفت بخرد؛ همان گفته موجب قطع خرید 
نفت ایران از سوى روسیه شد چون هرکجا که روس ها 
خواســتند از ما نفت بخرند، آمریکایى ها جلوى آن را 
گرفتند، درحالى که مى شــد جور دیگرى رفتار شود؛ 
درباره چین و برجام هم همین گونه اســت؛ این یک 
معضلى است که سیاست خارجى با آن روبه رو ا ست و 

کسى هم به کمک ما نمى آید.

خبرخوان

مرد جوان که همسرش در یکى از بیمارستان هاى تهران 
جان باخته بود در اقدامى هولناك خود و فرزندش را داخل 
خودرو به آتش کشید. سرهنگ حمیدرضا فیضى، فرمانده 
انتظامى رودبار در تشریح این خبر گفت: صبح دوشنبه 
مأموران پلیس از آتش گرفتن یک خودروى پراید در زیر 

پل رستم آباد رودبار با خبر شدند.
با اعالم ایــن حادثه به مرکز فوریت هــاى پلیس 110 
مبنى بر یک فقره حادثه منجر به فوت بر اثر آتش سوزى 
خــودرو، بالفاصله مأمــوران انتظامــى کالنترى 16 

رســتم آباد و تیم هاى امدادى براى بررســى موضوع 
در محــل حاضــر شــدند و دریافتند اجســاد مردى 
35 ســاله به همراه پسر هفت ســاله اش داخل خودرو 

است.
پس از تحقیقات تیم کارشناســى براى پلیس موضوع 
خودسوزى محرز و در ادامه تحقیقات پلیسى مشخص 
شد که همســر این مرد 35 ساله یک شــنبه شب براثر 
بیمارى کرونا در یکى از بیمارســتان هاى تهران فوت 

کرده بود. 

معاون دانشجویى دانشگاه عالمه از فوت چهار دانشجو و 
استاد این دانشگاه به دلیل ابتال به ویروس کرونا خبر داد.
غالمرضا لطیفى گفت: در پیمایشــى از دانشــجویان 
خواستیم آخرین وضعیت خود را اعالم کنند و بگویند چه 

تعداد به ویروس کرونا مبتال شده اند. 

براساس آخرین آمارى که داریم متأسفانه دو دانشجوى 
دختر که در دانشکده روانشناسى تحصیل مى کردند، به 

این ویروس مبتال و فوت شده اند. 
همچنین دو نفر از اســاتید دانشــکده اقتصاد نیز بر اثر 
ابتال به این ویروس جان خود را از دســت داده اند.  وى 

در ادامه خاطرنشان کرد: البته اطالع داریم که تعدادى 
از همکاران ادارى و هیئت علمى دانشــگاه نیز به این 
ویروس مبتال شده اند اما آمار دقیقى از مبتالیان نداریم 
چرا که فعالیت دانشگاه در این مدت به صورت مجازى 

بوده است.

برخى از چهره هاى ســینمایى که از قضا هیچ ارتباطى 
با تلویزیون ندارند به تازگى بــراى حضور در آیتم هاى 
تبلیغى سیما، راضى به دریافت رقم هاى نجومى شده اند 
تا چندثانیه اى خود را در تــرازوى تبلیغات بگذارند. این 
روزها به وفور تبلیغاتى دیده مى شود که پیام رسانى شان 
را به دست سلبریتى ها داده اند و این تنها شامل بازیگران 
نیســت بلکه در این بین خوانندگان و اینفلوئنسرهاى 

اینستاگرامى هم فعالیتى جدى دارند.
به تازگى نیز سر و کله چهره هاى معروف و گاه محبوب 
بازیگرى در تبلیغات تلویزیونى وفور دوچندانى یافته و کار 
به جایى رسیده که حتى با دستمزدهاى چندصدمیلیونى 
شرکت ها، برخى که هیچ ارتباطى با تلویزیون ندارند را 

قانع به این تبلیغات کرده اند.

حتى گفته مى شــود قرارداد برخى از این بازیگران مثل 
نوید محمدزاده و کمى قبل تر، امیــن حیایى با تبلیغات 
مطروحه، چیزى معادل بــازى آنان در برخى فیلم هایى 
سینمایى است؛ یعنى رقم دریافتى از یک تیزر چندثانیه اى 
مساوى است یا چندماه بازى جلوى دوربین سینما، با یک 
«ســود میلیاردى آنى»! کما اینکه به نظر نقش آفرینى 
تبلیغى محمدزاده در تبلیغات یک نوشیدنى، حکایت از 

این مسئ له دارد.
حال اینکه اداره کل تبلیغات بازرگانى سیما در کنار رویه 
همیشــگى خود مبنى بر تجارى سازى سیما، ورودى به 
این نوع قراردادها دارد و یا اینکه مى تواند داشته باشد و 
البته سود احتمالى بیشترى از این ماجرا خواهد برد یا نه 

مشخص نیست!

کرونا دوباره در استان گلســتان روند صعودى به خود 
گرفته است. با بررسى دقیق مشخص شده علت اصلى 
شــیوع دوباره کرونا حضور مردم در تجمعات خصوصًا 
عروســى ها بدون رعایــت پروتکل هاى بهداشــتى

 است.
روندى صعودى که کرونا در پیش گرفته، مسئوالن این 
استان را مجاب به ورود به این موضوع کرد و در همین 
راستا در ستاد استانى مقابله با کرونا گلستان مصوب شد 
که برگزارى مراسم عروسى در تمامى اماکن عمومى و 

خصوصى این استان ممنوع شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى گلستان در این باره اظهار 
کرد: تقریباً از هر بیمار کرونایى که پرسیدم به نظر خودت 
چگونه به این ویروس مبتال شــدى، گفت «عروســى 

رفتم». عبدالرضا فاضل بیان کرد: حتى از پزشــکى که 
در این بیمارستان بسترى بوده نیز پرسیدم که چطور به 

ویروس مبتال شدى گفت «عروسى دخترم بود».
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکى گلســتان نیز 
مهمترین علت اوج گیرى کرونا در گلســتان را شرکت 
مردم در مجالس عروسى  دانست. سراج الدین عارف نیا 
بیان کرد: در برخى مراسم عروسى ضمن اینکه جمعیت 
زیــادى حضور دارنــد، مهمانان حتى اقدام به دســت 
دادن و روبوســى با یکدیگر مى کنند. وى  خاطرنشان 
کرد: در یکى از روســتاهاى اســتان کــه هیچ مورد 
مرگ ومیر ناشى از کرونا نداشــتیم، بعد از برگزارى دو 
مراسم عروسى در این روستا، چهار نفر فوتى کرونایى

 داشتیم.

پزشک گلستانى در عروسى دخترش کرونا گرفت!سود نجومى سلبریتى ها از خودنمایى در تبلیغات

خودکشى هولناك 

فوت 2 دانشجو 
و 2 استاد دانشگاه عالمه 
بر اثر کرونا

مدیر ملى طرح تکاپو گفت: در حال حاضر براى هر کیلو 
زعفران ایرانى تنها 300 دالر پرداخت مى کنند اما همان 
خریداران در بازارهاى جهانــى، زعفران را به قیمت هر 

کیلوگرم حداقل 7000 دالر مى فروشند.
رضا تازیکى با بیان اینکه قیمت زعفران صادراتى ایران 
از 4000 دالر در ده سال پیش به 300 دالر در سال 99 
رسیده است، اظهار کرد: متأسفانه هم اکنون هر کیلوگرم 
زعفــران صادراتى ایران به طور میانگیــن بین 300 تا 

حداکثر 400 دالر صادر مى شود.
مدیر ملى طرح تکاپو (توســعه کســب و کار و اشتغال 
پایدار) اضافه کرد: این در حالى اســت که در سال هاى 
1388 تا 1390، هر کیلوگرم زعفران ایرانى بین 4000 

تا 5000 دالر صادر مى شد. از طرفى، قیمت نهایى خرده 
و عمده فروش زعفــران در بازارهاى جهانى از ســال 
1390 تاکنون بین پنج تا هفت هزار دالر در هر کیلوگرم 
زعفران بوده و هیچ تفاوتى در قیمت نهایى زعفران اتفاق 

نیافتاده است.
تازیکى ادامه داد: با افزایش قیمت دالر در داخل کشور، 
قیمت زعفران صادراتى کشور کاهش یافته است؛ یعنى 
بازار جهانى و خریداران خارجى زعفران که هشت سال 
پیش حاضر بودند به ازاى هر کیلو زعفران، 6000 دالر 
پرداخت کننــد، در حال حاضر براى هــر کیلو زعفران 
ایرانــى تنهــا 300 دالر پرداخت مى کننــد اما همان 
خریداران در بازارهاى جهانــى، زعفران را به قیمت هر 
کیلوگرم حداقــل 7000 دالر به فروش مى رســانند و 

ســودى در حدود 6700 دالر در هر کیلو زعفران نصیب 
واسطه یا فروشنده نهایى زعفران در خارج از کشور مى شود.
به گفته وى مصرف کننده نهایى در بازارهاى بین المللى 
زعفران ایرانى را به قیمت هر کیلوگرم باالى صد میلیون 
تومان دریافت مى کند، در حالى که هر کیلوگرم زعفران 
در ایران به زحمت به ده میلیون تومان مى رسد. در واقع 
ســود اصلى زعفران ایران به جیب دالالن بین المللى 

زعفران مى رود.
تازیکى ادامه داد: یکى از مهمترین دالیل این موضوع، 
آن اســت که عمده خریداران خارجى زعفران ایرانى، 
در واقع ایرانیان خارج از کشــور هســتند که زعفران را 
از صادرکنندگان این محصول بــه صورت ریالى خرید 

مى کنند. 

دالل ها طالى سرخ ایران را 300 دالر مى خرند، 7000 دالر مى فروشند

جنایت زعفرانى! در اقدامى که مى توان از آن به عنوان الگویى براى 
جهان به ویــژه ایران در دوران همــه گیرى کرونا 
یاد کرد چین از دیروز سه شــنبه آزمون سراسرى 
دانشــگاه ها را با شــدیدترین و پیشــرفته ترین 
پروتکل هاى بهداشــتى و فاصله گذارى اجتماعى 

آغاز کرد که تا امروز چهارشنبه ادامه دارد.
مقامات و نهادهاى بهداشتى و پزشکى سراسر چین 
از جمله شهر پکن براى برگزارى این آزمون تدابیر 
ویژه اى اندیشــیده اند تا به هیچ وجه کرونا شانس 
مجددى براى شــیوع پیدا نکند. در سراسر کشور 
هزاران مدرســه و مرکز براى برگزارى آزمون در 
نظر گرفته شده است کمیسیون بهداشت ملى چین 
اعالم کرده اســت که یک مأمور و یک کارشناس 

پزشکى را در هر مدرسه مستقر مى کند.
براى هر 15 شرکت کننده اتاقى تدارك دیده شده 
و میزها به فاصله 2 متر از یکدیگر چیده شده اند هر 
مدرسه و مرکز امتحانى نیز موظف است چند اتاق 
پشتیبانى در نظر بگیرد تا در موارد اضطرارى از آنها 

استفاده شود.
در بدو ورود به جلســه امتحان، دانش آموزان تب 
ســنجى و ضدعفونى مى شــوند و از اتاقک هاى 
مخصوص بهداشــتى عبور مى کنند در تمام طول 
مدت امتحان همه ماسک بر صورت دارند و فاصله 

گذارى هم رعایت مى شود.
پکن که از اوایل ماه گذشته میالدى درگیر شوك 
دوم کرونا شــده بود حاال مى گوید که براى هشت 
روز متوالى فقط یک نفر در این شهر به کرونا مبتال 
شده اســت و این باعث خرســندى خانواده هایى 
شده که فرزندانشان قرار است در کنکور سراسرى 

شرکت کنند.
هر مدرسه مشــخصه هایى را روى پالکاردهایى 
براى دانش آموزان نصب کرده است که هفت مرحله 
شستشوى دست ها و ضدعفونى را به آنها یادآورى 
مى کند دانش آموزانى که در این آزمون شــرکت 
مى کنند باید از مدت ها پیش روزانه درجه تب خود 

را به مدیران مدرسه اعالم کنند.
اتاق هاى ایزوله هم در مراکز برگزارى آزمون کنکور 
دایر شده است هر دانش آموزى که تب و یا عالیمى 
از بیمارى را داشته باشــد توسط کارشناسان مراکز 
بهداشتى فوراً  معاینه و به این اتاق ها منتقل مى شود 

تا کارش را آنجا پیگیرى کند.

بزرگ ترین کنکور جهان 
در دوران کرونا

  سمیه رسولى/ خبرگزارى مهر |
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استاندار اصفهان کرونا ندارد
سرپرسـت روابط عمومـى اسـتاندارى اصفهـان خبر 
ابتالى استاندار اصفهان به کرونا را تکذیب کرد. عباس 
میرزایى نیـا گفـت: آقاى اسـتاندار تنها بـه دلیل حجم 
باالى کار دچار خسـتگى مفرط شـده بودنـد، اما االن 
حالشـان بسـیار خوب بوده و در دفتر کار خود مشغول 
خدمت است. وى افزود: مطمئن باشید اگر آقاى رضایى 
مشکلى داشته باشند به مردم اعالم خواهد کرد. دو نفر 
از معاونان وى نیز که به کرونا مبتال شده بودند از شنبه 
هفته آینده به سـر کار خود بر مى گردند و حال عمومى 

بسیار خوبى دارند.

مرمت اضطرارى سى و سه پل 
سـه دهانه از پل تاریخى سى و سـه پل اصفهان مرمت 
و بازسـازى اضطرارى شـد. مدیرکل میـراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دسـتى اسـتان گفت: کارشناسان 
متوجه آسـیب به سـه دهانـه از این پـل تاریخـى بر اثر 
فرسـایش و عوامل طبیعـى و انسـانى شـدند. فریدون 
الهیارى افزود: اسـتادکاران زبده مرمت بنا هاى تاریخى 
اداره کل میـراث فرهنگى اسـتان، بخشـى از آجر هاى 
فرسوده و بندکشـى آجر هاى طبقه باالى پل سى و سه 
پل استحکام بخشى کرده و تزئینات این سه دهانه پل را 

در مدت یک روز مرمت کردند.

پیشرفت 5 سایت تلفن همراه
5 سایت تلفن همراه در شهرسـتان اردستان ارتقا یافت. 
رئیـس اداره مخابرات اردسـتان به ارتقاى سـایت تلفن 
 2G همراه روسـتا هاى بغم، دره باغ و کارخانه سیمان از
به 3G اشـاره کرد و گفت: همچنین، سایت روستا هاى 
کهنگ و موغار نیـز ارتقا و به فناورى 4G مجهز شـده 
است. حمیدرضا ترکیان افزود: هزینه اجراى این طرح ها 
حدود 25 میلیارد ریال و از محل منابع ملى تأمین شـده 

است.

ساخت سریال کاروان 
عروسک ها 

تولید سریال 52 قسمتى کاروان عروسک ها در استان 
اصفهان کلید خورد و با همکارى دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد کاشـان و صداوسـیماى اسـتان اصفهـان (دفتر 
کاشـان) در مجموعـه و ابنیـه تاریخـى کاشـان ادامه 
پیدا کرد. جـواد دهقانى، مدیر روابط عمومى دانشـگاه 
آزاد اسالمى واحد کاشـان با بیان اینکه در این سریال 
عروسـکى مسـائل اجتماعـى و فرهنگـى کـودکان و 
نوجوانـان و ارتباطـات آنهـا با فضـاى مجـازى مورد 
بحث، آمـوزش و اطالع رسـانى قرار مى گیـرد، افزود: 
تصویربردارى این سریال در شهر هاى تاریخى کشور از 
جمله کاشان تا دو ماه آینده ادامه دارد و قرار است براى 

نیمه دوم امسال از شبکه دوم پخش شود.

عملیات لوله گذارى آب 
به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه3،  لوله گذاري خیابان 
جدید االحداث اردیبهشـت شـمالی منتهی بـه خیابان 
میرداماد وهمچنین شبکه واتصاالت کوچه هاي مجاور 
آن در دست اجرا اسـت. این پروژه که در دوالین شرقی 
وغربی در حال اجرست با لوله پلی اتیلن به طول 800 متر 

به بهره برداري می رسد.

سازمان متعالى داراى 
نیروهاى کارآمد است

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در مراسمى که به 
منظور تودیع و معارفه دو نفر از مدیران این شرکت برگزار 
شد، با بیان اینکه سازمان متعالى داراى نیروهاى متعالى 
و کارآمد اسـت، گفت: نیروى توانمند و خالق سازمان را 
توانمند مى سازد. سید مصطفى علوى گفت: این شرکت 
با اسـتراتژى و برنامه هایى که مشـخص کرده است، با 
کمک همه مدیران و کارکنان خود توانسته به موفقیت بى 
نظیرى دست یابد، اما این بدان معنى نیست که به تمامى 
اهداف خود رسیده است. این شرکت براى ارتقاى جایگاه 
خود مأموریت هاى دیگرى را هم تعریف کرده که با کمک 

یکدیگر باید در این مسیر به نقطه مناسب تعالى برسیم.

خبر

مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى اصفهان گفت: 
پروژه نمایشگاه بین المللى این استان تاکنون با 95.5 درصد 

پیشرفت فیزیکى در سال جارى به بهره بردارى مى رسد.
على یار محمدیان روز دوشــنبه در حاشــیه آیین افتتاح 
شانزدهمین نمایشــگاه بین المللى قطعات، مجموعه ها و 
صنایع وابسته خودرو افزود: خوشبختانه بیش از 95 درصد 
از تاسیسات و قطعات الزم براى این پروژه را سال گذشته 

خریدارى و مناقصه برگزار کردیم.
وى تصریح کرد: بیش از 150 قرارداد با پیمانکاران مختلف 
منعقد کردیم که براى پیشبرد احداث پروژه در حال فعالیت 
اســت. به گفته وى بــا صرفه جویى هایى کــه در پروژه 

نمایشگاهى انجام شد سعى بر این است تا با هزینه 230 
میلیارد تومان این طرح را به اتمام برسانیم.

وى با اشــاره به ضربه اقتصادى ناشــى از شیوع کرونا به 
شرکت نمایشگاه ها گفت: متاسفانه آسیب فراوانى در استان 
اصفهان و کشور از بابت برگزار نشدن نمایشگاه ها متحمل 
شدیم. مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى اصفهان 
خاطرنشان کرد: صنعت نمایشگاهى اولین صنعتى بود که 
در پى شــیوع کرونا تمامى برنامه هاى خود را لغو کرد زیرا 

سالمت مردم اهمیت فراوانى براى ما داشت.
وى اضافه کرد: با توجه به شیوع کرونا برگزارى نمایشگاه ها 

در اسفند، فروردین و اردیبهشت و خردادماه لغو شد.

مدیرکل پیشــگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه ایــن مدیریت محور فعالیت هاى 
خود را بر مبناى فرهنگسازى، آموزش و پیشگیرى قرار 
داده است، گفت: در سه ماهه نخست امسال تعداد 263 
نفر دستفروش و 134 نفر متکدى در سطح شهر اصفهان 

جمع آورى شدند.
حسن محمدحســینى در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: 
بر اساس شــاخص ها و آمارهاى موجود، انجام اقدامات 
پیشگیرانه و مشارکت شهروندان در سال گذشته منجر به 

کاهش تخلفات شهرى در اصفهان شده است.
مدیر کل پیشــگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 

اصفهان به ارائه گزارشى از عملکرد سه ماه نخست سال 
جارى مدیریت پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى پرداخت 
و افزود: در این مدت براى رفع و پیشگیرى از تخلف سد 
معبر 9007 تذکر ارائه، 3820 اخطاریه صادر و رفع تخلف 

9214 متصدى صنوف انجام شده است.
محمدحســینى با بیــان اینکه در خصوص برداشــتن 
خودروهاى فرسوده رها شــده در معابر شهر در سه ماه 
نخست امسال 239 اخطاریه صادر شده و جمع آورى 112 
خودرو انجام شده است، گفت: در این مدت همچنین 263 
نفر دستفروش و 134 نفر متکدى در سطح شهر اصفهان 

جمع آورى شدند.

جمع آورى 263 دستفروش از 
سطح شهر اصفهان

نمایشگاه  اصفهان سال جارى 
به بهره بردارى مى رسد

خبرگزارى «ایسنا» در گزارشى به گوشه اى از زندگى سه 
ثروتمند اصفهانى پرداخته است. 

ثروتمند اول
نمى گوید میلیاردر اســت یا تیلیاردر، اما مى گوید: «64 
سال ســن دارم و چهار تا پســر که براى هر کدام از آنها 
گرین کارت کانادا گرفته ام و هم اکنون فرزندانم در کانادا 
تحصیل مى کننــد. از همان ابتدا کــه دولت اعالم کرد، 
درخواست انصراف از دریافت یارانه را دادم و اکنون هیچ 

یارانه و سبد معیشتى از دولت نمى گیرم.»
او که صاحب یک کارخانه در اصفهان است و بین چهار تا 
پنج ماه از سال را در کانادا زندگى مى کند، مى گوید: «این 
کارخانه در سراسر ایران و تهران داراى چند شعبه و دفتر 
اســت. خودم دو خودروى بنز شاسى بلند و پورشه دارم و 
همسرم لکسوس دارد؛ البته قبل از اینکه دالر گران شود 
این خودروها را خریدارى کرده بودیم. هزینه تعمیر این 
خودروها با توجه به نوسانات نرخ دالر بسیار باالست، به 
عنوان مثال هزینه هر جفت الستیک بنز و پورشه بین 9 
تا 16 میلیون تومان است. همچنین چند منزل مسکونى 
در اصفهان و تهران و یک خانه در کانادا دارم و هم اکنون 
نیز ســاکن خیابان مرداویج اصفهان هستم و در اروپا نیز 
ســرمایه گذارى زیادى خارج از حیطه شغلى خود انجام 

داده ام.»
اگرچه امروز بســیارى از افراد جامعه از شرایط اقتصادى 
کشــور و گرانى ها گالیه دارند، اما این شــخص تأکید 
مى کند: «امــورات کارخانه ام به خوبــى پیش مى رود و 
بعضًا به صورت آنالین از کانادا امور مربوط به کارخانه را 
اداره مى کنم. البته اینکه برخى فکر مى کنند در شرایط بد 
اقتصادِى امروز به ثروتمندان هیچ فشارى وارد نمى شود، 
اشتباه است و طى دو ســال اخیر نسبت به گذشته از 20 

درصد هزینه هاى زندگى ام کاسته است.»
ثروتمند دوم

پزشک متخصص 75 ساله اى که به گفته خودش مالک 

بیمارستان خصوصى شــراکتى است، صبح ها جراحى و 
عصرها بیماران خــود را در مطب ویزیت مى کند. اگرچه 
در بیان دارایى خود بســیار محتاط صحبــت مى کند، 
مى گوید: «دو خودروى بى اِم و شاسى بلند و لکسوس دارم 
و همسرم کیا اپتیما دارد، اما معموًال براى رفتن به محل 
کار یا پیاده روى مى کنم یا از وسایل حمل و نقل عمومى 
اســتفاده مى کنم. چند خانه مسکونى در اصفهان و یکى 
از شهرســتان هاى اطراف اصفهان و دو ویال در چادگان 
و شمال کشــور دارم. اکنون در چهارباغ باالى اصفهان 
ساکن هستم و در تهران نیز یک مجتمع مسکونى دارم.»

او ادامه مى دهد: «در سال معموًال دو سفر خارج از کشور 
با خانواده دارم تاکنون به 67 کشور دنیا سفر کرده ام. در 
خصوص هزینه هاى ســفر براى مثال زمانى که دالر به 
نرخ 7000 تومان رسیده بود با خانواده سفر یک ماهه اى 
به کانادا داشتیم که در مجموع این سفر به پول کشور، 260 

میلیون تومان هزینه در برداشت.» 
اگرچه او مى گوید هزینه ماهیانه خانواده اش بین 30 تا 
40 میلیون تومان است، مى افزاید: «بعد از قطع یارانه مان، 
براى دریافت آن دوباره درخواست دادم که شامل حالمان 
نشد. به طور معمول انتخاب رستوران با اعضاى خانواده 

است و براى هر نوبت هزینه آن بیش از دو میلیون تومان 
هزینه مى کنــم. همچنین هر ماه بــراى یک دورهمى 
فامیلى و پذیرایى آن حــدود 15 میلیون تومان کمتر و یا 

بیشتر هزینه مى کنم.»
او اما از آسیب هاى کرونا مى گوید که از نظر اقتصادى به 
بیمارستانش ضرباتى وارد کرد و براى دو ماه جراحى ها 
تا یک سوم کاهش یافت، البته تعدیل نیرو در بیمارستان 
نداشته و تنها پرداخت حقوق پرسنل براى مدتى به تعویق 
افتاد. در مورد لباس و انتخاب نوع برند آن مى گوید: «همه 
خانواده از لباس هاى مارك دار خارجى استفاده مى کنیم 

و معموًال خارج از کشور این لباس ها را تهیه مى کنیم. هر 
نفرمان براى خرید لباس در داخل کشور هر دفعه 12 تا 15 

میلیون هزینه مى کنیم.»
ثروتمند سوم

آشنایان و دوستانشان، آنها را یکى از تیلیاردرهاى اصفهان 
مى دانند، خانــواده اى چهار نفره که فعــال در واردات و 
صادرات شــمش و فویل آلومینیومى هستند و به غیر از 
آن تأمیــن کننده ظروف پالســتیکى و یک بار مصرف 
بازار هستند. پسر این خانواده که به همراه پدر و برادرش 
تجارت مى کند، مى گوید: «عمــده درآمد ما از صادرات 
محصوالتمان به عراق است که براساس نرخ دالر متغیر 
است و شاید پیش از این نوسانات ماهانه 40 میلیون تومان 
بود.» او ادامه مى دهد: «به غیر از عراق چند شعبه فروش 
و کارگاه، داخل ایران داریم که درآمد حاصل از آن ماهیانه 

بین 20 تا 30 میلیون تومان در نوسان است.»
اگرچه مــى گوید که همچنان یارانه بگیر هســتند و به 
دالیل شــخصى خود از دریافت آن انصراف نداده اند، 
اما سبد معیشت بنزین به آنها تعلق نگرفته است، ادامه 
مى دهد: «ســاکن خیابان آذر اصفهان هســتم و چند 
منزل مسکونى در بهارســتان و خیابان چهارباغ داریم و 
دو خودروى لندکروز و کروال و یک خودروى 206 براى 
مصارف شهرى داریم. در خریدهاى روزانه زیاد ولخرجى 
نمى کنیم و براساس نیاز منزل خرید مى کنیم، البته ماهى 
چهار تا پنج بار به رســتوران درجه یک و نامى اصفهان 
مى رویم که هر بار هزینه آن متغیر اســت. من و برادر و 
حتى مادرم عالقه زیادى به خرید لباس هاى مارك داریم 
و بیشتر از اینکه براى غذا هزینه کنیم براى خرید لباس، 
کیف، کفش و ســاعت آن هم برندهاى معروف هزینه 

مى کنیم.»
او ادامه مى دهد: «ساالنه به غیر از سفر به نقاط مختلف 
کشور از جمله کیش، قشم، مشهد و... چند سفر خارجى به 

هند، ترکیه، لندن و دوبى داریم.»

وقتى سفر خارج و اتومبیل هاى آنچنانى و درآمد شصت هفتاد میلیونى ماهانه خیلى عادى مى شود

یک پرده از زندگى الکچرى در اصفهان

معاون مدیرکل ادارى و مالى استاندارى اصفهان 
گفت: با توجه به وضعیت بحرانى شــیوع کرونا در 
کشور و اصفهان احتمال اجراى دورکارى کارمندان 
همانند چند ماه ابتدایى شیوع این بیمارى باالست 
و در این باره درخواست خود را به ستاد ملى مبارزه با 
کرونا ارسال کرده ایم و این ستاد باید تصمیم نهایى 

را اتخاذ کند.
نعمت ا... اشکســتانى با تأکید براینکه البته برخى 
مدیران و دســتگاه ها زیر بار دورکارى کارمندان 
خود نمى روند، گفت: رویکرد مدیریتى بســیارى 
از مدیران به گونه اى اســت که زیر بار دورکارى 
نمى روند و یا شاید امکان زیرســاختى و اجرایى 
دورکارى براى برخى مشاغل وجود ندارد به عنوان 

مثال برخى دستگاه ها امضاى دیجیتال ندارند.
معاون مدیرکل ادارى و مالى اســتاندارى اصفهان 
با بیان اینکه مشــکل اساســى ارتباط نداشــتن 
اتوماســیون هاى دســتگاه ها از طریــق اینترنت 
است، توضیح داد: شــبکه داخلى دستگاه ها با توجه 
به مخاطراتى که وجود دارد معتقدند که در بســتر 
اینترنت اتوماسیون آنها نباید باز شود و اگر بخواهیم 
در این شرایط کارمندى دورکارى کند باید بسترى 
وجود داشته باشند که بتواند دسترسى به اتوماسیون 
خود داشته باشــند. اشکســتانى گفت: با توجه به 
وضعیت بحرانى شــیوع کرونا در کشور و اصفهان 
احتمال اجراى دورکارى کارمندان همانند چند ماه 
ابتدایى شــیوع این بیمارى باالســت و در این باره 
درخواست هاى الزم را به ستاد ملى مبارزه با کرونا 
ارسال کرده ایم و این ستاد باید تصمیم نهایى را اتخاذ 
کند. وى درباره اینکه برخى از کارمندان با عالیم 
مشکوك به کرونا از ترس بیکارى و قطع حقوق، 
بیمارى خود را پنهان مى کنند، اظهار کرد: تأکید ما 
همواره این است که اگر کارمندى عالیم مشکوك 
دارد در منزل بماند و بعد از تست دادن، جواب آن را 
به دستگاه خود تحویل دهد و تا زمانى که گواهى 
سالمت نگیرد به اداره خود بازنگردد و مدیران باید با 
کارمندان پرخطر در دوران قرنطینه همراهى کرده و 

مجوز دورکارى دهند.

احتمال اجراى دوباره 
دورکارى کارمندان 

سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان گفت: آتش سوزى زیرزمین داروخانه اى واقع در 
خیابان هشت بهشت این شهر خســارت جانى نداشت. 

فرهاد کاوه آهنگران اظهار کرد: این آتش سوزى ساعت 
20 و 35 دقیقه دوشنبه شــب در خیابان هشت بهشت 
اصفهان به وقوع پیوســت که با توجه به حساسیت این 
حریق، شش گروه کامل از آتش نشانان به محل حادثه 

اعزام شدند.
وى ادامه داد: شــهروندان طى تماس با ســامانه 125 
سازمان آتش نشانى مراتب وقوع انفجار توأم با حریق را 
در خیابان بزرگمهر چهارراه هشت بهشت اعالم  کردند 
که طى آن شش گروه کامل عملیاتى از ایستگاه هاى 1، 
4، 5، 9، 24 و 25 همراه با مدیر و افسران کشیک به محل 

حادثه اعزام شدند.

انفجار در داروخانه  

مرمت و بازسازى آرامگاه منسوب به کاوه آهنگر، قهرمان 
اسطوره اى «شاهنامه» فردوسى در روستاى مشهد کاوه 

شهرستان چادگان، آغاز شد.
مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
استان در روستاى مشهد کاوه از توابع شهرستان چادگان 
با بیــان اینکه این بنــاى تاریخى دو ســال قبل ضمن 
استحکام بخشى بنا، بخشى از الحاقات و دخل و تصرف 

در این مجموعه تاریخى حذف شد.
فریدون اللهیارى با اشاره به نیاز هاى جدید مرمتى در این 
بنا، افزود: امسال نیز قرار است، محوطه سازى و مرمت 
سازه این بنا از محل اعتبارات ملى، صورت پذیرد. وى با 
بیان اینکه کاوه آهنگر یکى از قهرمانان اساطیرى ایران 

زمین و از پیشگامان مبارزه با بیداد و بى عدالتى، در تاریخ 
ایران از جایگاه شایســته اى برخوردار است افزود: بناى 
مقبره کاوه آهنگر با قدمت حداقل 700 سال در روستاى 
مشهد کاوه واقع شده، در سال 1397 به شماره 32119 در 

فهرست میراث ملى کشور به ثبت رسید.
روستاى مشهد کاوه، در شهرســتان چادگان و در محور 

غرب استان اصفهان، در نزدیکى زاینده رود واقع است.
در بسیارى از منابع تاریخى نقل شــده که در این روستا 
مدفن کاوه آهنگر قهرمان اســطوره اى «شاهنامه» و 

همچنین مقبره فرزندش قارون و دخترش قرار دارد.
بناى موجود، بر فراز مقبره کاوه آهنگر در حدود 700 سال 
قدمت داشته و متعلق به سده هفتم هجرى قمرى است.

کمیته امداد اصفهان از ابتداى خردادماه امسال تاکنون 
530 میلیــون تومان کمک بالعوض بــه 12 خانواده 

صاحب نوزادان سه قلو و بیشتر پرداخت کرده است. 
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد امام خمینى 
(ره) استان اصفهان با اعالم این خبر گفت: این مبالغ با 
همکارى بنیاد علوى تامین و پرداخت شده است. هادى 
بنایى افزود: این خانوارها پس از شناسایى، حداکثر تا 10 

میلیون تومان کمک هزینه معیشــت و همچنین 50 تا 
70 میلیون تومان نیز در زمینه تامین مسکن مناسب به 
شکل بالعوض دریافت مى کنند. بنایى، حمایت کمیته 
امداد از این خانوارها را منحصــر به پرداخت دو کمک 
هزینه یاد شــده عنوان کرد و گفت: پرداخت مستمرى 
ماهیانه به آن ها بر عهده ســایر نهادها و سازمان هاى 

حمایتى است.

در اثر انحــراف و واژگونى تراکتور در بویین میاندشــت 
یک نفر جان باخت. احمدقارداشى مسئول اورژانس 115 
بویین میاندشت گفت: در این حادثه که در جاده روستایى 
معصوم آباد به بویین میاندشــت رخ داد راننده 30 ساله 
تراکتور در اثر شدت جراحات وارده در دم جان باخت. علت 

این حادثه در دست بررسى است.

آغاز مرمت و بازسازى آرامگاه منسوب به کاوه آهنگر

کمک به سه قلوهاى اصفهانى
جان باختن زیر تراکتور

مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان 
گفــت: خیابان هاى آمــادگاه و ســیدعلیخان به عنوان 

مسیرهاى منتهى به چهارباغ کف فرش مى شود.
محمد فیض با اشاره به اولویت هاى مهم توسعه و بهسازى 
محورهاى تاریخى شــهر اصفهان در سال جارى، اظهار 
کرد: عملیات اجرایى کف فرش خیابان هاى آمادگاه و سید 

علیخان تا سه ماه آینده آغاز مى شود.
وى افزود: براى انجام کف فرش خیابان هاى آمادگاه و سید 
علیخان 32 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. 

مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان 
در خصوص کف سازى میدان امام حسین (ع)، اظهار کرد: 
ساماندهى و کف سازى بخش میانى میدان امام حسین (ع) 
سال گذشته انجام شد و کف سازى دور میدان به وسعت 
6000 مترمربع ساماندهى نیز در حال اجراست. وى با بیان 
اینکه کف سازى بازار تاریخى اصفهان حدفاصل میدان 
امام على (ع) تا میدان امام (ره) در حال اجراست، ادامه داد: 
مرمت موزه هنرهاى معاصر و مقبره کمال اسماعیل نیز در 

دستور کار قرار گرفته است.

آمادگاه و سیدعلیخان کف فرش مى شود

رئیس کمیســیون بهداشت، ســالمت و خدمات شهرى 
شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: تنها راه رفع سدمعبر 
مغازه هایى که موتورسیکلت و دوچرخه هاى فروشى خود را 
بیرون از مغازه مى گذارند، ایجاد بازار تخصصى براى خرید و 
فروش موتورسیکلت و دوچرخه است که به زودى این اتفاق 

رخ مى دهد.
عباسعلى جوادى در گفت وگو با «ایمنا» با بیان اینکه یکى از 
سیاست هاى شوراى پنجم شهر اصفهان ساماندهى مشاغل 
مزاحم است، اظهار کرد: در این راســتا سعى شده مشاغل 
مزاحم را تا حد امکان از داخل شهر جمع آورى کرده و در مکان 
خاصى اسکان دهیم. وى با بیان اینکه تجربه انتقال مشاغل 
در خصوص میادین میوه و تره بار سال هاى پیش اتفاق افتاده، 
افزود: انبارها و مغازه هاى خشکبارفروشى در خیابان جهاد 
مشکالت ترافیکى بسیارى را براى خیابان هاى مجاور مانند 
صارمیه ایجاد مى کند که راســتاى رفع این مشکل در سال 
جارى بازار تخصصى براى خشکبارفروشى ها ایجاد خواهد 

شد. رئیس کمیسیون بهداشت، سالمت و خدمات شهرى 
شوراى اسالمى شــهر اصفهان تصریح کرد: مدت هاست 
دنبال ایجاد شهرك طال نیز هستیم؛ کارگاه هاى طالسازى 
شــاید از لحاظ ترافیکى مشــکالتى چندانى ایجاد نکنند 
اما آلودگى ناشى از دفع  آب و فلزات ســنگین را به همراه 
دارند که با انجام ســازوکارهاى مربوط به تدریج انتقال این 
مشــاغل از بافت مرکزى شــهر انجام خواهد شد. وى سد 
معبر موتورسیکلت فروشــان را یکــى از معضالت خیابان 
سروش دانست و ادامه داد: تنها راه رفع سدمعبر مغازه هایى 
که موتورســیکلت و دوچرخه هاى فروشى خود را بیرون از 
مغازه مى گذارند، ایجاد بازار تخصصى براى خرید و فروش 
موتورسیکلت و دوچرخه اســت که به زودى این اتفاق رخ 
مى دهد. جوادى خاطرنشان کرد: بازار گل و گیاه در خیابان 
همدانیان نیز مشکالت ترافیکى زیادى را به وجود مى آورد 
که این بازار به زودى به ارغوانیه و به یک ساختمان مجهزتر 

انتقال پیدا مى کند.

بازار فروش موتورسیکلت در اصفهان ایجاد مى شود
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پوران درخشــنده پیرامون ســاخت فیلم جدید خود با مضمون 
بیمارى کرونا گفت: در حال حاضر در صدد ساخت فیلم 
جدیدم هســتم و پیگیر جذب سرمایه و شروع پیش 
تولید این اثر با موضوع ایثار پزشکان در ایام شیوع 

کرونا هستم. 
وى در همین راستا ادامه داد: در حال حاضر کمى 
پروسه ســاخت فیلم با توجه به موج دوم کرونا 
سخت شده اســت، اما به هر صورت امیدوارم که 
بتوانم فیلم ســینمایى جدیدم با نام «ســارا عروس 

کرونا» را هر چه سریع تر جلوى دوربین ببرم. 
کارگردان فیلم ســینمایى «زیر ســقف دودى» بــا تأکید بر 
آمادگى خود براى شــروع دو پروژه ســینمایى اذعان کرد: در حال حاضر دو فیلمنامه آماده ســاخت 
دارم، شــخصًا آماده ام هر دو فیلم «ســارا عــروس کرونا» و «هیس! پســرها گریــه نمى کنند» را 
کلید بزنم، مراحل بازنویســى فیلمنامــه هر دو اثر را به پایان رســانده ام و تنها منتظر جذب ســرمایه 

هستم. 
وى در همین رابطه تأکید کرد: به شــخصه براى ایــن دو فیلم ارزش فراوانى قائلــم زیرا هر کدام به 
نوبه خود دغدغه بزرگ امروز جامعه اســت و من همواره براى جامعه خود فیلم ساخته ام، براى ساخت 
«هیس!  پســرها گریه نمى کنند» تحقیقات فراوانى کردم، با خانواده هاى زیادى حرف زدم، زیرا براى 
من مهم اســت اگر دغدغه اى اجتماعى را مطرح مى کنم از لحاظ منبع درست و نزدیک به جامعه امروز

 باشد. 

مرحوم سیروس گرجستانى که نقش آفرینى هایش به خصوص 
در سریال هاى طنز، هیچگاه از ذهن پاك نخواهد شد، در 
چند سال اخیر در هیچ برنامه تلویزیونى شرکت نکرد. 
در این باره روزنامه «خراسان» گفتگویى با مریم 
ناظران، یکى از افرادى که شغلش هماهنگى با 
مهمان هاى برنامه هاى تلویزیونى اســت انجام 
داده که او در این مصاحبــه علت این موضوع را 

چنین بیان مى کند:
«من با آقاى گرجســتانى ســه روز قبل از فوتشان 
تماس گرفتــم تا براى حضور در برنامــه "چهل تیکه"، 
دعوتشــان کنم. البته قبل تر هم حدود سه ســال پیش براى 
حضور در "خندوانه" با او تماس گرفتم و حتى رامبد جوان هم با او صحبت کرد اما نپذیرفت و گفت که من 
خسته ام و دوست ندارم براى زندگى ام حاشیه ایجاد شود. یادم هست حتى به آقاى جوان گفت که حاضرم 
بدون دستمزد در فیلمت بازى کنم اما به تلویزیون نمى آیم. علتش را هم اینطور توضیح داد که چند سال 
پیش در برنامه آقاى رشیدپور که این روزها ویدیویش هم در شبکه هاى اجتماعى پربازدید شده، گفتم 
که "مایکل جکسون" را دوست دارم و در همان لحظه، آنتن را از من گرفتند و این را بى احترامى به خودم 

مى دانم.» 

فیلمبردارى فیلم «گشت ارشاد 3» به کارگردانى سعید سهیلى با رعایت 
پروتکل هاى بهداشــتى در تهران ادامه دارد و امیر جعفرى به 
عنوان تازه ترین بازیگر به این پروژه پیوســت و  با نقشى 

متفاوت جلوى دوربین رفت.
ساعد ســهیلى، پوالد کیمیایى، بهنام بانى، میرطاهر 
مظلومى، نازنین کیانى، مبینا رحمتى، اسدا...  منجزى، 
امیر محاسبتى، اشکان عقیلى، مهدى دانایى مقدم، با 
معرفى علیرضا خواجه نیا و با هنرمندى امیر جعفرى 
گروه بازیگران «گشت ارشاد 3» را تشکیل مى دهند و به 
زودى چند بازیگر مطرح دیگر هم به پروژه اضافه مى شوند.

پیش بینى مى شود فیلمبردارى «گشت ارشاد 3» تا اواخر ماه 
آینده ادامه داشته باشد.

«سم هیوئن»، ستاره  ســریال «بیگانه» در یک نظرسنجى به عنوان 
جانشین «دنیل کرگ» براى نقش «جیمز باند» انتخاب شده 
است. پس از اکران فیلم «وقتى براى مردن نیست» در ماه 
نوامبر آینده، کرگ پس از نزدیک به 15 سال و بازى در 

پنج فیلم با نقش «مأمور 007» وداع مى کند. 
گمانه زنى در مورد جانشــین کرگ چند سالى است 
که آغاز شــده و حتى در مقطعى از «ادریس البا» به 
عنوان یکى از گزینه هاى احتمالى نام برده مى شد. اما 
در نظرسنجى اخیر «ریدیو تایمز»، هیوئن اسکاتلندى 
بر البا غلبه کرده است. او در فیلم کمدى «جاسوسى که 
مرا قال گذاشت» در سال 2018 نقشى «جیمزباند»گونه بازى 

کرده بود. 
هیوئن پیش تر در مصاحبه اى گفته بود که بازى در نقش باند «یک نقش رؤیایى» است. او حتى در سال 
2006 با فیلم «کازینو رویال» براى این نقش تست بازیگرى داد اما رقابت را به کرگ واگذار کرد. هیوئن 
در این نظرســنجى 30 درصد آراء را به خود اختصاص داده و فاصله زیادى با دیگر گزینه ها از جمله «تام 
هاردى» با 14 درصد دارد. هرچند شایعه  بازى یک زن یا یک بازیگر غیر سفیدپوست در نقش «باند» به 

گوش مى رسد، اما 9 مورد از ده نامزد احتمالى را مردان سفیدپوست  تشکیل مى دهند.
فیلم «وقتى براى مردن»  نیست 12 نوامبر 2020 (22 آبان ماه 1399) در بریتانیا اکران خواهد شد. این 
فیلم قرار بود بهار گذشته در سالن هاى سینما عرضه شود اما ویروس کرونا استودیوى ام جى ام را وادار کرد 

اکران فیلم را به پاییز موکول کند.

«سارا عروس کرونا» ساخته مى شود

چرا سیروس گرجستانى حاضر نشد
 به «خندوانه» برود

امیر جعفرى 
به «گشت ارشاد 3» پیوست

این هم  «مأمور 007» بعدى؛ احتماالً

عالقه مندان به ســینما و همچنین آن دسته از نسل جدیدى که 
فیلم هاى دهه هاى  60 و 70 را دیده اند، خوب مى دانند که سینماى 
ایران آن روزها یک «بَدمن» معروف داشــت؛ یک بدمن  به نام 
«رضا طوفان» که بعدها بیشتر با نام اصلى خانوادگى خود یعنى 
«صفایى پور» شناخته مى شد. او که بازیگرى را پیش از انقالب 
شروع کرده بود، از سال 59 تا 86 در تعداد زیادى فیلم سینمایى و 
چند سریال بازى کرد که تقریبًا در بیشتر آنها نقشى منفى داشت 
و براى خیلى ها دیدن تصویر او جز در نقشى منفى قابل باور نبود.

 این بازیگر 71 ساله که دیگر مانند گذشته پرکار نیست، اگرچه هر 
از گاهى پیشنهادهایى براى بازیگرى دارد اما بر سر اصول خودش 
هنوز باقى است و مى گوید:  من براى تمام سال هایى که در سینما 
بوده ام و براى همه نقش هایى که بازى کردم ارزش زیادى قایلم. 
دوست ندارم آنچه را ســاخته ام راحت خراب کنم، ممکن است 

سخت بگذرد ولى تحمل مى کنم تا ببینم چه پیش مى آید.
صفایى پور آخرین بار در سال 86 با فیلم «پرچم هاى قلعه کاوه» 
در سینما حضور داشــت و این اواخر هم حضورى کوتاه در فیلم 
«گیج گاه» به کارگردانى عادل تبریزى داشته که یکى از دوستان 
و همکاران قدیمى اش جمشید هاشــم پور هم در آن بازى کرده 

است.
غیبت طوالنى او در سینما بهانه اى شد تا در این روزهاى کرونایى 
تلفن بزنیم و جویاى احوالش شــویم. حرف به ســینما کشیده 
مى شود، اینکه خیلى وقت است بازى نکرده و آخرین فیلمش 13 
سال قبل با نام «پرچم هاى قلعه کاوه» در سینما بود. بحث سینما 
که مى شود صدایش به سرعت جان مى گیرد و با انرژى مى گوید: 
«پرچم هاى قلعه کاوه» را دوست داشتم. یک فیلم اساطیرى بود. 
جایزه هم گرفت. بعد از آن باز هم پیشــنهاد بازى داشتم ولى آن 
نقش ها براى من نبود. باالخره آنچــه من کار مى کردم خودش 
یک ژانر بــود، ژانر خطرناکى هم بود. مونوپــول خودم بود پس 
خیلى مناسبت ندارد که نقش کمدى به من پیشنهاد مى شود. البته 
نقش هاى کمدى هم زیاد نبوده ولى رغبتى به آنها نداشتم. من 
براى کارى که در سینما کرده بودم ارزش زیادى قائلم، همینطور 
براى مخاطبى که سال ها مرا با آن نقش ها  شناخته اند، به همین 
دلیل سختى ها را تحمل مى کنم تا ببینم چه پیش مى آید. قبل از 
عید هم فیلم «گیج گاه» پیشنهاد شــد که به نوعى اداى دین به 

بازیگران دهه 60 بود و من در حد دو سه دقیقه بازى کردم.
صفایى پور که از معدود بدمن هاى ســینماى ایران بوده و بعد از 
ســال ها هنوز هم کســى با آن ویژگى ها جایگزینش نشده، به 
فیلم هاى روز سینما اشاره مى کند و ادامه مى دهد: تقریباً فیلم هاى 
روز سینما را مى بینم. بله، من بدمن بودم ولى دیگر به آن شکل در 
سینما بدمن نداریم. االن هر کسى از هر صنفى مى آید و بازیگر 

مى شود. در حالى که ســینما یک تخصص است و باید آن را بلد 
باشى. بعضى ها فقط دوست دارند بازى کنند و ورود بى رویه، این 
کار را خیلى خراب کرده، چون برایش ارزش قائل نمى شــوند. 
اساتیدى سال ها در سینما کار مى کردند که بازى کردن مقابلشان 
خیلى زحمت داشــت. همانقدر که زحمت داشت، ارزش خاصى 

هم داشت. 
بازیگر «کانى مانگا» و «شــکار خاموش» که در فیلم هاى دفاع 
مقدسى متعددى هم بازى داشته، درباره اینکه چقدر این تفاوت ها 
را به تغییر نسل کارگردان ها مرتبط مى داند، مى گوید: آن زمان 
کارگردان هاى زیادى داشــتیم مثل آقاى کیمیایى که هنوز هم 
هستند، یا آقاى مالقلى پور که در دفاع مقدس فیلم هاى ماندگارى 
ساخت، ولى بعدها کسانى آمدند که بیشتر تله فیلم ساختند. این تله 
فیلم ها با بودجه هاى اندك اتفاق خوبى براى سینما نبود. درست 
است که اینها هم باید وارد شوند ولى تخصص داشتن هم خیلى 
مهم است. به من هم پیشنهادهایى از این دست کارها شده ولى 
ترجیح مى دهم ریاضت بکشم و تن به هر کارى ندهم.   البته با این 
طرز فکر قطعًا خانواده ام در این شرایط اقتصادى لطمه مى خورند 

اما با همه این احوال تالش مى کنم با همین نگاه پیش بروم.  
وقتى مى پرسم در این ده سال که کارى در سینما نداشته هیچ وقت 
شده که از این حرفه پشیمان شود؟ مى گوید:  شاید، بیشتر احساس 
مى کردم اگر کار دیگرى را ادامه مى دادم شرایطم مناسب تر بود. 
من قبل از بازیگرى اولین کارى که دوست داشتم، چتربازى بود. 
خیلى عالقه مند بودم. تمام امتحان هایش را هم قبول شدم ولى 
فقط بخاطر صاف بودن کف پایم قبول نشدم. لباس مخصوص 
این کار را هم در سینما خیلى پوشیدم. از زمانى که وارد سینما شدم 
تا به االن، سعى کرده ام کار خوب انجام دهم، یعنى براى همه آنها 
زحمت کشیده ام؛ مثًال سکانسى از فیلم  «خط آتش» یادم مى آید 
که در سرماى زمســتان دِر هلى کوپتر در حال پرواز باز بود و ما 
باید با آن شرایط فیلمبردارى را انجام مى دادیم. تحمل همه آن 

سختى ها بخاطر عالقه بود نه پول. 
بازیگر فیلم هاى «میرزا کوچک خان»، «چشم عقاب» و سریال 
«سیمرغ» مى گوید: در این چند سال چند کار کمدى پیشنهاد شد 
که خواهش کردم مرا معاف کنند. به دوستان گفتم، نگاه مردم به 
من جور دیگرى است. با اینکه سال هاست بازى نکرده ام ولى هنوز 
که مردم مرا در خیابان مى بینند احترام مى گذارند و مى گویند با 
فیلم هاى دهه هاى 60 و 70 من و آقاى هاشم پور جور دیگرى 
خاطره دارند. آن موقع من با نام «رضا طوفان» کار مى کردم و بعد 
شدم رضا صفایى پور، او هم «جمشــید آریا» بود و شد جمشید 
هاشم پور. اینها اسم هاى مستعار ما بود و رسم بود که اسامى کوتاه 
در سینما مى گذاشتند. این اسم ها با شخصیت هاى پر تحرکى که 

بازى مى کردیم خیلى جاذبه داشت. 

گپى با «بدمن» معروف سینماى ایران

رضا طوفان: تن به هر کارى ندادم
  پرستو فرهادى/ خبرگزارى ایسنا |

بهرام افشارى، بازیگر شناخته شده تئاتر و سینما 
که این روزها بیشــتر به دلیل بازى در نقش 
«بهتاش فریبا» در میان مخاطبان ســینما 
و تلویزیون شناخته مى شود با نقشى کامًال 
متفاوت راهى سى و نهمین جشنواره فیلم 

فجر خواهد شد. 
افشارى امسال در فیلم سینمایى «صحنه 
زنى» به ایفاى نقش پرداخته اســت، این 
فیلــم در فضایــى کامًال ملتهب ســاخته

 خواهــد شــد و 

در آن افشــارى در کنار مجید صالحى بــا دو نقش کامًال 
متفاوت نسبت به سایر آثار خود جلوى دوربین قرار خواهند 

گرفت. 
در این میان علیرضا صمدى، کارگردان جوان و جویاى نام 
سینما هم به سراغ ساخت دومین اثر سینمایى خود رفته و 
هم اکنون آخرین مراحل پیش از فیلمبردارى را پشــت سر 
مى گــذارد. ایــن کارگــردان جــوان در این فیلــم نام 
«صحنه زنى» دومین تجربه خود در مقام فیلمساز را به ثبت 
مى رساند.  وى پیش از این نگارش و ساخت فیلم سینمایى 
« بى نامى» را برعهده داشــته اســت، فیلمى که با وجود 

حضور بازیگرانى همچون محمدحسن معجونى و برخى از 
بازیگران جوان تئاتر و سینما نتوانست مخاطب چندانى را 
به خود جذب کند، صمدى اما این بار به ســراغ چهره هاى 
نام آشناترى رفته تا بتواند عالوه بر کیفیت، گیشه تضمین 

شده اى داشته باشد.
«صحنه زنى» بــه عنوان دومین فیلم ســینمایى علیرضا 
صمدى هم اکنون فیلمبردارى خود را آغاز کرده است. بهرام 
افشــارى، مجید صالحى، مهتاب کرامتى، پیام احمدى نیا، 
لیندا کیانى، محمد نادرى و فرزانه ســهیلى بازیگران این 
فیلم هستند. «صحنه زنى» از جمله گزینه هاى حضور در 

سى و نهمین جشنواره فیلم فجر است. 

خواننده موسیقى پاپ معتقد است اگر براى ماندگارى آثار فرمول خاصى 
وجود داشت، پیش از این خواننده هاى بسیارى براى دستیابى به آن تالش 

کرده بودند.
على پهلوان فعالیت حرفه اى خود در موسیقى را سال 78 خورشیدى با بنیان 
نهادن گروه «آریان» آغاز کرد. حاصل کار او و سایر اعضاى گروه «آریان» 
پنج آلبوم، فروش رسمى بیش از پنج میلیون نســخه از این آثار و بیش از 
400 اجراى زنده در کشورهاى مختلف جهان است. او ترانه هایى براى سایر 

خوانندگان ایرانى نیز ساخته است.
على پهلوان در پاسخ به این سئوال که رازهاى موفقیت و ماندگارى موسیقى 
چه عواملى هستند گفت: «نمى توانم فرمول خاصى را براى ماندگارى یک 
اثر ارائه کنم. شاید براى موفق شدن یک اثر در زمان خاص بتوان فرمولى 
داشــت ولى اگر براى ماندگارى چنین چیزى وجود داشت تا به حال براى 
دستیابى به آن از سوى خواننده هاى بسیارى تالش هاى فراوانى شده بود.»

وى ادامه داد: «خوانندگان بسیارى تالش کردند آهنگشان را ماندگار بنامند 
اما کســى نمى تواند با اطمینان این حرف را بزند. بد نیست کسى پژوهش 
یا تحقیق علمى و آمارى درباره این موضوع کند تا نقاط مشترك بین آثار 

ماندگار پاپ مشخص شود و بتوان بر آن اساس چیزى گفت.»
پهلوان با بیان اینکه ماندگارى چیزى نیســت که زمان انتشار یک آهنگ 
آن را حدس زد عنوان کرد: «یادم هست مصاحبه اى با یک خبرنگار داشتم 

که اصرار داشت آثار گروه "آریان" فقط موفقیت مقطعى دارند و 
هیچ وقت ماندگار نمى شوند. دلیلش را که سئوال کردم گفت 

براى اینکه درد جامعه را بیان نمى کنند، در پاسخ گفتم بیان درد جامعه چه 
دلیلى براى ماندگارى یک اثر است؟ مگر ”جان مریم" آقاى محمد نورى 
یا "گل گلدون من" خانم سیمین غانم درد جامعه را مطرح مى کردند؟ اما 

همه این آثار ماندگار شدند.»
وى افزود: «این مردم هستند که آثار را نسل به نسل منتقل مى کنند. اگر 
دقت کنیم از لحاظ ساختارى این آهنگ ها ممکن است به هم شبیه نباشند. 
مگر اینکه بخواهیم تعریف دیگرى از ماندگارى داشــته باشیم. ولى 

آهنگى که نسل به نسل منتقل شده، ماندگار است.»
این خواننده درباره ماندگارى آهنگ هاى گــروه «آریان» گفت: 
«خوشــحالم که این اتفاق براى آهنگ هاى "پرواز" یا "گل 
آفتابگردان" گروه "آریان" هم افتاده است و بعد از گذشت 
20 سال کسانى که در زمان انتشار این آهنگ هنوز به دنیا 
نیامده بودند هم آنها را مى شناسند و مى خوانند، موضوع 
پیچیده اى است که  باز هم این اتفاق خوب در دنیا شکل 

مى گیرد و آثار ماندگار ساخته مى شود.»
پهلوان با اشــاره به اینکــه خاطره انگیز بــودن بعضى از 
آهنگ هاى قدیمى تصریح کرد: «این مســئله که همه فکر 
مى کنند قدیم بهتر بوده یک مسئله همگانى است و همه جاى 
دنیا هم هست حتى "وودى آلن"  در مورد این موضوع یک فیلم 
دارد. همیشه با باال رفتن سن و سال بخشى از آثار موسیقى زمان 

جوانى براى ما خاطره انگیز مى شود.»

«بهتاش فریبا» با گریمى تازه راهى جشنواره فیلم فجر مى شود

بنیانگذار گروه «آریان»:

 تولید موسیقى ماندگار فرمول خاصى ندارد
دگارى آثار فرمول خاصى 
راى دستیابى به آن تالش 

8سال78 خورشیدى با بنیان
ایر اعضاى گروه «آریان» 
ــخه از این آثار و بیش از 
او ترانه هایى براى سایر  ت.

فقیت وماندگارى موسیقى
صىرا براى ماندگارى یک 
زمان خاص بتوان فرمولى 
داشت تا به حال براى جود
ش هاى فراوانى شده بود.»

 آهنگشان را ماندگار بنامند 
د. بد نیست کسى پژوهش

د تا نقاط مشترك بین آثار 
چیزى گفت.»

زمان انتشار یک آهنگ  که
ه اى با یک خبرنگار داشتم 

 مقطعى دارند و 
ل کردم گفت 

براى اینکه
دلیلى براى
"گل گل "یا
همه این آث
وى افزود
دقت کنیم
مگر این

آهنگى
این

دن
دار
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بعد از بازى با ســایپا همانند خیلى از تساوى هاى 
دیگر ســپاهان در این فصــل، از آمارهاى خوب 
زردپوشان در طول بازى گفته شد. هم اعضاى کادر 
فنى در طول فصل از این آمار و ارقام  بارها و بارها 
گفته اند و هم اینکه برخى ســایت هــا در این باره 

نوشته اند.
ببینید دوســتان! طبیعى است سپاهان در مصاف با 
تیم هایى مانند سایپا و سایر تیم هاى اینچنینى که 
هم از لحاظ هزینه و هم از لحاظ کیفیت بازیکنان، 
با ما فاصله زیادى دارند همه جوره تیم برتر میدان 
باشــد و رقیب براى کســب حداقل امتیاز به زمین 

بیاید. خیلــى از این آمارها خیلى جــاى مانورهاى 
مکرر ندارد و طبیعى است که ما در چنین دیدارهایى 
تیم برتر میدان باشیم. بسیارى از این آمارها منهاى 
برخى از آنها برایمــان جاى افتخار نــدارد، خیلى 
زود فرامــوش مى شــود، در حالت طبیعــى نباید 
غیر از این باشــد و البته به این آمارها جامى تعلق 

نمى گیرد. 
اینکه برخى ســایت ها به درســتى از آمار خوب ما 
مى گویند و برخى رســانه ها هم بــه دلیل روابط 
خوب، دوســتى و لطفشــان این آمارها را برجسته 
مى کنند نباید ما و اعضاى محترم کادرفنى را فریب 
دهد که دلخوش به این آمار باشــیم و در تشــریح 

عملکردمان مدام به آنها اســتناد کنیم. سپاهان و 
هوادارانش با همه بزرگى هایى که داشــته و دارند 
جام مى خواهند. بابت آمارهاى خوب درود بر شما 
ولى این تیم با این همه حمایت مثالزدنى و ســنگ 
تمام هاى کارخانه فوالد مبارکــه جام و قهرمانى 

مى خواهد. 
خالصه اینکه بى خیال آمــار و ارقام؛ در لیگ برتر 
هر چند متأسفانه با اینگونه تســاوى هاى مکرر و 
کالفه کننــده امیدهاى قهرمانى کمرنگ شــده 
ولى شــما وظیفه دارید تا روز آخر به همه تالشتان 
ادامه دهید و البته جام حذفى را هم هر طور شده به 

اصفهان بیاورید.

شروع خوب ســپاهان در لیگ نوزدهم پس از دوران 
قرنطینه که با یک نمایش تحســین برانگیز موفق به 
شکست شاگردان مجید جاللى در استادیوم نقش جهان 
شد و این کار را با ارائه یک نمایش تهاجمى خوب انجام 
داد، سبب شــده بود تا خیلى ها مقابل سایپا نیز انتظار 

پیروزى طالیى پوشان را داشته باشند.
با این حال در ورزشگاه دســتگردى اکباتان هیچ چیز 
شبیه بازى هفته گذشته سپاهان در نقش جهان نبود؛ 
سایپا فشــرده و بى اشــتباه دفاع مى کرد و مهاجمان 
ســپاهان فقط مى توانستند توپ هایشــان را تا پشت 
محوطه جریمه برسانند؛ البته دو بار در نیمه اول و یکبار 

در نیمــه دوم بازیکنان این تیم فاصلــه اى در گلزنى 
نداشــتند که دو بار فالح زاده و یکبار بى دقتى محبى 
مانع از گلزنى مهمان شدند. در مابقى دقایق بازى شاهد 
ارسال توپ هاى بلند به خصوص توسط کیانى بودیم که 
این توپ ها هم با جنگندگى باالیى که نارنجى پوشان 
داشتند، به جایى نمى رسید.جشنواره اى از سانترهاى 

بى نتیجه!
در روزى که مدافعان سایپا، مهاجمان سپاهان را کنترل 
کرده بودند، شاید حضور اســتنلى کى روش از ابتداى 
بازى مى توانست، شرایط را به سود شاگردان امیرقلعه 

نویى بازگرداند.
 این بازیکن برزیلــى که مثل همیشــه دیرتر از همه 

بازیکنان به تمرینات پساکرونا اضافه شد، از دقیقه 70 
جاى محمدرضا حسینى را گرفت؛ او یکبار روى شوتى 
از پشت محوطه جریمه باعث واکنش فالح زاده شد و 
یکبار هم ضربه سر او خطرناك و با فاصله کمى از باالى 
دروازه راهى اوت شد، تا سپاهانى ها و قلعه نویى حسرت 
بخورند که احتماًال یک اســتنلى کى روش آماده که 
مى توانست از ابتدا براى تیمش بازى کند، شاید برگ 

برنده بازى براى از دست نرفتن 2 امتیاز شد.
 هر چند ابراهیم صادقى در دیدار رفت و در ورزشــگاه 
نقش جهان و در حضور هــواداران نیز همین نتیجه را 
مقابل امیرقلعه نویى در اولین سال مربیگرى اش کسب 

کرده بود و کى روش نیز در زمین حضور داشت.

 پس از پایان دیدارهاى هفته بیســت و ســوم لیگ برتر، 
پرسپولیس بیش از پیش به قهرمانى نزدیک شد، سپاهان بد 
موقعى لغزید و جنگ براى کسب سهمیه جذاب تر از همیشه 
شد و دو دیدار نیز برگزار نشد که نتایج این دو دیدار نیز در 

هاله اى از ابهام است.
 

پرسپولیس:
پرسپولیســى ها کــه جدى تریــن مدعى 
برگزارى لیگ پس از کرونا بودند و به خواسته 

حالى کــه از دقیقه 43 با خود نیز رسیدند، در 
ده نفره شده بودند، اخراج کامیابى نیا 

توانســتند روى 
نبوغ مهدى ترابى 
به گل برسند و 3 امتیاز بازى 
حساس مقابل شاهین بوشهر را از آن 
خود کنند. با توجه به توقف ســپاهان مقابل سایپا، 
حاال اختالف پرسپولیس با تیم رده دوم به 12 امتیاز 
رسیده اســت و با توجه به اینکه تنها هفت بازى تا پایان 
لیگ باقى مانده است، به نظر مى رسد این تیم راه سختى 
براى قهرمانى چهارم نداشته باشد. حاال شاگردان یحیى 
مى توانند از اآلن شنل قهرمانى را براى خود بدوزند مگر 
آنکه از آن اتفاقات عجیب فوتبالى رخ دهد که پرسپولیس 
در هفت دیدار خود حتماً حداقل چهار بازى را واگذار کند که 

خیلى غیرممکن به نظر مى رسد.
سپاهان:

بازى نه چندان خوب اصفهانى ها در 
جدال با ســایپا، باعث توقف بد موقع 
این تیم شــد. آنها در این دیدار هر چه 
زدند به در بسته خورد و سد محکمى به نام 
حامد فالح زاده را مقابل خود دیدند. حاال نه 

تنها شاگردان قلعه نویى قهرمانى را غیرقابل دسترس تر از 
همیشه مى بینند، بلکه جایگاه دومى آنها نیز به خطر افتاده 
و آنها تنها بخاطر تفاضل گل بهتر نسبت به شهر خودرو در 
رده دوم ایستاده اند. البته سپاهانى ها باید امیدوار باشند که 
نتیجه نهایى دیدار نســاجى و فوالد به سود آنها تمام شود 
چرا که اگر این بازى برگزار مى شــد و فوالدى ها 3 امتیاز 
بازى را کسب مى کردند، آنها رده دوم جدول را نیز از دست 

مى دادند.
شهر خودرو:

پدیده با شروع مجدد بازى ها پس از کرونا، 6 امتیاز حساس 
از ذوب آهن و گل گهر گرفت و در کنار پرسپولیس، بهترین 
تیم دوران پس از کرونا لقب گرفت. شکست دادن گل گهر 
در سیرجان کار هر تیمى نیست. آنها در آخرین دیدارشان 
قبل از شیوع کرونا در سیرجان از سد استقالل گذشته بودند 
اما شــاگردان سرآســیابى از پس این کار سخت و دشوار 
برآمدند. مجتبى سرآسیابى که جانشین یحیى گل محمدى 
شده بود و با توجه به عملکرد خوب پدیده در نیم فصل، کار 
سختى در پیش داشت، در ادامه دادن راه پدیده نیم فصل 
اول، خوب کار کرده است و حاال او از نماینده مشهد یک تیم 
مدعى براى کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا ساخته است. 
با توجه به بازى هاى باقیمانــده و تقابل تیم هاى مدعى 
کسب سهمیه، پدیده حتى شانس این را دارد تا عنوان نایب 

قهرمانى را از آن خود کند.
 تراکتورسازى:

نماینده تبریز به لطف درخشش احسان حاج صفى توانست 
3 امتیاز مهم مقابل صنعت نفت آبــادان را از آن خود کند. 
شاگردان ساکت الهامى در دیدارى جذاب و زیبا که جاى 
خالى پرشــورهاى تبریزى بدجورى توى ذوق مى زد، با 
گل هاى زیباى احسان حاج صفى که هر دو از پشت محوطه 
جریمه به ثمر رسیدند، توانستند دروازه محمد دریس را باز 
کنند تا همچنان براى کسب ســهمیه، به دنبال تیم هاى 

باالى جدول باشند. حاال الهامى و شاگردانش بیش از پیش 
به آینده امیدوارند و خود را مدعى کسب سهمیه مى بینند.

 فوالد:
شاید بدشانس ترین تیم هفته، یاران جواد نکونام باشند. آنها 
در حالى که براى دیدار با نساجى عازم قائمشهر شده بودند، 
ناگهان سعید آذرى مدیرعامل این تیم، خبر از ابتالى 16 
نفر از بازیکنان و عوامل تیمش داد تا بدین ترتیب دیدار آنها 
با نساجى برگزار نشود. قطعًا در جریان حواشى دیدارهاى 
فوالد و استقالل هستید. جایى که ســازمان لیگ اعالم 
کرد زیر بار نتایج تست هاى اســتقالل و فوالد نمى رود و 
بازیکنان این دو تیم باید زیر نظر آزمایشگاه معتمد سازمان 
لیگ تســت کرونا بدهند. روز بازى تمامى عوامل اجرایى 
دیدار نســاجى و فوالد از جمله بازیکنان نماینده قائمشهر 
وارد زمین مسابقه شدند و فوالدى که کیلومترها دورتر از 
شهر خسته بودند، در زمین مسابقه حاضر نشدند تا نتیجه 

این دیدار توسط کمیته انضباطى اعالم شود.
استقالل:

در حالى که دو روز پیش اعالم شــد تعدادى از بازیکنان 
استقالل مشــکوك به کرونا هســتند، تمرین روز قبل از 
دیدار آنها با پارس لغو شــد و توسط آزمایشگاه بیمارستان 
مسیح دانشــورى از بازیکنان این تیم تست کرونا گرفته 
شد و دیروز نیز باشگاه استقالل رسمًا اعالم کرد 13 نفر از 
بازیکنان و عوامل این تیم به کرونا مبتال شده اند. شاگردان 
فرهاد مجیدى که تا پاى پرواز نیز رفتند، ناگهان دیروز سفر 
خود به جم را کنسل کردند و دو شب پیش نیز طبق اعالم 
رئیس فدراسیون پزشکى ورزشى، دیدارهاى آبى پوشان لغو 
شد اما سازمان لیگ دیروز صبح اعالم کرد که زیر بار این 
نتایج نمى رود و استقاللى ها همچون بازیکنان فوالد باید 
مجدداً تست کرونا بدهند. هر چه بود، بازیکنان پارس نیز به 
مانند بازیکنان فوالد وارد زمین مسابقه شدند ولى خبرى از 
استقاللى ها نشد تا تکلیف این دیدار را نیز کمیته انضباطى 

و سازمان لیگ مشخص کنند. در صورتى که رأى صادره در 
خصوص این مسابقه باب میل استقاللى ها نباشد، اختالف 
شاگردان مجیدى با رده دوم و کســب سهمیه به 4 امتیاز 
مى رسد و با توجه به اینکه این تیم باید با حریفان مستقیم 
خود یعنى پدیده، تراکتور و سپاهان دیدار کند، به نظر مى رسد 

آبى پوشان براى کسب سهمیه راه سختى را دارند.
صنعت نفت آبادان:

نماینده برزیل ایران هفته خوبى را ســپرى نکرد. آنها در 
تبریز اسیر دو شوت زیبا و دیدنى احسان حاج صفى شدند تا 
اندك امیدهاى خود براى کسب سهمیه را بر باد رفته ببینند. 
در حالى که صنعت نفت مى توانســت در صورت پیروزى 
مقابل تراکتور 39 امتیازى شــود و هم امتیــاز با فوالد در 
جایگاه پنجم قرار بگیرد، اما بازى رو در رو را به تبریزى ها
 واگذار کردند تا هم امیدهاى کسب سهمیه از دست برود 
و هم تراکتور تا رده چهارم صعود کند. هرچند صنعت نفت 
همچنان روى کاغذ شانس کسب سهمیه لیگ قهرمانان 
آسیا را دارد اما کمى این آرزو غیرقابل باور به نظر مى رسد. 
چرا که این امر مســتلزم نتیجه نگرفتن تیم هاى باالتر از 
صنعتى هاست و با توجه به اینکه این تیم ها باید با همدیگر 
روبه رو شوند، امکان اینکه نتایج باب میلى آبادانى ها رقم 

بخورد، کم است.
در پایان، به نظر مى رسد تکلیف قهرمان لیگ نوزدهم تا 
حدود زیادى مشخص شده باشد و ســایر تیمها باید براى 
کسب جایگاه دومى و سومى و کســب سهمیه فصل بعد 
لیگ قهرمانان آســیا رقابت کنند و تکلیف آخرین سهمیه 
ایران براى آســیا را قهرمان جام حذفى مشخص مى کند 
که در صورتى که یکى از تیم هاى اول تا ســوم لیگ برتر 
به مقام قهرمانى برسند، آنگاه تیم چهارم جدول رده بندى 
لیگ برتر به آسیا راه پیدا مى کند. البته تمامى اینها منوط 
به این است که چهار سهمیه فصل بعد لیگ قهرمانان آسیا 

به ایران داده شود.

هفته بیست و سوم شرایط را خاص کرد

این چه وقت 
لغزش بود 
سپاهان؟!

محمد مؤمنى

 کمتر کسى در محافل فوتبالى از عشق و عالقه دانیال 
اسماعیلى فر به پرســپولیس بى خبر است، مدافعى که 
در ذوب آهن شاگرد یحیى بود و با اینکه تا زمستان 99 
با این تیم اصفهانى قرارداد دارد، گل محمدى او را براى 
تقویت پرسپولیس مى خواهد. از اصفهان خبر مى رسد 
پرســپولیس و ذوب آهن بر ســر انتقال این بازیکن به 
توافق ضمنى رسیده اند. به گفته یکى از بازیکنان ذوب 
آهن، دانیال اسماعیلى فر فصل بعد پیراهن پرسپولیس 
را مى پوشد. گویا قرار است باشگاه پرسپولیس یک فقره 
چک به مبلغ مورد توافق دو باشگاه و به تاریخ دى ماه در 
وجه باشگاه اصفهانى صادر کند 
تا این مدافع شمالى مشکلى 
براى بازى در پرســپولیس 
فصل بیستم نداشته باشد. 
یکى از نزدیکان باشــگاه 
پرســپولیس هــم 
به صــورت غیر 
رسمى این خبر 
را تأیید کرد اما 
هنــوز براى 
اعالم رسمى 
خیلــى زود 

است.
از  لبتــه  ا
که  آنجایــى 
هنوز هفت بــازى تا پایان 
فصل جارى باقى است، قرار 
شده این توافق و تفاهم فعًال 
مخفى بماند. دانیال اسماعیلى 
فر هــم به هــم بازیانش گفته 
در حال حاضر فقــط به بازى هاى 
باقیمانــده ذوب آهن فکر مى کند. 
طبیعى است در حال حاضر باشگاه 
پرســپولیس هم خبر توافق با ذوب 
آهن براى جذب دانیال اسماعیلى فر 
را تکذیب کند اما تردید نداشته باشید از 
همین حاال  باید نام این بازیکن را در لیست 

پرسپولیس نوشت.

دلتان را به این آمار و ارقام خوش نکنید جشنواره سانترهاى بى نتیجه
مرتضى رمضانى راد محمد احمدى

سرمربى پیشین تیم فوتبال ذوب آهن گفت: یک نفر سعى مى کند 
در تمام مسائل تیمى ذوب آهن دخالت داشته باشد.

 امید نمازى در خصوص شــرایط این روز هــاى تیم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان، اظهار کرد: هر باشــگاهى فلسفه خاصى 
براى خود دارد و نســبت به این نگرش یــک مربى انتخاب 
مى کند. ذوب آهن ســال هاى زیادى بود که فوتبال خوبى ارائه 
مى کرد. از زمان منصور ابراهیم زاده یادم است که وقتى 
فوتبال ذوب آهــن را مى دیدید، این تیم کامًال 
متفاوت با سطح فوتبال ایران بازى مى کرد، 
اما االن انگار این برنامه را از پنجره بیرون 
انداخته اند و هر مربــى را از هرجایى 

مى آورند و سرمربى تیم مى کنند.
ســرمربى پیشــین تیم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: 
وقتى من به ذوب آهــن رفتم، به 
مدیرعامل وقت باشــگاه گفتم که 
مى خواهم فلسفه ذوب آهن را ادامه 
دهم و یک فوتبال مالکانه براســاس 
استاندارد هاى بین المللى پیاده و حتى آن را 
بهتر کنم. مى خواستم تیم را به جایى برسانم که حتى 
تمام تیم هاى پایه باشگاه هم همینطور بازى کنند 

تا باشگاه از نظر بازیکن و بازیکن سازى خودکفا شود. این یک برنامه 
بلندمدت بود، ولى اینکه بخواهیم هر روز مربى را عوض کنیم و یک 
مربى جدید با فلسفه و تفکر جدید را روى کار بیاوریم، اصًال درست 
نیست. یک روز مربى کروات مى آید، یک روز مربى ایرانى مى آید. 
یک روز مربــى مى آید که هدایت تیم هاى پایــه یکى از تیم هاى 
خارجى را برعهده داشته است و...؛ همین بى برنامگى باعث شده تا 

تیم به روزى بیافتد که االن مى بینیم.
نمازى درباره اینکه به نظرش مقصر شرایط فعلى ذوب آهن کیست، 
گفت: مقصر آن تصمیم گیرنده اصلى است. من در استورى که در 
فضاى مجازى گذاشتم به یک نفر اشاره کردم، اما در واقع آن یک 
نفر سعى مى کند در تمام مسائل تیمى ذوب آهن دخالت داشته باشد. 
آن هم به این دلیل است که فقط به دنبال نتیجه گیرى زودهنگام 
هســتند. یک مربى را مى آورند و توقع دارند در چهار یا پنج هفته 
معجزه کند. مربى معجزه گر یا جادوگر نیست. مربى خوب کسى است 
که اگر فلسفه اش با آن باشگاه بخواند، مى تواند در عرض یک فصل 
تیم را دگرگون کند و در فصول بعــدى نتیجه آن را بگیرد. این کاِر 
دو سال یا سه سال است؛ چیزى که ما هیچ وقت آن را در ذوب آهن 
ندیدیم و مربى نبوده که در این تیم اینقدر دوام بیاورد و بتواند کارش 

را ادامه دهد و به اتمام برساند. در واقع مشکل اصلى همین جاست.

سرمربى پیشین تیم فوتبال ذوب آهن
در تمام مسائل تیمى ذوب آهن دخا
 امید نمازى در خصوص شــرایط
ذوب آهن اصفهان، اظهار کرد: هر
براى خود دارد و نســبت به اینن

مى کند. ذوب آهن ســال هاى زیادى
مى کرد. از زمان منصور ابر
فوتبال ذوب آهــن
متفاوت با سطح
اما االن انگا
انداخته اند
مى آور
ســر
ذوب
وقتى
مدیرعام
مى خواه
دهم و یک
استاندارد هاى بی
بهتر کنم. مى خواستم ت
تمام تیم هاى پایه باش

امید نمازى: 

یک نفر در همه امور ذوب آهن دخالت مى کند

وجه باشگاه اصفه
تا این مدافع
براى بازى د
فصل بیستم
یکى از نزد
پرسـ
به
ر

ب هنوز هفت
ب فصل جارى
شده این توافق
مخفى بماند. دا
فر هــم به هــم
در حال حاضر فقــط
باقیمانــده ذوب آهن
طبیعى است در حال
پرســپولیس هم خبر
آهن براى جذب دانیال
تکذیب کند اما تردید را
همین حاال  باید نام این بازی

پرسپولیس نوشت.

نیال مخفیانه 
دا

خیلى به پرسپولیس 

نزدیک شد

 نمى خواهیم در دام قضاوت هاى عجوالنه گرفتار شویم. قطعاً بعد از دو بازى نمى توان 
در مورد کیفیت یک مربى نظر داد و به همین دلیل هم معتقدیم تأثیر لوکا بوناچیچ در دو 
شکست اخیر ذوب آهن چشمگیر نبوده اســت. در عین حال نمى توان از این نکته هم 
چشم پوشید که یکى مثل لوکا در شــرایط بى نظیر اقتصادى به لیگ برتر اضافه شده 
است. با قیمت فعلى ارز، هر پولى به بوناچیچ بدهند زیاد است و اگر او بخواهد این پول 
را «حالل» کند قشنگ همه بازى ها را باید ببرد. فعًال اما اتفاق معکوس رخ داده و لوکا 
دارد ذوب را به منطقه سقوط نزدیک مى کند. تازه اگر یک مربى خارجى غریبه با شرایط 
ایران بود مى شد گفت در طول زمان بهتر مى شود، اما لوکا از نصف مربیان ایرانى بیشتر 

در لیگ برتر کار کرده. خب این چه انتخابى است واقعاً ؟

وب آهن را ادامه 
لکانه براســاس 
اده و حتى آن را 
ى برسانم که حتى 
ینطور بازى کنند 

دو سال یا سه سال است؛ چیزى که ما هیچ وقت آن را در ذوب آ
ندیدیم و مربى نبوده که در این تیم اینقدر دوام بیاورد و بتواند کا
را ادامه دهد و به اتمام برساند. در واقع مشکل اصلى همین جاست

دو بازى نمى توان 
وکا بوناچیچ در دو 
ن از این نکته هم 
 برتر اضافه شده 
 بخواهد اینپول

س رخ داده و لوکا 
ى غریبه با شرایط 
یان ایرانى بیشتر 

این چه انتخابى بود آقایان؟

اسکوچیچ،  ســرمربى تیم ملى راه متفاوتى را براى 
ارتباط گیرى با همکاران خود در باشگاه ها در پیش 

گرفته است. 
او به خوبى مى داند امکان برپایى نشست با مربیان 
تیم هاى باشگاهى در کمپ تیم هاى ملى با توجه 
به مشغله کارى آنها در تیم هاى باشگاهى و حضور 
بیشترشان در شهرستان ها مهیا نیست به خصوص 
در دوران کرونایى و اگر هم مهیا شــود سالى یکى 
دو بار این کار انجام مى شود و این خیلى به تبادل 
افکار بین آنها کمک نمى کند.  اســکوچیچ براى 
انتخاب هاى درست در تیم ملى و همچنین هدایت 
صحیح تیمش در بازى هاى پیش رو خواهان ارتباط 
گیرى بیشتر با مربیان تیم هاى باشگاهى و کسب 
اطالعات درست از شرایط بازیکنان است. از این رو 
نامه ویژه اى براى مربیان تیــم هاى لیگ برترى 
فرستاده و خواهان ارتباط گیرى با همکاران خود در 

تیم هاى باشگاهى شده است. 
اســکوچیچ در این نامه با اشــاره به اینکه خودش 
پیش تر مربى تیم باشــگاهى بوده توضیح داده که 
تا چه اندازه همــکارى و همراهى مربیان تیم هاى 
باشگاهى با مربى تیم ملى در موفقیت تیم ملى دخیل 
است؛ او از مربیان باشــگاهى خواسته شیوه کارى 
خود را براى او و همچنین فرایند تمرین را به صورت 
هفتگى برایش گزارش کنند. نه اینکه سرمربى تیم 
ملى بخواهد به صورت جزیى از شیوه تمرینات باخبر 
شــود یا بخواهد کار مربیان تیم هاى باشگاهى را 
ارزیابى کند. هدف ســرمربى تیم ملى این است از 
حجم و شیوه تمرینات بازیکنان تیم ملى مطلع شود 
و اینکه آنها در تمرینات تیم هاى باشــگاهى با چه 
شــیوه اى تمریــن و بــا چــه شــیوه اى بازى 

مى کنند. 
ســرمربى تیم ملى مربیان تیم هاى باشگاهى را 
از خود مى داند و وظیفه مهمــى را به آنها محول 
کرده است. او خطاب به همکاران خود در تیم هاى 
باشــگاهى گفته اگر بازیکنــى در اردوى تیم تان 

حضور دارد که مى تواند به تیم ملى کمک کند و از 
چشم من پنهان مانده به من معرفى کنید. اسکوچیچ 
همچنین در بخشــى از نامه خود بــه این موضوع 
مهم اشــاره کرد که انتقادات و پیشنهادات مربیان 
تیم هاى باشگاهى مى تواند منجر به عملکرد بهتر 
وى در تیم ملى شــود و به طور حتم از این موضوع 

استقبال خواهد کرد. 
در بخش پایانى نامه، اسکوچیچ خطاب به مربیان 
باشــگاهى آورده که تمرین بر عهده شماســت و 

انتخــاب بر عهــده من. از 
شــما  زحمات 

تشــکر مى کنــم و اینکه 
شــرایط من را درك مى کنید 

و اجــازه مى دهیــد این 
همکارى به بهانه کمک به تیم ملى 

صورت گیرد، ممنونم. 
باید دیــد مربیان باشــگاهى در 
برابر این حســن نیت سرمربى 
تیم ملى از خــود واکنش مثبت 
نشــان خواهند داد یــا خیر. 

به هر صورت قابل کتمان نیســت 
شکل گیرى این همکارى به موفقیت 

تیم ملى در بازى هــاى پیش رو کمک 
خواهد کرد. بازى هایى که سرنوشــت صعود 

تیم ملى به جام جهانى 2020 را مشخص خواهد کرد. 
تیم ملى براى برگزارى دو بازى با تیم هاى هنگ 
کنگ و کامبوج در تاریخ هاى 17 و 22 مهر آماده 
مى شود. پیش از این دو بازى تیم ملى در مصاف 
دوستانه بازى با سوریه را تجربه خواهد کرد. این 

بازى قرار است 13 شهریور در استادیوم آزادى 
تهران برگزار شود.

اگر کسى از چشم من پنهان مانده معرفى اش کنید

دراگان دست به نامه شد
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فقدان سند مالکیت
 شــماره: 139985602030004147      چون وراث قربانعلى  حبیــب الهى ضمن ارائه 
درخواست وارائه در خواست به شــماره 1398211710718 مورخ 1398/10/5  و باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت 44 سهم از 1040 سهم ششدانگ  پالك ثبتى 570/1 واقع در قطعه 8 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 130 دفتر 59 امالك  ذیل ثبت 7356بنام ســکینه 
حبیب الهى فرزند حسین  ثبت و سند  مالکیت به شماره سریال 0277525 صادر و تسلیم 
گردیده و طى سند انتقال 10778 مورخ 1334/3/24 نجف آباد به نامبرده قربانعلى حبیب 
الهى  و معامله دیگرى هم انجام نشده اســت. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت فوت 
مالک مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشــار 1399/04/18 -  899925/م الف-  مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک 

نجف آباد از طرف زهرا لطفى نجف آبادى/4/140
فقدان سند مالکیت

 شــماره: 139985602030004163      چون وراث ســلطان  حبیب الهــى ضمن ارائه 
درخواست وارده در خواست به شــماره 1398211710718 مورخ 1398/10/5  و باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت 44 سهم از 1040 سهم ششدانگ  پالك ثبتى 570/1 واقع در قطعه 8 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 150 دفتر 59 امالك  ذیــل ثبت 7356بنام فاطمه  
حبیب الهى فرزند حســین  ثبت و سند  مالکیت صادر و تســلیم گردیده و طى سند انتقال 
21178 مورخ 1334/3/6 نجف آباد به نامبرده ســلطان حبیب الهى  و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت فوت مالک مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار 1399/04/18 
-  899928/م الف-  مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف زهرا 

لطفى نجف آبادى/4/141
فقدان سند مالکیت

 شــماره: 139985602030004145      چون وراث ســلطان حبیب الهــى ضمن ارائه 
درخواست وارده در خواست  به شماره 1398211710718 مورخ 1398/10/5  و باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت 132 سهم از 1040 سهم ششــدانگ  پالك ثبتى 570 واقع در قطعه 8 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 122 دفتر 59 امالك بنام نامبرده  ثبت و سند صادر  
شده است و بموجب سند انتقال شماره 21171 مورخ 1334/4/6 دفترخانه 66 نجف آباد به 
مالک (سلطان حبیب الهى ) و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین 
رفتن: به علت فوت مالک مفقود شده است. چون درخواســت صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/04/18 -  899936/م الف-  مهدى صادقى وصفى 

مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف زهرا لطفى نجف آبادى/4/142
فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139985602030004144      چون وراث قربانعلى حبیــب الهى ضمن ارائه 
درخواست وارده در خواست به شماره 1398211710718 مورخ 1398/10/5  و باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شده مدعى شدند که 
سند مالکیت 212 سهم از 1040 سهم ششدانگ  پالك ثبتى 570 واقع در قطعه 8 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 466 دفتــر 592 امالك  ذیل ثبت 134480 
بنام قربانعلى حبیب الهى فرزند حسن  ثبت و سند  مالکیت به شماره سریال 0277536 
صادر و تسلیم گردیده و طى سند انتقال 21078 مورخ 1334/3/27 نجف آباد به نامبرده 
قربانعلى حبیب الهى و معامله دیگرى هم انجام نشــده اســت. نحوه گم شدن یا ازبین 
رفتن: به علت فوت مالک مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى 
مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/04/18 -  899931/م 
الف-  مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف زهرا لطفى نجف 

آبادى/4/143
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139960302012000307 تاریــخ: 1399/03/31- برابــر راى شــماره 
139960302012000276 هیــات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى نایب جهانگیرى فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 1525 
صادره از بویین میاندشت در یک باب واحد گاودارى به مساحت 4834,72 مترمربع مفروز 
از پالك 1 فرعى از 153 اصلى واقع در روستاى ازناوله خریدارى مع الواسطه از مالک رسمى 
آقاى نبى اله مهدور فرزند اسماعیل محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشــار نوبت اول: 1399/04/03 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/18 م الف: 886757 

موسى الرضا امامى – رئیس ثبت اسناد و امالك فریدن /4/104
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء هیاتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانها فاقد سند 
رسمى در واحد ثبتى منطقه شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان  محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را با اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم  و پس از اخذ رسید.ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
بدیهى است در صورت  انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض نسبت به صدور سند 

مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1 - راى شماره   139860302026018187   مورخ  1398/10/26   خانم زینب بلداجی 
ئیالقی به شناســنامه شــماره 268 کدملی 1971243841 صادره مسجد سلیمان فرزند 
درویش بصورت 49,50 سهم مشاع از 202,50 ســهم ششدانگ اعیانى یکباب ساختمان 
مسکونى به مساحت 203,05 مترمربع از پالك شماره 25 فرعی از 14874 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 
الواسطه موضوع اجاره نامه هاى 98,655,1109- 98,4,16 و 98,655,1114- 98,4,18 

و 98,655,1111- 98,4,16 و 98,655,1110- 98,4,16
2 - راى شماره   139860302026018185   مورخ  1398/10/26  خانم ثریا صادقی نیا 
به شناسنامه شماره 1312 کدملی 1819231161 صادره آبادان فرزند محمدنبی بصورت 
49,50 سهم مشاع از 202,50 سهم ششدانگ اعیانى یکباب ساختمان مسکونى به مساحت 
203,05 مترمربع از پالك شماره 25 فرعی از 14874 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره 
ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه موضوع اجاره 
نامه هــاى 98,655,1109- 98,4,16 و 98,655,1114- 98,4,18 و 98,655,1111- 

98,4,16 و 98,655,1110- 98,4,16
3 - راى شماره   139860302026018182   مورخ  1398/10/26  آقاى فردین میرزائی 
مقدم به شناسنامه شــماره 732 کدملی 4072207438 صادره خرم آباد فرزند صید میرزا 
بصورت 54 سهم مشاع از 202,50 سهم ششــدانگ اعیانى یکباب ساختمان مسکونى به 
مساحت 203,05 مترمربع از پالك شــماره 25 فرعی از 14874 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان   خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 
موضوع اجــاره نامــه هــاى 98,655,1109- 98,4,16 و 98,655,1114- 98,4,18 و 

98,655,1111- 98,4,16 و 98,655,1110- 98,4,16
4 - راى شماره   139860302026018180   مورخ  1398/10/26   آقاي سینا براتی به 
شناسنامه وکدملی 1276151675 صادره اصفهان فرزند علی محمد بصورت 49,50 سهم 
مشاع از 202,50 سهم ششــدانگ اعیانى یکباب ساختمان مسکونى به مساحت 203,05 
مترمربع از پالك شــماره 25 فرعی از 14874 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه موضوع اجاره نامه 
هاى 98,655,1109- 98,4,16 و 98,655,1114- 98,4,18 و 98,655,1111- 98,4,16 

و 98,655,1110- 98,4,16
5 - راى شــماره   139860302026022207   مورخ  1398/12/19   آقاي حمید آتشی 
دلیگانی به شناسنامه شماره 18186 کدملی 1292335335 صادره اصفهان فرزند کریم 
بصورت ششــدانگ یکباب مغازه تجارى  به مساحت 38 مترمربع از پالك شماره 15680 
فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
6 - راى شــماره   139860302026013362   مــورخ  1398/08/27  و راى اصالحى 
شماره  139960302026001003  مورخ  1399/02/01  خانم رضوان زمانی اسفهرانی 
به شناسنامه شماره 953 کدملی 1289379122 صادره اصفهان فرزند قربانعلی بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى به مساحت 218,70 مترمربع از پالك 
شــماره 15132 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رســمى آقاى رمضانعلى پهلوانى نژاد 

خوابجانى
7 - راى شماره   139860302026022168   مورخ  1398/12/17  خانم فرحناز شمسی 
به شناسنامه شماره 20030 کدملی 1282671553 صادره اصفهان فرزند جالل بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 76,50 مترمربع ازپالك شماره 8 فرعی از 15183 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى عباس احد از وراث غالمرضا مهاجرانى
8 - راى شماره   139860302026020486   مورخ  1398/11/24  آقاي محمدرضا پیروي 
به شناسنامه شــماره 1032 کدملی 1199111295 صادره شهرضا فرزند حسین بصورت 
ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به مســاحت 43,87 مترمربع از پالك شماره 6 فرعی از 
14457 اصلی (که توام با ششدانگ پالك14457,533 تشکیل یک باب خانه را میدهد ) 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
9 - راى شماره   139860302026021659   مورخ  1398/12/06  آقاي میثم وطن خواه 
به شناســنامه شــماره 1291 کدملی 1141215551 صادره خمینى شهر فرزند حسنعلی 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 263,15 مترمربع پالك شماره 1220 
فرعی از412 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
10 - راى شــماره   139860302026016966   مورخ  1398/10/23  اقاى اســماعیل 
مختارى به شناسنامه شماره 5490039698 کدملی 5490039698 صادره تیران فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 180 مترمربع از پالك شماره 309 
اصلی واقع در اصفهان بخش 16  حوزه ثبت ملک شــمال  اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى داود اصغرى پور
11 - راى شماره   139860302026021067   مورخ  1398/11/30  آقاي مجتبی صلواتی 
به شناسنامه شــماره 2787 کدملی 1141298600 صادره خمینی شهر فرزند محمدرضا 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 41,80 مترمربع پالك 
شــماره 309 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم نرجس اعتمادى ضیابرى
12 – راى شــماره   139860302026021070   مورخ  1398/11/30  خانم مریم علی 
خاصی امینه به شناســنامه شــماره 1026 کدملی 1287126340 صادره اصفهان فرزند 
فریدون نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 41,80 مترمربع 
پالك شماره 309 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم نرجس اعتمادى ضیابرى
13 – راى شــماره   139860302026021471   مورخ  1398/12/04  خانم راضیه گل 
کارجابري به شناسنامه شماره 31 کدملی 1290980608 صادره اصفهان فرزند محمدرضا 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 81,60 مترمربع پالك شماره 13884 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى عبدالحسین امین الرعایائى
14 - راى شماره   139860302026015614   مورخ  1398/10/03  آقاي نادر قلی داودي 
بختیاري به شناسنامه شــماره 2 کدملی 6339616331 صادره شــهرکرد فرزند ابراهیم 
بصورت ششــدانگ یکباب ساختمان (( باســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى )) به مساحت 69,45 
مترمربع از پالك شماره 15178 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
15 - راى شماره   139560302026022610   مورخ  1395/12/18  آقاي اکبر ملکیان 
دستجردي به شناسنامه شماره 4876 کدملی 1292441216 صادره اصفهان فرزند ایرج 
در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  125,66 مترمربع پالك شماره -  فرعی از 15082 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
16 - راى شــماره   139860302026020365   مــورخ  1398/11/21  آقاي مصطفی 
صفرپور به شناســنامه شــماره 24 کدملی 6339839452 صادره شهر کرد فرزند منصور 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت 169,31 مترمربع از پالك 
شماره 15189 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
17 - راى شماره   139860302026019558   مورخ  1398/11/13  خانم نیره زارعی به 
شناسنامه شماره 75074 کدملی 1281843393 صادره اصفهان فرزند مرتضی نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 100,20 مترمربع پالك شماره 104 فرعی از13859 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
18 - راى شــماره   139860302026016933   مورخ  1398/10/22  آقاي محمد علی 

احمدي فشارکی به شناسنامه شماره 10 کدملی 5659529690 صادره کوهپایه فرزند تقی 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 236,10 مترمربع از پالك شماره 14 فرعی از 
15183 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
19 - راى شــماره   139860302026014199   مــورخ  1398/09/13  آقاي همایون 
قاسمی به شناسنامه شماره 58 کدملی 5759768956 صادره چادگان فرزند عیسی بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 148,60 مترمربع از پالك شماره  15178 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى رضا ناعم اصفهانى
20 - راى شــماره   139860302026014015   مورخ  1398/09/09   آقاي ســید باقر 
صادقی به شناسنامه شماره 1027 کدملی 1286309670 صادره اصفهان فرزند سید نوراله 
بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 35,25 مترمربع از پالك شماره 116 فرعی از 
14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى عبدالرسول موذنی
21 - راى شــماره   139860302026016302   مورخ  1398/10/12  آقاي ســید باقر 
صادقی به شناسنامه شماره 1027 کدملی 1286309670 صادره اصفهان فرزند سید نوراله 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 126,70 مترمربع از پالك شماره 116 فرعی از 
14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى عبدالرسول موذنی
22 - راى شــماره   139860302026016303   مورخ  1398/10/12  آقاي ســید باقر 
صادقی به شناسنامه شماره 1027 کدملی 1286309670 صادره اصفهان فرزند سید نوراله 
بصورت ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 76 مترمربع از پالك شماره 116 فرعی از 
14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى عبدالرسول موذنی
23 - راى شماره   139860302026020884   مورخ  1398/11/27  خانم رباب رجب زاده 
به شناسنامه شماره 768 کدملی 1285348362 صادره اصفهان فرزند عبدالکریم بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161,93 مترمربع از پالك شماره 395 فرعی از 15177 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى محمد کرباسیان
24 - راى شــماره   139960302026002478   مورخ  1399/02/21   آقاي داود امانی 
سامانی به شناسنامه شماره 3935 کدملی 1292192151 صادره اصفهان فرزند عنایت اله 
بصورت ششدانگ یکباب مغازه تجارى به مساحت 37,80 مترمربع از پالك 309  اصلی 
واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى على کبیرى سامانى
25 - راى شــماره   139860302026018676   مورخ  1398/11/05  خانم زهرا جعفر 
یحیی به شناســنامه شــماره 23 کدملی 1239844301 صادره نطنز فرزند امیر بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 147,25 مترمربع از پالك شماره 15178 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى سید حسن حسینى خوابجانى
26 - راى شماره   139860302026020364   مورخ  1398/11/21   آقاي حمید مهاجر 
طادي به شناسنامه شــماره 729 کدملی 1293485268 صادره اصفهان فرزند علی اکبر 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 315,85 مترمربع از پالك شماره 14990 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى على امیدانى خوابجانى
27 - راى شماره   139860302026022258   مورخ  1398/12/20  اقاى حسین قاسمیان 
نیسیانى به شناسنامه شــماره 41 کدملی 1189794454 صادره اردستان فرزند على اکبر 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 252,30 مترمربع از پالك شماره 91 فرعى از 
14915  اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
28 - راى شماره   139860302026020603   مورخ  1398/11/26  آقاي علی اکبر مهاجر 
طادي به شناسنامه شماره 23 کدملی 6609514887 صادره برخوار فرزند حسن بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 272,60 مترمربع از پالك شماره 14990 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 
الواسطه از مالک رسمى میرزا على امیدانى که از طرف حسن امیدانى احد از ورثه میرزا على

29 - راى شــماره   139860302026010827   مــورخ  1398/07/10  خانــم صدیقه 
احمدي ونهري به شناسنامه شــماره 17 کدملی 1111368147 صادره فالورجان فرزند 
خیراله بصورت ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى به مساحت 159,80 مترمربع از پالك 
شماره 55 فرعی از 14874 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى مسعود احمدى
30 - راى شــماره   139860302026021074   مورخ  1398/11/30  آقاي سیدرحمان 
اتابک به شناسنامه شماره 323کدملی 4622415844 صادره شهرکرد فرزند سیدمرتضی 
نسبت به  ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 220 مترمربع پالك شماره 309 اصلی 
واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى شهردارى اصفهان
31 - راى شــماره   139860302026022172   مــورخ  1398/12/17  خانم محبوبه 
سنجري به شناسنامه شماره 649 کدملی 1291154256 صادره اصفهان فرزند مصطفی 
بصورت ششدانگ  یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 167,33 مترمربع از پالك 
شماره 111 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى حسین کشاورز هفدانى
32 - راى شماره  139860302026020875   مورخ  1398/11/27  خانم زهرا تقی زاده 
گوري به شناسنامه شماره 1602 کدملی 0054236241 صادره تهران فرزند حسین بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 128,85 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى محمد صدرى
33 - راى شماره  139860302026022237   مورخ  1398/12/20  خانم ایران استکى 
باردهء به شناسنامه شماره 15 کدملی 4622899884 صادره شهرکرد فرزند نیازعلى نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 114,65 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى رجبعلى زارعى شمس ابادى
34 - راى شماره  139860302026017003   مورخ  1398/10/23   خانم نجمه طاهرى 
منش به شناسنامه شــماره 92297 کدملی 1281917958 صادره اصفهان فرزند حسین 
نسبت به سى ویک حبه ویک- دوم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
61,30 مترمربع از پالك شماره 7 فرعى از 15106 اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه 

ثبت ملک شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
35 - راى شماره  139860302026017004   مورخ  1398/10/23  اقاى مهدى بیناء به 
شناسنامه شماره 2282 کدملی 1289055254 صادره اصفهان فرزند جعفرعلى نسبت به 
چهل حبه ویک- دوم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکبابخانه به مساحت 61,30 مترمربع 
از پالك شماره 7 فرعى از 15106 اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
36 - راى شــماره  139960302026002807   مورخ  1399/02/27  آقاي مهدي حیدر 
زاده دستجردي به شناسنامه شماره 63944 کدملی 1281736082 صادره اصفهان فرزند 
حسن بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 24,28 مترمربع از پالك شماره 61 فرعی 
از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى اکبر اتشى
37 - راى شماره  139860302026022110   مورخ  1398/12/15  آقاي ایرج قلی پور 
شهرکى به شناسنامه شماره 3794 کدملی 4620550442 صادره شهرکرد فرزند نوراهللا  
بصورت ششدانگ یکباب خانه مسکونى به مســاحت 180 مترمربع از پالك شماره 309 
اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى مجید دادوند بلداجى
38 - راى شــماره  139860302026022581   مورخ  1398/12/21  آقاي محمد علی 
یارعلی به شناسنامه شماره 24 کدملی 2411280653 صادره اباده فرزند باباخان بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 188 مترمربع از پالك شماره 31 فرعی از14874 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
39 - راى شماره  139860302026022247   مورخ  1398/12/20  اقاى موسى اکبرى به 
شناسنامه شماره 82 کدملی 1189564688 صادره اردستان فرزند رضا  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 177,50 مترمربع از پالك شماره 119 فرعى از 14915  اصلی واقع 
در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى سیدکمال داودى
40 - راى شماره  139860302026009435   مورخ  1398/06/20  آقاي مصطفی قربانی 
به شناسنامه شماره 1 کدملی 5110383121 صادره برخوار فرزند حسین بصورت ششدانگ 
یکباب ساختمان مسکونى- تجارى به مســاحت 260,70 مترمربع از پالك شماره 211 
فرعی از 14916 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالکین رسمى نصراله باقرى طادى و علیرضا 

احمدى و اکبر ایروانى
41 - راى شماره  139860302026012814   مورخ  1398/08/16  و راى اصالحى شماره  
139960302026003368  مورخ  1399/03/08  آقاي جمشید پورپشنگ به شناسنامه 
شماره 381 کدملی 1284469972 صادره اصفهان فرزند باقر بصورت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى تجارى به مساحت 486,10 مترمربع از پالك شماره 
12634 فرعی از 14458 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
42 - راى شــماره  139860302026012812   مــورخ  1398/08/16  و راى اصالحى 
شماره  139960302026003365  مورخ  1399/03/08  آقاي محمد حسین پورپشنگ به 
شناسنامه شماره 1091 کدملی 1284920992 صادره اصفهان فرزند جمشید بصورت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى تجارى به مساحت 486,10 مترمربع 
از پالك شماره 12634 فرعی از 14458 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
43 - راى شماره  139960302026000081   مورخ  1399/01/17  خانم آزاده کریمی 
به شناســنامه وکدملی 1270204734 صادره اصفهان فرزند حســن بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 164,65 مترمربع از پالك شماره 49 فرعی از15177 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

میباشد
44 - راى شــماره  139860302026022583   مــورخ  1398/12/21  آقاي علی اکبر 
نصیري به شناسنامه شــماره 944 کدملی 1284870227 صادره اصفهان فرزند جهانگیر 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 177,37 مترمربع از 
پالك شماره 37 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5  اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان خود متقاضى مالک رسمى میباشد
45 - راى شــماره  139860302026022582   مورخ  1398/12/21  خانم الهه شهابی 
محمدآبادي به شناسنامه شماره 49 کدملی 5649730938 صادره اصفهان فرزند محمدرضا 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 177,37 مترمربع از 
پالك شماره 37 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5  اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
46 - راى شــماره  139960302026002719   مورخ  1399/02/25  خانم ســهیال 
صالحی به شناسنامه شماره 17 کدملی 4669596519 صادره لردگان فرزند علی صالح 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 113,28 مترمربع از پالك 15181 اصلی 
باقیمانده واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکین رسمى زهرا جیریان و امید و حمید و سعید گرك 

یراقى
47 - راى شــماره  139860302026014134   مورخ  1398/09/12  آقاي حســنعلی 
کاشفی به شناسنامه شــماره 8164 کدملی 1282863606 صادره اصفهان فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 105 مترمربع پالك شماره 15178 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
48 - راى شماره  139960302026003204   مورخ  1399/03/06  آقاي مرتضی رضائی 
برزانی به شناسنامه شماره 1883 کدملی 1282983539 صادره اصفهان فرزند احمد نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 108,97 مترمربع از پالك 
13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى محمد صدرى
49 - راى شماره  139960302026003205   مورخ  1399/03/06  آقاي محمد رضائی 
برزانی به شناسنامه شماره 43 کدملی 1290041687 صادره اصفهان فرزند احمد نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 108,97 مترمربع از پالك 
13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى محمد صدرى
50 - راى شــماره  139960302026000542   مورخ  1399/01/24  و راى اصالحى 
شــماره  139960302026004324  مورخ  1399/03/21  آقــاي روح اله کریمی به 
شناسنامه شماره 90860 کدملی 1281905577 صادره اصفهان فرزند عیدي محمدي 
بصورت ششــدانگ یکباب گاراژ خاکبردارى به مســاحت 1426,54 مترمربع از پالك 
15180 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
مبایعه نامه عادى مع الواســطه بموجب گواهى حصر وراثت 4004 – 89,9,18 شوراى 
حل اختالف شــعبه 10 اصفهان بموجب قولنامه 71,12,26 از طــرف نوراله 1020 متر 
مربع و از طرف نعمت اله در تاریخ 74,5,17 مقدار 204 متر مربع و از طرف ســیف اله در 
تاریخ 77,7,23 و 79,4,26 جمعًا مقدار 204 متر مربع که همگى وراث براتعلى نیکبخت 
نصرابادى موضوع سند رســمی 5036 – 46,6,12 دفتر 103 میباشد به اقاى مصطفى 
صادقى واگذار شده و مصطفى نیز برابر گواهى حصر وراثت 4950 – 88,11,29 شوراى 
حل اختالف شعبه 10 اصفهان فوت و از طرف تمامى ورثه ، مورد تقاضا به اقاى روح اله 

کریمى واگذار شده است
اصالحى

51 - راى شماره  139860302026007973   مورخ  1398/05/22  و راى اصالحى شماره  
139960302026002913  مورخ  1399/02/29  خانم عزت رضایی آفارانی به شناسنامه 
شــماره 20 کدملی 1289979464 صادره اصفهان فرزند محمدعلی بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 225,37 مترمربع از پالك شماره  13937 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى تاجماه شیرانى موضوع اظهارنامه ثبتى
52 - راى شــماره  139860302026004246   مــورخ  1398/03/13  و راى اصالحى 
شــماره  139960302026003404  مورخ  1399/03/08 آقــاي عبدالعلی یحیائی به 
شناسنامه شــماره 41 کدملی 1091939217 صادره نجف آباد فرزند حسینعلی بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت 149,16 مترمربع از پالك 13900 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
بدیهى اســت در صورت  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/04/03 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/04/18

م الف:887021
26013147 شماره ثبت در دبیرخانه

ایروانى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان/4/106
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آگهى تغییرات
شــرکت پرتو مهر بن رود ســهامى خاص به شماره 
ثبت 60610 و شناســه ملــى 14007626397 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/04/07 
حمید حاتمى ورزنه کدملى 1270733362 بســمت 
رئیس هیات مدیره ، حمیدرضا منصورى حسن آبادى 
کدملى 5659978215 بسمت مدیرعامل و حمیدرضا 
شجاعى جشــوقانى کدملى 5659899722 بسمت 
نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت 
معتبر اســت. ضمناً مدیرعامل مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (906052)

آگهى تغییرات
شــرکت مــدرن تجــارت کوشــا آریا با 
مسئولیت محدود به شــماره ثبت 57450 و 
شناســه ملى 14006377820 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1397/12/04 مهران جهانبازى گوجانى به 
شماره ملى 4610093081 با رعایت مفاد 
ماده 103 قانون تجارت و بموجب سند صلح 
به شماره 41612 مورخ 1397/6/25 صادره 
از دفتر اسناد رسمى 116 حوزه ثبتى اصفهان 
کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 33000000 
ریال را به خانم منیره مکرى فرزند یداله شماره 
شناسنامه 19186 و کدملى 3730190121 
منتقل و از شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه 
حق و سمتى در شرکت ندارد. - اسامى شرکاء 
فعلى و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح 
مى باشد : هادى محمدى دارنده 34000000 
ریال سهم الشرکه ، میالد شکرالهى دارنده 
33000000 ریال سهم الشــرکه و منیره 
مکرى دارنــده 33000000 ریال ســهم 
الشرکه. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (906030)

آگهى تغییرات
شرکت کیمیا پویش بســپار سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 46848 و شناســه ملى 
10260649136 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى مورخ 1399/03/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدرضا رناسى 
به کدملى 1287580491 و داود رناســى 
به کدملــى 1289044521 و مرجان طرفه 
نژاد به کدملــى 0061795283 به عنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره بــراى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسى 
امجد تراز(حسابداران رســمى) به شناسه 
ملى 10260117975 و موسسه حسابرسى 
کاربرد تحقیق (حســابداران رســمى) به 
شناســه ملى 10260103000 به ترتیب 
بسمت بازرســان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکســال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (906043)

آگهى تغییرات
شــرکت پرتو مهر بن رود سهامى خاص 
به شــماره ثبت 60610 و شناســه ملى 
14007626397 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1399/04/07 
تصمیمــات ذیل اتخــاذ شــد : - حمید 
حاتمى ورزنه کدملــى 1270733362 ، 
حمیدرضا منصورى حســن آبادى کدملى 
5659978215 و حمیدرضــا شــجاعى 
جشوقانى کدملى 5659899722 بسمت 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. - مهدى تقیان ورزنه 
کدملــى 5650065152 و ناصر معصومى 
ورزنــه کدملــى 5659328490 بترتیب 
بســمت بازرس اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(906059)

آگهى تغییرات
شرکت تولیدى مهندسى ره آورد صنعت 
آپادانا ســهامى خاص به شــماره ثبت 
30224 و شناسه ملى 10260508130 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1398/10/15 محسن آقائى 
جالدرانى به کدملــى 1291701982 
و مریــم لطفــى جبلــى بــه کدملى 
1288167830 و ســیدمحمد لطفــى 
جبلى به کدملى 5659514197 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دوسال انتخاب گردیدند . بهنام آقائى به 
کدملى 1271841592 و بهروز آقائى به 
کدملى 1270834320 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه نصف 
جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (906077)

آگهى تغییرات
شرکت کیمیا پویش بسپار سهامى خاص به شماره ثبت 46848 و شناسه ملى 10260649136 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/03/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرجان طرفه نژاد 
کدملى 0061795283 به عنوان رییس هیات مدیره - محمدرضا رناسى کدملى 1287580491 به 
عنوان نایب رییس هیات مدیره - داود رناسى کدملى 1289044521 بعنوان مدیرعامل براى مدت 
دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل یا رییس هیات مدیره 
منفردا و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات ذیل مندرج در ماده 40 اساسنامه به مدیرعامل تفویض 
گردید 1 -نمایندگى شرکت ، در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتى و موسسات خصوصى 2-تصویب 
آئین نامه هاى داخل شرکت 3-ایجاد و حذف نمایندگى ها یا شعبه ها در هر نقطه اى از ایران یا خارج از 
ایران 4-نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع 
و تنبیه و تعیین سایر شرایط اســتخدام و معافیت و خرج آن ها از خدمت و مرخصى و بازنشستگى و 
مستمرى وارث آن ها. 5-تصویب بودجه براى اداره کردن شرکت 6-افتتاح حساب و استفاده از آن بنام 
شرکت نزد بانک ها و موسسات 7-دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات 
8-تعهد، ظهرنویسى، قبولى، پرداخت و واخواست اوراق تجارى 9-عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل 
یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آالت و مناقصه و 
مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد، بالجمله انجام کلیه عملیات و معامالت 10-مبادرت به تقاضا 
و اقدام براى ثبت هرگونه عالمت تجارى و اختراع 11-به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارك و وجوه در 
صندوق هاى دولتى و خصوصى و استرداد آن ها 12-تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و موسسات و 
هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطى که 
مقتضى باشد 13-اقامه هرگونه دعوى و دفاع از هر گونه دعوى یا تسلیم به دعوى یا انصراف از آن اعم از 
حقوقى و کیفرى با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسى از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین 
وکیل، سازش ادعاى جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور 
کلى استفاده از کلیه حقوق و اجراى کلیه تکالیف ناشیه از قانون داورى تعیین وکیل براى دادرسى و غیره 
با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل و لو کراراً تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوى 
و خواه به امرى که کامًال قاطع دعوى باشد دعوى خسارت استرداد، دعوى جلب شخص ثالث. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (906037)

تاسیس
شرکت سهامى خاص آریا مشعل چهارباغ درتاریخ 1399/03/22 به شماره ثبت 64821 به شناسه ملى 14009200778 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :طراحى ،نظارت ،اجرا ،تعمیرات ،نگهدارى و کنترل کلیه سیستم هاى تاسیساتى و لوله کشى گاز ،اب ،فاضالب ساختمانهاى مسکونى ،تجارى ،صنعتى ،خدماتى ،نصب کلیه تجهیزات انجام کلیه 
امور تاسیساتى شامل خطوط انتقال (گاز ،نفت ،آب )تاسیسات مکانیکى و هیدرومکانیکى ،حفاظت کاتدى ،سند بالست و رنگ و پوشش ،پایپینگ و الینینگ -ایزوالسیون ،تعویض پوشش ،تعمیر و نگهدارى خطوط 
انتقال (آب و نفت و گاز )وسایل انتقال آسانسور و پله برقى -امور ساختمانى شامل ابنیه سازى -برج سازى -انبوه سازى -فنداسیون -سدسازى -پل سازى اجراى کلیه عملیات راهسازى نظیر راه هاى اصلى و فرعى 
،بزرگراه ها ،آزاد راه ها ،باند فرودگاه ،تونل ها ،پل ها ،پل ها ،راه هاى زیرزمینى و عملیات و آسفالت ،ابنیه فنى 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 شهرك کوثر ، کوچه فرعى عرفان ، کوچه فرعى سوم ، پالك 7 ، طبقه همکف کدپستى 8195641773 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 17 مورخ 1399/03/01 نزد بانک 
ملى ایران شعبه شهرك رسالت اصفهان با کد 3138 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم سعیده غفورى ورزنه به شماره ملى 1271636190 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حسین اسماعیلى بلمیرى به شماره ملى 1292370238 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى اصغر غفورى ورزنه به شماره ملى 
5659811590 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى 
و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم سکینه محمودى زیارى به شماره ملى 1291864687 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى 
خانم صفیه کریم زاده به شماره ملى 4623296423 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 (906068)

آلبالو سرشار از آنتى اکسیدان هاى طبیعى چون آنتوسیانین، کلوروژنیک 
اسید، کورستین و کامپفرول است و یکى از میوه هایى است که از ظرفیت 

آنتى اکسیدانى بسیار باالیى برخوردار است.
آنتوسیانین هاى موجود در آلبالو از چندین راه بدن را در برابر آسیب هاى 

استرس اکسیداتیو محافظت مى کنند.
آلبالوى تازه و آلبالوى خشک، فعالیت آنزیم سیکلواکسیژناز را محدود 

مى کنند. این آنزیم هــا مهمترین ترکیبات 
در فراینــد التهاب و احســاس درد 

هســتند. آنزیم سیکلواکسیژناز 
به وسیله بسیارى از داروهاى 
مســکن نیز مهار مى شود. 
در نتیجه مى توان فعالیت 
ضددرد آلبالــو را مطابق با 
استامینوفن، ایبوپروفن و 

ناپروکسن دانست.
به همین علت است که 

در بیمارى هاى آلبالو نشــانه هاى موجود 
التهابى چون آرتریت و نقرس را کاهش مى 
دهد. در طى تحقیقى کــه در آمریکا صورت 
گرفت مشخص شد که مصرف آب آلبالو دو 

بار در روز براى مدت هشت روز، دردهاى بعد از 
مسابقات ورزشى را به نسبت افرادى که دارونما 

مصرف مى کردند کاهش مى داد.
فالوونوئیدى که خواص ضدسرطانى قوى دارد، کورستین 

است. آلبالو و آلبالو خشکه منبع بسیار مناســبى از کورستین هستند. 
مقدار کورســتین موجود در آلبالو و آلبالوخشکه بســیار بیشتر از سایر 
میوه هاست. فنولیک اسیدى که آمیگدالین نام دارد، به عنوان ویتامین 

B17 شناسایى شده است.
تحقیقات انجام شــده نشــان مى دهد آمیگدالین، اندازه تومورهاى 

سرطانى را کاهش مى دهد و از پیشــرفت سرطان جلوگیرى مى کند. 
همچنین سایر مواد مؤثر موجود در آلبالو، درد ناشى از پیشرفت سرطان 
را تسکین مى دهند. به همین علت است که آلبالو یک میوه ضد سرطانى 

نزد دانشمندان است.قــوى در 

اگر از مشکالت بى خوابى رنج مى برید و شب ها در رختخواب براى به 

خواب رفتن کلنجار مى روید. آلبالو را امتحان کنید. یک ساعت پیش از 
خواب یک مشت آلبالو میل نمایید. مالتونین هورمون مؤثر در تنظیم 
ساعت فیزیولوژیک بدن است که زمان خواب و بیدارى را در افراد تعیین 
مى کند. آلبالو به دلیل دارا بــودن مالتونین و تریپتوفان (که در بدن به 

مالتونین تبدیل مى شود) باعث بهبود خواب شبانه مى شود.
100 گرم از آلبالو خشــکه 350 کالرى انرژى دارد؛ درحالى که همان 
مقدار از آلبالــو به صورت تازه تنها 68 کالرى انــرژى دارد. در حقیقت 
آلبالو خشکه پنج برابر آلبالو تازه کالرى دارد؛ زیرا آلبالو وقتى خشک مى 
شــود، مقدار فراوانى از آب خود را از دست مى دهد و مقدار رطوبت 
آلبالو خشکه یک دهم آلبالو تازه است. همین مسئله باعث

 مى شود که مقدار آلبالوخشــکه در 100 گرم 
بیشتر از آلبالو تازه است و چگالى انرژى 
در حالت خشکیده بیشتر از آلبالو در 

حالت تازه باشد.
عالوه بر میزان کالــرى که در 
آلبالو خشــکه بیشــتر از 
آلبالو تازه اســت، سایر 
ریزمغــذى هــا هم 
در آلبالــو خشــکه 
مثًال  هستند.  بیشتر 
محتواى فیبر موجود 
در آلبالو خشــکه سه 
برابــر آلبالو تازه اســت. 
کلســیم موجود در 100 گرم 
آلبالوخشــکه 196 گرم است. حتى بسیار 
بیشتر از کلسیم موجود در شیر و چهار برابر کلسیم 
موجود در آلبالو تازه است. آهن موجود در آلبالوخشکه 
چهار برابر آهن موجود در آلبالو تازه اســت. البته ویتامین A موجود در 

آلبالو تازه بسیار بیشتر از آلبالو خشک شده است.

سرگیجه هاى ناشــى از کرونا َدَورانى است 
و تب و حالت تهوع و عدم تعــادل را نیز به 

همراه دارد.
دکتر عبدالحمید حسین نیا، متخصص گوش، 
حلق و بینى با بیان اینکه ویروس کرونا یک 
ویروس جدید است و شواهد علمى از آن هنوز 
در کتاب ها وارد نشــده است، اظهار کرد: در 
جریان همه گیرى کرونا مشاهده کردیم که 

سرگیجه در بین بیماران زیاد است.
در التهاب عصب دهلیزى که عصب مربوط 
به تعادل اســت، برخــى ویروس ها دخالت 
دارند و ویروس کرونا هم ممکن است در این 
امر دخیل باشد . وى با بیان اینکه سرگیجه 
ممکن است در سایر عفونت هاى ویروسى 
نیز رخ بدهد، تصریح کرد: ویروس تبخال، 
آنفلوآنزا، ســرخجه، ســیتومگالوویروس و 
ویروس اپشتین بار نیز مى توانند به التهاب 
عصب دهلیزى منجر شوند؛ اما کووید-19 
بحث جدیدى اســت و ایــن موضوع یک 
فرضیه است و هنوز به صورت مطالعه به آن 

پرداخته نشده است.
وى درباره تفاوت سرگیجه هاى ناشى از ابتال 
به کرونا و سایر سرگیجه ها گفت: سرگیجه  
در بیمارى هایــى مانند منیــر و میگرن نیز 
اتفاق مى افتد؛ همچنین برخــى افراد دچار 
سرگیجه هاى وضعیتى مى شــوند که این 
نوع ســرگیجه ها از قبل وجود داشته است 
اما در مورد کســى که ســابق بر این دچار 
سرگیجه نمى شده است، مى توان به ویروس 
کرونا شک کرد؛ ســرگیجه هاى مربوط به 

ویروس ها، گذرا هستند.
اگر یک نفر دچار سرگیجه شود در صورتى 
که این شرایط را داشته باشــد، مى توان به 
ویروس کرونا شک کرد؛ یکى اینکه حمالت 
سرگیجه قبًال وجود نداشته باشد و ناشى از 
بیمارى هاى گفته  شــده نباشــد؛ دوم آنکه 
ســرگیجه هاى ناشــى از ویروس کرونا، با 
شدت و حدت بیشــترى بروز مى یابد، این 
ســرگیجه ها، َدورانى اســت و تب و حالت 
تهوع و عدم تعادل را نیز به همراه دارد؛ پس 
از مدتى این عالیم فروکش مى کند و پس از 
بهبودى نیز دیگر عود نمى کند. وى با بیان 
اینکه گوش انسان دو بخش تعادلى و شنوایى 
دارد، ادامه داد: ســرگیجه ناشى از ویروس 
کرونا، با عالیم شنوایى همراه نیست یعنى در 
سرگیجه ناشى از ویروس کرونا وزوز گوش 
و کم شــنوایى وجود ندارد. این متخصص 
گوش و حلق و بینى با بیان اینکه شناسایى 
این عالیم راهى براى پژوهشگران گشوده 
است، خاطرنشان کرد: این یک فرضیه است 
و در پژوهش هاى آینده شــاهد آمار و ارقام 
مربوط به شیوع ســرگیجه در بین بیماران 

کرونا خواهیم بود.

نشانه هاى سرگیجه 
ناشى از کرونا 

اگر گرمازدگى در کمتر از 30 دقیقه برطرف شده و پس از آن دماى بدن 
به حالت طبیعى بازگشت، معموًال وضعیت فرد گرمازده جدى نیست اما 
اگر این عالیم بیش از 30 دقیقه طول بکشد، بهتر است اقدام اورژانسى 

صورت گیرد.
از عالیم گرمازدگى مى توان به سردرد، سرگیجه و گیجى، از دست دادن 
اشتها و احساس بیمارى، تعریق شدید، رنگ پریدگى، گرفتگى پاها و 
دست ها و معده، افزایش تعداد تنفس و ضربان نبض، تشنگى بیش از حد 
و افزایش دماى بدن به بیش از 38 درجه سانتیگراد اشاره کرد.این عالیم  
به طور معمول در کودکان و بزرگســاالن یکسان است اما در کودکان 

گاهى عالیمى از جمله بى حالى و خواب آلودگى نیز دیده مى شود.
اگر چنین عالیمى در فردى مشاهده شــد باید با روش هاى زیر دماى 

بدنش را کاهش دهید:
1- او را به مکانى خنک و در سایه ببرید.

2- او را در وضعیت طاق باز بخوابانید و پاهایش را به آرامى دراز کنید.
3- به فرد مقدار زیادى آب براى نوشیدن بدهید. نوشیدنى هاى ورزشى 

نیز مى تواند به جاى آب استفاده شود.
4- پوست او را خنک کنید. از یک اسپرى آب یا اسفنج خیس براى خنک 
کردن پوست فرد استفاده کنید. قرار دادن دستمالى خیس  پشت گردن 
فرد نیز مى تواند مفید باشد. در صورت امکان پنکه و کولر را روشن کنید.

تا زمانى که وضعیت فرد به حالت عــادى بازگردد، پیش  او بمانید. طى 
مدت 30 دقیقه با انجام این اقدامات دماى بدن فرد باید کاهش یابد و 
عالیم او برطرف شود. در غیر این صورت بالفاصله با اورژانس تماس 

بگیرید.
در طول فصل گرما و به هنگام ورزش کردن احتمال گرمازدگى باالست. 

براى جلوگیرى از گرمازدگى رعایت نکات زیر را توصیه شده است:
 - در طول روز به ویژه هنگام ورزش کردن، مقادیرى آب خنک بنوشید.

- دوش  آب سرد بگیرید.
- لباس هاى  خنک، گشاد و رنگ روشن بپوشید.

- با اسپرى آب، لباس ها و پوست خود را مرطوب کنید.
- بین ســاعات 11 ظهر تا 3 بعدازظهر از قرار گرفتن در معرض آفتاب 

اجتناب کنید.
- از ورزش بیش از حد پرهیز کنید.

در فصل گرما به ویژه مراقب کودکان و ســالمندان باشید چرا که جزو 
گروه هاى  آسیب پذیر بوده و احتمال گرمازدگى در آنها بیشتر است.

فرد گرمازده نیاز به کدام 
بهترین جایگزین براى استامینوفن!اقدامات اورژانسى دارد؟

نبات در مقایسه با انواع آبنبات ها خاصیت ملین و ضد نفخ 
باالیى داشــته و ماده اولیه آن با قند و شکر یکسان و از نوع 

ساکاروز است. 
نبات در مقایســه با قند نیز طبع گرم تــرى دارد و اگر آن 
را بســوزانید تبدیل به یک ماده قهوه اى مایل به ســیاه با 
مزه اى تلخ مى شــود، که به دلیل قابض بودن براى درمان 
اسهال بسیار نافع است. نبات به واسطه دارا بودن مقدار زیادى 
ساکاروز خیلى سریع جذب بدن شده به دلیل تقویت عضالت 
باعث افزایش سوخت و ساز چربى ها و مواد پروتئینى در بدن 
مى شود و چنانچه یک تکه کوچک از آن در دهان گذاشته و 
به مرور مکیده شود سرفه را قطع و خشونت صوت و سینه و 
درد آن را بر طرف مى کند. در مجموع نبات طبق تحقیقاتى 
که تا به حال انجام شده بســیار مقوى، نشاط آور، ضد نفخ، 
ملین و مّدر است عالوه بر این از گذشته هاى خیلى دور در 
درمان دل درد نیز چاى نبات تجویز بسیار مؤثرى داشته است. 
نبات زعفرانى براى رفع خستگى هاى مفرط جسمى و فکرى 

ناشى از کار و فعالیت جنسى زیاد بسیار مؤثر بوده و هنگامى 
که چاى نبات، قهوه شیرین شده با نبات، شیر نبات و یا هر نوع 
نوشیدنى گرم دیگر میل شود آرامش و نشاط را براى شما به 
ارمغان مى آورد. از فواید نبات رفع خواب آلودگى به خصوص 
هنگام رانندگى است، لذا به رانندگان محترم توصیه مى شود 
هنگام رانندگى حتماً از چاى نبات استفاده کنند. استفاده از یک 
ترکیب ساده چاى نبات براى رفع خستگى و خواب آلودگى 
بســیار مؤثر بوده و احتماالت تصادفى کــه به دلیل خواب 

آلودگى و خستگى هستند را کاهش مى دهد.
یکى از خواص و فایده هاى مهــم نبات جلوگیرى از جارى 
شدن آب دهان است، به خصوص افرادى که آب دهانشان 
در خواب جارى مى شود توصیه مى شــود از ترکیب هاى 
مختلف نبات، نبات زعفرانى و نبات سفید به صورت شاخه یا 
نبات چوبى در نوشیدنى هاى گرم استفاده کنند. چاى نبات 
مى تواند عالج خوبى براى رفع جارى شدن آب دهان افراد 

در خواب و در بیدارى باشد.

 وکامپفرول است و یکى از میوه هایى است که از ظرفیت 
بسیار باالیى برخوردار است.

ى موجود در آلبالو از چندین راه بدن را در برابر آسیب هاى 
تیو محافظت مى کنند.

بالوى خشک، فعالیت آنزیم سیکلواکسیژناز را محدود 
ترکیبات  نزیم هــا مهمترین

هاب و احســاس درد 
 سیکلواکسیژناز

ى از داروهاى 
مى شود. هار
وان فعالیت 
را مطابق با
بوپروفن و 

ت.
ست که 

در بیمارى هاى اى موجود 
نقرس را کاهش مى تریت و
قیقى کــه در آمریکا صورت 
صشد که مصرف آب آلبالو دو

مدت هشت روز، دردهاى بعد از 
ى را به نسبت افرادى که دارونما 

ندکاهش مى داد.
هخواص ضدسرطانى قوى دارد، کورستین 

بالو خشکه منبع بسیار مناســبى از کورستین هستند. 
ین موجود در آلبالو و آلبالوخشکه بســیار بیشتر از سایر 
ولیک اسیدىکه آمیگدالین نام دارد، به عنوانویتامین

است. شده
اندازه تومورهاى   شــده نشــان مى دهد آمیگدالین،

در آلبالو، درد ناشىاز پیشرفت سرطان مواد مؤثر موجود همچنین سایر
را تسکین مى دهند. به همین علت است که آلبالو یک میوه ضد سرطانى 

نزد دانشمندان است.قــوى در 

اگر از مشکالت بى خوابى رنج مىبرید و شب ها در رختخواببراى به 

خواب یکمشت آلبالو میل نمایید. مالتونین هورمون مؤثر
ساعت فیزیولوژیک بدن است که زمان خواب و بیدارى را در
تریپتوفان (که مى کند. آلبالو به دلیل دارا بــودن مالتونین و
مالتونین تبدیل مى شود) باعث بهبود خواب شبانه مى شود
100 گرم از آلبالو خشــکه 350 کالرى انرژى دارد؛ درحالى
68 کالرى انــرژى دارد. 8مقدار از آلبالــو به صورت تازه تنها
آلبالو خشکه پنج برابر آلبالو تازه کالرى دارد؛ زیرا آلبالو وقتى
مق از دست مى دهد و شــود، مقدار فراوانى از آب خود را

آلبالو خشکه یک دهم آلبالو تازه است. همین مس
 مى شود که مقدار آلبالوخشــکه د
بیشتر از آلبالو تازه است و چگ
در حالت خشکیده بیشتر

حالت تازه باشد.
عالوه بر میزان کالــ
آلبالو خشــکه

آلبالو تازه اسـ
ریزمغــذى
در آلبالــو
هس بیشتر 
محتواى ف
در آلبالو خش
برابــر آلبالو تا
کلســیم موجود در
6آلبالوخشــکه 196 گرم است.
بیشتر از کلسیم موجود در شیر و چهار بر
در آلبالو تازه است. آهنموجود در آل موجود
A چهار برابر آهن موجود در آلبالو تازه اســت. البته ویتامینA

آلبالو تازه بسیار بیشتر از آلبالوخشک شده است.

گروه هاى  آسیب پذیر بوده و احتمال گرمازدگى در آنها بیشتر است.
نبات
باالی
ساک
نبات
را بس
مزه
اسها
ساک

باعث
مىش
به مر
درد
که ت
ملین
درما
نبات

معجزه نبات براى تسکین درد

دیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
کل ا ا ا کل ا ا



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

ســتایش خداونــدى را سزاســت کــه شــناخته شــد بــى آنکــه 
دیده شود و آفرید بى آنکه دچار رنج و زحمتى شود، با قدرت خود 
پدیده ها را آفرید و با عزت خود گردنکشان را بنده خویش ساخت 
و با بخشش خود بر همه بزرگان برترى یافت، او خدایى است که 
دنیا را َمسکن مخلوقات برگزید و پیامبران خود را به هدایت جن 
و انس فرستاد، تا دنیا را آنگونه که هست بشناسانند و از زیان هاى 

موال على (ع)دنیا بر حذر دارند.
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حسین نظام زاده اژیه- شهردار اژیه 

آگهى مزایده عمومى مرحله دوم
شهردارى اژیه به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر اژیه، در نظر دارد تعداد 8 پالك از زمین هاى 
متعلق به خود را با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومى به فروش برساند؛ لذا متقاضیان مى توانند 
از تاریخ 1399/04/19 لغایت پایان روز 1399/04/28، پیشنهادات خود را به شهردارى اژیه تحویل 

و رسید دریافت نمایند.
* - ضمناً سایر اطالعات و شرح جزئیات مربوط به معامله، در اسناد مزایده مندرج است.

چاپ دوم

م الف: 898668

قیمت پایه 
هر مترمربع 

(ریال)
متراژ پالك 
(مترمربع)

موقعیت 
پالك

شماره 
قیمت پایه هر ردیفپالك

مترمربع (ریال)
متراژ پالك 
(مترمربع)

موقعیت 
پالك

شماره 
ردیفپالك

فاز 2 مسکن 1/700/000180/5
فاز 2 مسکن 39151/400/000171مهر

3831مهر

فاز 2 مسکن 1/400/000171
فاز 2 مسکن 39261/400/000162مهر

3882مهر

فاز 2 مسکن 1/400/000171
فاز 2 مسکن 39371/400/000171مهر

3893مهر

فاز 2 مسکن 1/400/000162
فاز 2 مسکن 39481/700/000180/5مهر

3904مهر

مدیرکل دیوان محاسبات اســتان اصفهان در بازدید از پروژه بازسازى شبکه فرسوده 
اصفهان، ایستگاه پمپاژ جنوب شرق اصفهان و تصفیه خانه فاضالب هرند و اژیه گفت: 
در سال هاى اخیر بدون شک شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان یکى از بهترین 
دستگاه هاى اجرایى استان بوده که توانسته به رغم چالش هاى موجود، خدماتى پایدار به 
مشترکین ارائه دهند.  مهندس بهزاد فالطون زاده عنوان کرد: نظارت بر اجراى کیفیت 
کار به خوبى از سوى شــرکت آبفا صورت گرفته، بطوریکه مى توان گفت پروژه هایى 

ماندگار با طول عمر باال براى نسل هاى آینده احداث شده است. 
وى پیرامون شیوه هاى حسابرسى دیوان محاسبات تصریح کرد: همانطور 
که شرکت آبفا استان اصفهان در اجراى پروژه ها از تکنولوژى نوین و علم 
روز دنیا بهره مند است، دیوان محاســبات نیز به منظور بهتر و دقیق تر 
محاسبات از حسابرسى آنالین استفاده مى کند، که این امر در قالب سامانه 

صالح سیستم نظارت الکترونیک انجام مى گیرد.
■■■

در ادامه، مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با بیان اینکه در این بازدید 
قطره اى  از فعالیت هاى شرکت آبفا را با وجود بسیارى از چالش ها در ارائه 
خدمات به مردم از نزدیک مشاهده کردید اظهارداشت: بسیار خرسندم 
که از نزدیک برخى از مشکالت دستگاه هاى اجرایى در عملیاتى کردن 
پروژه ها مالحظه شد، این درحالیســت که در قالب یک موافقت نامه و 

بررسى سند نمى شود دستگاه اجرایى را ارزیابى کرد.
مهندس هاشم امینى با بیان اینکه شرکت آبفا استان اصفهان در 10 سال 
اخیر با وجود خشکسالى هاى مستمر توانســت خدمات زیربنایى را به 

صورت پایدار به مردم در سطح استان ارائه دهد تصریح کرد: شرکت آبفا استان اصفهان 
عالوه بر تامین پایدار آب شرب و بهداشت مشترکین، جمع آورى، دفع و تصفیه فاضالب 
مردم را هم در دستور کار دارد که این امر در سطح سالمت و بهداشت عمومى بسیار موثر 
است. وى ادامه داد: در چند ســال اخیر فعاالن صنعت آبفا در خط مقدم خدمت رسانى 
پایدار به مردم اســتان،  براى اینکه بتوانند پاسخگوى نیاز هاى زیربنایى باشند از تمام 
ظرفیت ها در این زمینه استفاده کردند، بطوریکه بیش از 2 هزار میلیارد تومان خارج از 
ظرفیت منابع مالى هزینه شده و در قالب اعتبارات جارى و تملک دارایى و سرمایه اى در 

راستاى خدمات رسانى پایدار به مردم هزینه گردیده است.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به محدودیت اعتبارات دولتى عنوان کرد: 
شرکت آبفا استان اصفهان براى اینکه بتواند مردم را بهتر و بیشتر تحت پوشش خدمات 
آبفا قرار دهد با استفاده از روش هاى متنوع سرمایه گذارى درصدد اجراى پروژه هاى 
آبفا در سطح استان برآمد که در این میان مى توان به روش سرمایه گذارى بیع متقابل و 

ماده واحده تبصره 3 اشاره کرد.
وى با اشاره به اجراى شبکه فاضالب در شهرهاى مبارکه، سده و لنجان به روش سرمایه 

گذارى بیع متقابل عنوان کرد: در این شهرها تا قبل از روش سرمایه گذارى بیع متقابل 
به طور میانگین سالى 4 الى 5 کیلومتر شــبکه فاضالب در این شهرها اجرا مى شد اما 

با سرمایه گذارى فوالد مبارکه، این رقم در سال به بیش از 30 الى 40 کیلومتر رسید.
امینى افزود: شرکت آبفا اســتان اصفهان در قالب روش هاى سرمایه گذارى متنوع از 
جمله بیع متقابل، ماده واحده تبصره 3 و تملک دارایى کیلومترها شبکه آب و فاضالب 
در استان اجرا نموده است، این در حالیست که بسیارى از شهرها در استان فاقد شبکه 

فاضالب است چون ردیف اجرایى در الیحه جدید  بودجه ندارند  . 

آبفا  پروژه هاى ماندگارى براى
 نسل هاى آینده احداث کرده است

با توجه به گســتردگى فعالیت هــاى ذوب آهن اصفهان در حوزه "مســئولیت هاى 
اجتماعى" به ویژه اقدامات مهم و اثر بخش در خصوص مبــارزه با بیمارى همه گیر 

کرونا،جایزه ویژه "مسئولیت هاى اجتماعى"به ذوب آهن اصفهان تعلق گرفت.
اعطاى جایزه مذکور براساس بررسى دقیق اقدامات این شرکت در حوزه مسئولیت هاى 
اجتماعى در طى یک سال گذشته و به پاس مقابله با بیمارى همه گیر کرونا و ارزیابى 
هیات داوران "چهارمین رخداد ملى بررسى مسائل و چالشهاى روابط عمومى"صورت 

گرفت.
شایان ذکر اســت با شــروع اولین مباحث در خصوص شــیوع کرونا در کشور، ذوب 
آهن اصفهان با تشکیل ســتادبحران با ریاست مدیر عامل شــرکت ، اقدامات موثر و 
گسترده اى با برنامه ریزى مناسب و هماهنگ با سایر مراجع ذیربط از سوم اسفند ماه 

آغاز نمود . در این ستاد بحران ، معاونین مدیرعامل شرکت ، بیمارستان شهید مطهرى ، 
مدیریت هاى HSE ، خدمات و امور اجتماعى ، روابط عمومى ، بازرسى ،  حراست و امور 
شهرى و پسماند عضویت دارند  و کلیه فعالیت ها بر اساس مصوبات آن انجام مى شود.  
فعالیت مستمر بخش هاى مذکور به همراه سایر مدیریت هاى شرکت در خط تولید و 
پشتیبانى و همچنین حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان ، موجب دست یابى ذوب آهن 

اصفهان به این جایزه شد. 
در آیین برگزارى همایش اهداى جوایز که در مرکزهمایش هاى سازمان مدیریت صنعتى 
ایران برگزار شد، پروفسور دکتر سعید رضاعاملى دبیر شوراى عالى انقالب فرهنگى، 
دکترکیانوش جهانپور مدیر کل روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت بهداشت ، درمان و 

آموزش پزشکى و جمعى از اساتید و پیشکسوتان علوم ارتباطات حضور داشتند.

جایزه مسئولیت هاى اجتماعى به 
ذوب آهن اصفهان تعلق گرفت

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

آگهى تجدید مناقصه
شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام 

نماید:
موضوع مناقصه:

1- خرید آسفالت بلوار عموشاهى
- مبلغ اولیه اعتبار: 13/000/000/000 ریال

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 650/000/000 ریال
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات تملک دارایى (اسناد خزانه)

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 99/05/04
- محل دریافت اسناد:  امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 99/05/05

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز چهارشنبه 99/05/15
- اصالح،  جایگزینى و پس گرفتن پیشــنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام 

نمى شود.

چاپ اول

دعوت کننده: هیئت مدیره شرکت

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده شرکت بهین 
افروزش صنعتى پارس پویا سهامى خاص ثبت شده به شماره 

1883 و شناسه ملى 14006360891
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مذکور دعوت مى شــود تا در جلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده که در ساعت 10:00 صبح مورخ 1399/05/02 در آدرس استان اصفهان - شهرستان 
شهرضا - بخش مرکزي - دهستان دشت - روستا شهرك صنایع شیمیائی-محله شهرك صنعتی 
رازي-خیابان فاز2-خیابان چهارم بلوك 27-پالك 0-طبقه همکف- وکدپســتى 8639115192 

تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور  فوق العاده:

1- انتخاب و تعیین سمت اعضاى هیأت مدیره 2- تعیین وضعیت حق امضاء 3- تصویب ترازنامه

هیئت مدیره شرکت

آگهى دعوت شرکت  صنایع شیمیایى پلیمر ایران- سهامى خاص 
شماره ثبت  8933   شناسه ملى 10260300242  

  بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت صنایع شیمیایى پلیمر ایران       - سهامى خاص دعوت مى شود 
در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه  که رأس ساعت  00 :09 صبح   مورخه  29 /  04 / 1399 روز  یکشنبه   
به  آدرس پل فلزى بوستان سعدى جنب بانک کشاورزى    به کد پستى 8175656771    تشکیل مى گردد  

حضور بهم رسانید.
دستورجلسه  : مجمع عمومى عادى سالیانه  ساعت  00 : 09   صبح  مورخه  29 /  04  / 1399 

- انتخاب مدیران 
-  انتخاب بازرسان 

- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
- تصویب ترازنامه و صورت هاى مالى

م الف: 907171


