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فواید باورنکردنى ماساژ گوشپایان مرداد، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتى «ایل دا» براى چهلمین سالگرد دفاع مقدس آماده مى شودشنبه سهام عدالت 60 درصدى مى شود 400 میلیون نوش جانت لوکا سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

آیا گرم کردن 
غذا  در مایکروویو

کرونا را  از بین 
مى برد؟

جریمه ورود به طرح زوج و فرد کاهش یابد
3

3
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تشخیص 98 عالمت جدید 
در ابتال به ویروس کرونا

بخشى از کنارگذر اصفهان 
افتتاح مى شود

نگرانى از احتمال وقوع 
حادثه در بازار اصفهان 

داستان 5
یک هتل شوم 
درکره شمالى

ویروس از راه مواد غذایى منتقل نمى شود 
اما مى تواند در جریان آماده سازى، آلوده 
شود. با این حساب آیا گرم کردن غذا در 

ماکروویو آن را ضد عفونى مى کند؟براى 
بررسى این پرسش به توصیه هاى...

در سال 1987 خبر ساخت هتلى بزرگ و هرمى 
شکل در پایتخت کره شــمالى، پیونگ یانگ به 
گوش همه رسید. ارتفاع این آسمانخراش هرمى 
شــکل 1000 فوت بود و حداقل داراى 3000 
اتاق و پنج رستوران بزرگ با نماى وسیع بود. در 
آن زمان قرار بود هتــل «رویانگ» که به عنوان 
«پایتخت بیدها» نامگذارى شده بود، طى دو سال 

آینده افتتاح شود، اما این اتفاق هرگز رخ نداد.
با اینکه ساخت هتل در زمان مقرر 

به پایان...

«خانه هنرمندان»، خانه هنرمندان مى ماند؟«خانه هنرمندان»، خانه هنرمندان مى ماند؟
بنیاد شهید به عنوان مالک اصلى یکى از قدیمى ترین پاتوق هاى هنرى اصفهان شناخته شدبنیاد شهید به عنوان مالک اصلى یکى از قدیمى ترین پاتوق هاى هنرى اصفهان شناخته شد
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درخواست رئیس پلیس راهور ناجا از مقامات شهر اصفهان:

میراث خوب گابریل
 گابریل کالدرون عالوه بر اینکه تیمــش را در یک نیم فصل به اضافه 
یک بازى بیرون از خانه با 3 امتیاز اختالف صدرنشین کرد و پرسپولیس 
را با هفت پیروزى پیاپى تحویل یحیى داد، در جام حذفى هم دو میراث 
مثبت از خودش به جا گذاشت. اولى صعود سرخپوشان به نیمه نهایى 
اســت و دومى احتمال باالى میزبانى در این مرحله. قرمزها در 
ســه بازى مراحل قبلى به ترتیب ماشین سازى را در تبریز، 

نفت آبادان را در...
3
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

پرده اى دیگر از راز و رمزهاى
 کشور پر راز و رمز

نحوه بازگشایى 
مدارس اصفهان 

اطالع رسانى مى شود

تقاضاى خرید لبنیات کاهش یافته است
3

دانیال کروناییه؟دانیال کروناییه؟

1.روزنامه
 نصف جهان

2.سایت اینترنتى
 نصف جهان

3.(رسانه سوم) ...؟

مهمهمه
ننن

ىتاینترنتىت اینترنتى ر نتی تاینت
ننن

در روزنامه نصف جهان؟
 فیلم  ببینید...

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالى مورد نیاز خود را به شرح ذیل و به استناد قانون 
برگزارى مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى همزمان با ارزیابى 

(فشرده) به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت هاى زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز یکشنبه مورخ 1399/06/02 به نشانى: اصفهان- میدان آزادى- ابتداى خ هزارجریب- خیابان مالصدرا- 
امور برق منطقه شش اصفهان- دفتر امور، با دریافت رسید تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر در 

فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شــماره تلفن 36685084- 031 کارشناس قراردادها و مناقصات و جهت آگاهى 
بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 36692771- 031 اداره مهندسى و طرح ها 

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

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها براى 
خود محفوظ مى دارد.

* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا 
تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت عدم 

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

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.
* به مدارك، پیشــنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر 

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

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

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 همزمان با ارزیابى (فشرده)

 روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شماره 
تاریخ توزیع موضوع مناقصهمناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزارى 
مناقصه

مبلغ تضمین
به ریال

9941055

برکنارى و احداث و توسعه شبکه 
فشار ضعیف و متوسط پروژه هاى 

دادگسترى و روشنایى بلوار 
روح االمین و مقدم در محدوده 
منطقه 6 (امور جنوب شرق) و 

بخش بهارستان

1399/05/131399/05/211399/06/021399/06/05750/000/000

آگهى مزایده

حمیدرضاجوادى- مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیأت مدیره محترم در نظر دارد نسبت به راه اندازى  و اجاره 5 ساله سایت هاى دوچرخه هوایى، سرسره پرش در آسمان و سرسره 
رنگین کمان واقع در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود  بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. 

بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر گرفتن مراتب زیردر مزایده شرکت نمایند.
1- اجاره 5 ساله سایت هاى دوچرخه هوایى، سرسره پرش در آسمان و سرسره رنگین کمان طبق جدول زیر:

2- این مزایده مشمول مقررات استاندارد اجبارى مى باشد . لذا الزم است پس از انجام مزایده و مشخص شدن بهره بردار، عملیات استاندارد سازى از کلیه عملیات ساخت ، نصب و بهره بردارى از تجهیزات 
مذکور با رعایت الزامات استاندارد و زیر نظر شرکت هاى بازرسى مورد تایید سازمان ملى استاندارد ایران انجام گیرد.

3- بهره برداران پس از انجام مزایده باید دوره هاى آموزشى مرتبط با استاندارد هاى ملى را گذرانده و گواهى آموزشى دریافت و به سازمان ارائه نمایند.
4-محل دریافت اسناد مزایده دفتر امور قراردادهاى سازمان: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى است.

5- زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز چهار شنبه مورخ99/05/22 است.
1-5- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد، نقشه و مشخصات مبلغ 1000/000 ریال به     حساب شماره 0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان 

ارائه تا اسناد، نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد.
6-تسلیم پیشنهادها: پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت اداري روز پنج شنبه مورخ 99/05/23 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى 

سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند. 
7- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت درساعت  15:00 روز شنبه مورخ 99/05/25 جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.

8- مبلغ تضمین شرکت در هر یک از آیتم هاى مزایده مذکور معادل  5 ٪ درصد قیمت کل پایه کارشناسى مزایده مربوطه مى باشد که باید  به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر 
اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند.

9- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار است.

11- سایر  اطالعات و جزییات در  اسناد مزایده مندرج است.
12- هزینه آگهى به عهده برنده مزایده است.

13-این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337 مى باشد.

مدت قراردادمبلغ کل پایه  کارشناسى (ریال)سال پنجم (ریال)سال چهارم (ریال)سال سوم (ریال)سال دوم (ریال)سال اول  (ریال)مساحت (مترمربع)نوع کاربرىردیف

سایت دوچرخه هوایى(سایت 1
پنج سال330080/000/00095/000/000110/000/000130/000/000150/000/000565/000/000متر مربعبانوان باالى سوله ى بازى)

سرسره پرش در آسمان (سایت 2
پنج سال50020/000/00025/000/00030/000/00036/000/00040/000/000151/000/000 متر مربعبانوان باالى سوله ى بازى)

سرسره رنگین کمان3
(ضلع جنوبى کارتینگ )

پنج سال154030/000/00035/000/00045/000/00050/000/00060/000/000220/000/000متر ربع

نوبت دوم

www.sozi.ir  :آدرس سایت سازمان
info@sozi.ir :ایمیل سازمان

تلفن سازمان: 36273080- 36273010

می
 گابریل کالدرون
یک بازى بیرونا
را با هفت پیروزى
مثبت از خودشب
اســت و د
ب ســه
نفت

د

یکه
درکر
7در سال 1987 خب
شکل در پایتخت
گوش همه رسید.
1000 فو شــکل
اتاق و پنج رستورا
ه آن زمانقرار بود
«پایتخت بیدها»ن
آینده افتتاح شود،
با این
به
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پرونده آزادسازى ســهام عدالت درحال تکمیل است و 
طبق وعده مسئوالن، در 18 مرداد ماه که مصادف با عید 
غدیر خم است، امکان فروش 60 درصد این سهام براى 

مشموالن فراهم مى شود.
13 میلیون و 600 هزار نفر که روش مســتقیم را براى 
مدیریت ســهام خود انتخاب کردند از هشتم خردادماه 
امکان فروش 30 درصد از ســهام خود را با مراجعه به 
بانک ها یا کارگزارى ها داشــتند. طبق وعده ریاست 
جمهورى 30 درصد دیگر سهام عدالت براى عید غدیر 
(شنبه هفته آینده) و 30 درصد دیگر هم براى 22 بهمن 

آزاد مى شود.

بر این اساس مشــموالنى که تاکنون اقدام به فروش 
سهام خود نکرده اند، مى توانند براى فروش 60 درصد 
ســهام خود اقدام کنند. افرادى هم که پیش از این 30 
درصد سهام خود را فروخته بودند، مى توانند نسبت به 
فروش 30 درصد دیگر سهام خود اقدام کنند. سهامداران 
باید توجه داشته باشند براى فروش سهام خود محدودیت 
زمانى ندارند و اگر امسال هم اقدام به فروش سهام خود 

نکنند، حق فروش از آنها سلب نخواهد شد.
از ســوى دیگر همچنان به ســهامداران سهام عدالت 
توصیه مى شود از فروش ســریع سهام خود خوددارى 

کنند. /2369

رئیس کمیســیون بهداشــت مجلس دربــاره غیبت 30 
درصدى شرکت کنندگان در آزمون دکتراى روز پنج شنبه 
و تکلیف برگزارى آزمون هاى سراســرى اظهار کرد: بارها 
نظرات خودمــان را به رئیس جمهور و وزیر بهداشــت به 
صورت مکتوب اعالم کرده ایم. مشــکل ما این است که 
پروتکل مى نویسیم اما در عمل اجرایى و عملیاتى نمى  شود. 
تصور کنید فردى چهار ســاعت ماســک بزند و در فضاى 
سرپوشیده اى که نمى توان کولر را هم به علت انتقال آلودگى 
روشن کرد بنشــیند و امتحان بدهد؛ فقط نوشتن پروتکل 
کافى نیست و نشان داده ایم توان اجرایى کردن آن را نداریم.

حسینعلى شهریارى درباره نامه نگارى با وزیر علوم و وزیر 

بهداشت گفت: قرار نیست به علت شــرکت در کنکور در 
شرایط نامناسب، شمارى از داوطلبان یا اعضاى خانواده شان 
جان خود را از دست بدهند. شهریارى با بیان اینکه با وضعیتى 
که داریم هیــچ ضمانت اجرایى براى اجــراى پروتکل ها 
نخواهیم داشت، گفت: با این اقلیم گسترده، فرهنگ هاى 
مختلف و وضعیــت اجرایى نمى توان همــه پروتکل ها را 
رعایت کرد. باید ابتدا بیمارى را کنترل کنیم، بعد امتحانات را 
برگزار کنیم. وى اظهار کرد: همکاران ما مصمم هستند شاید 
اگر ستاد کرونا تصمیم نگیرد، یک طرح دوفوریتى بیاورند 
و جلوى تمام کنکورها را بگیرند. این موضوع تا یک شنبه 

( امروز) تعیین تکلیف مى شود.

شنبه سهام عدالت
 60 درصدى مى شود

طرح مجلس براى
 لغو تمامى آزمون ها

سورپرایز 
محمود دولت آبادى 

   ایران آرت | کتاب جدید محمود دولت آبادى 
با عنوان «اســب ها اســب ها از کنار یکدیگر» 
همزمان با 80 سالگى این نویسنده منتشر شد. 
نشر چشمه اعالم کرده است: 10 مرداد، همزمان 
با زادروز محمود دولت آبادى، کتاب تازه او توزیع 
سراسرى شده و 40 کتابفروشى در سراسر ایران 
به طور همزمان از این کتاب رونمایى کردند. بر 
اساس اعالم ناشر، خرید کتاب «اسب ها اسب ها 
از کنار یکدیگر» به سه صورت  اینترنتى (از سایت 
پاکت)، تلفنى و حضورى از 40 کتابفروشــى از 
روز 10  مرداد تا 18 مــرداد با 20 درصد تخفیف 

امکانپذیر است./2373

ضجه در موسیقى مد است
   خبــر آنالیــن | قاســم افشــار، خواننده 
پیشکسوت پاپ که مهمان برنامه «پنج شنبه 
جمعه» رادیو ایران بــود، در گفتگو با منصور 
ضابطیان درباره تفــاوت ترانه هاى دهه هاى 
قبل با این دهه گفت: چند ســالى اســت یک 
چیزى به عنوان ناله و ضجه در موسیقى ما مد 
شده است. واقعًا به نوعى شده است که خیلى از 
صداها تو دماغى، شعرها و ملودى ها همه شبیه 
هم شده اند. شما یک تنظیم را مى شنوید بعد 
مى بینید چهار خواننده مختلف همان فرم را از 
یک نفر مى خواند. تکرار مکررات است و فکر 
مى کنم اگر این روند ادامه پیدا کند موسیقى را 

با موسیقى نابود کنند./2374

زوج پرستار 
به جان هم افتادند!

   روزنامه ایران | درگیرى زوج میانسال که 
هر دو از کادر درمانى یک بیمارستان در شهر رى 
بودند با مرگ شــوهر و زخمى شدن همسرش 
پایان یافت. نخستین بررســى ها نشان مى داد 
حدود ســاعت8 و 30 دقیقه شامگاه چهارشنبه 
درگیرى خونینــى بین یک زوج میانســال در 
مرکز روانپزشــکى رازى رخ داده اســت. وقتى 
مأموران کالنتــرى 173 کهریزك راهى محل 
شدند جسد «رضا» 50 ساله را که با ضربه چاقو 
به قلبش مرده بود پیدا کردند. همسر وى نیز که 
زنى 45 ساله بود به شدت مجروح شده بود. زن 
در تحقیقات گفت: همسرم سوپروایزر بیمارستان 
بود و من هم به عنوان کمک بهیار کار مى کردم. 
من و همســرم باهم اختالف خانوادگى داشتیم 
و قبل از حادثه با همســرم ســر مسائل جزئى 
دعوایمان شد. یکدفعه او چاقویى برداشت و ابتدا 
به من حمله کرد و چند ضربه به من زد و بعد از آن 

خودش را با چاقو زد.

نمایش روس ها 
   انتخــاب | به گفتــه دکتر مینــو محرز، 
متخصص بیمارى هاى عفونى و عضو کمیته 
علمى مبارزه با کرونا، روس ها در زمینه ساخت 
واکسن هنوز موفق نشده اند و این یک نمایش 
اســت. به گفته او امکان ندارد ایران از واکسن 
ساخت روسیه استفاده کند چراکه ایمن بودنش 

اثبات نشده است. /2375

بازداشت
 7 کارمند شهردارى

   ایرنا | دادســتان عمومى و انقالب مهاباد 
گفت: به دنبال گزارش هــاى مردمى مبنى بر 
فساد مالى و تخلف از سوى تعدادى از کارکنان 
شهردارى مهاباد اوایل هفته گذشته پنج نفر از 
کارکنان شهردارى با اتهام فساد مالى دستگیر 
شدند. اصالن حیدرى افزود:  با انجام تحقیقات 
بیشــتر در این رابطه دو نفر دیگر نیز دستگیر 
شده  و تا این لحظه تعداد این افراد به هفت نفر 

به اتهام هاى مختلف مالى رسیده است.

کرونایى ها رهگیرى مى شوند
   ایرنا | حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى روز 
شنبه در جلسه ستاد ملى مقابله با کرونا با تأکید بر ادامه 
تست و شناسایى مبتالیان اظهار کرد: راه مقابله با این 
ویروس آن است که بدانیم چه کسانى حامل این ویروس 
هستند. وقتى افراد آلوده شناسایى شدند، آنها را باید از 
جامعه جدا کرد. روحانى افزود: البته کشورهایى هستند 
که سیستم مونیتورینگ را دارند. ما این سیستم را نداریم 
اما از طریق موبایل قابل بررســى است که ببینیم افراد 
کجا بوده و رفته اند. اگر وزارت بهداشت این راه را مطلوب 

بداند، اجراى آن دشوار نیست.  /2372

اوباما 
به ظاهر سیاه پوست نیست! 

   کافه ســینما | سردبیر خبر ساعت 14 سیما، 
درباره  استفاده از عبارت «اوباماى به ظاهر سیاه پوست» 
توضیح داد. وى در پاسخ به حواشى پیش آمده در پخش 
خبر اعتراض ها به بى عدالتى در آمریکا در بخش خبرى 
14 جمعه دهم مرداد 99 گفت: «منظور از عبارت "رئیس 
جمهور به ظاهر سیاه پوست آمریکا" این بود که آقاى 
اوباما فقط ظاهرش سیاه پوست است اما مدافع حقوق 
ســیاهان آمریکا نیست، که به علت ســهو در نگارش 
خبر، دچار کژتابى عبارت شد و برخى مخاطبان آن را به 
گونه اى دیگر برداشت کردند. لذا بابت این سهو قلم از 

مخاطبان عزیز و فهیم عذرخواهى مى شود.»

یک حرف بزنید!
   برترین هــا | میثم مطیعى، مداح معروف از نحوه 
تصمیم گیرى ســتاد ملى کرونا درباره برگزارى مراسم 
مذهبى انتقاد کرد. او در صفحه خود در توییتر نوشــت: 
سالمت مردم بیش از دیگران براى هیئتى ها مهم است. 
ما تابع تصمیمات ستاد ملى کرونا هستیم؛ اما یک حرف 
بزنید. نه مثل تجربه روز عرفه که نهاد «آ» صبح یک چیز 
بگوید، ظهر نهاد «ب» یک چیز، عصر همه خالف هم! 
عید غدیر نزدیک است. اگر نظرى دارید اوًال بین خودتان 

جمع بندى کنید و ثانیاً زودتر اعالم کنید.

ماسک هایتان را بنزین بزنید!
   ایســنا | رئیس جمهورى فیلیپین یکبار دیگر به 
مردمش اعالم کرد که ماســک هاى صورت خود را که 
براى جلوگیرى از انتشار ویروس کرونا استفاده مى کنند، 
با بنزین تمیز کنند و تأکید کرد که اصًال شــوخى ندارد! 
«رودریگو دوترته» پیش تر نیز چنین اظهارنظرى کرده 
بود اما مقام هاى این کشــور به سرعت حرف هایش را 

اصالح کرده و گفتند که وى شوخى کرده است. 

دولت بدشانس!
   رکنا | عضو شــوراى مرکزى حــزب کارگزاران 
ســازندگى ایران، دولت روحانى را جزو بدشانس ترین 
دولت هاى پــس از انقالب قلمداد کــرد. جهانبخش 
خانجانى گفت: به قدرت رســیدن «دونالد ترامپ» در 
آمریکا و اعمال تحریم هاى خصمانه و بى سابقه علیه 
کشورمان، بدعهدى دولت هاى اروپایى، وقوع زلزله و 
سیل هاى کم سابقه و همه گیرى بى سابقه ویروس کرونا 
که دستکم در صد سال اخیر بى سابقه بوده، گوشه اى 
از مشکالتى است که روحانى در این مدت با آن مواجه 

بوده است.

جسد قاضى منصورى
 تحویل شد

   تسنیم | رئیس ســازمان پزشکى قانونى کشور 
از تحویل جسد قاضى منصورى به خانواده اش خبر داد. 
عباس مسجدى آرانى اظهار کرد: حدود ده روز پیش جسد 
وى به پزشک قانونى منتقل و بررسى هاى اولیه (معاینه 
جسد) انجام شد، اما به دلیل اینکه در حوزه سم شناسى و 
پاتولوژى فرایندهاى آزمایشگاهى و آماده سازى الم هاى 
تشخیصى فرایندى طوالنى است امیدواریم بتوانیم در 
یکى دو هفته آینده پاسخ را به مرجع قضایى اعالم کنیم.

خبرخوان

اعضاى هیئت دوچرخه سوارى شهرستان سبزوار در پى 
مصوبه شوراى فرهنگ عمومى در خصوص ممنوعیت 
دوچرخه ســوارى بانوان در ســبزوار از این هیئت استعفا 

کردند.
 اعضاى هیئت دوچرخه سوارى سبزوار استعفاى خود را 
تقدیم رئیس اداره ورزش و جوانان کردند که این استعفا 
از سوى مجید نصرا... زاده، رئیس این اداره مورد پذیرش 

قرار گرفت.
در توضیح متن استعفانامه اى که در کانال اطالع رسانى 
این هیئت منتشر شده، آمده است: «با توجه به اتفاقات اخیر 

در بحث دوچرخه سوارى بانوان شهرمان و در حمایت از 
جامعه دوچرخه سوارى زنان ســبزوار، کلیه اعضاى این 
هیئت از سمت هاى خود کناره گیرى کرده و ضمن قطع 
همکارى با اداره ورزش، استعفاى خود را تقدیم این اداره 
کردند.» هیئت دوچرخه سوارى سبزوار در دو سال گذشته 
عالوه بر راه اندازى کمپین سه شنبه هاى بدون خودرو و 
آموزش دوچرخه سوارى، مسابقات تایم تریل انفرادى را در 
سطح استان با موفقیت برگزار کرده بود و نتیجه اقداماتشان 
در افزایش رغبت مردم به اســتفاده از دوچرخه در سطح 

شهر، مشهود بود.

دلیل استعفاى اعضاى هیئت دوچرخه سوارى سبزوار 
جدیدترین تحقیقات دانشمندان دانشگاه ایندیانا نشان داده 
است مبتالیان به کووید- 19 در طول بیمارى 98 عالمت 

مختلف را از خود نشان داده اند.
جدیدترین یافته هاى محققان نشان مى دهد عالیم ابتال به 
ویروس کرونا مى تواند براى مدت طوالنى در بدن بیماران 
باقى بماند. همچنین عالیم این بیمارى بسیار متنوع تر از 

آن چیزى است که پیش تر تصور مى شد.
بر این اساس، جدیدترین تحقیقات نشان مى دهد از درد 
مفاصل تا تب و از ریزش مو تا دو بینى، مى تواند از عالیم 
ابتال به کووید- 19 باشد. در تحقیقات دانشمندان دانشگاه 

علوم پزشکى ایندیاناى آمریکا مبتالیان به ویروس کرونا 
98 عالمت مختلف را در زمانى که به این بیمارى مبتال 
بودند از خود نشــان داده اند. برخى از این عالیم شامل 
مواردى همچون سرگیجه، اضطراب، سردرد، جوش، درد 
مفاصل، تنگى نفس، سوزش معده، اسهال و تب مى شد. 
مبتالیان همچنین از موارد مرتبط بــا کارکرد مغز مانند 
مشــکل در حافظه، تفکر کردن، خواب و بینایى شکایت 
داشتند. بیش از یک سوم مبتالیان اعالم کردند عوارضى، 
چون درد مداوم مانند سر درد، درد عصبى و درد مفاصل را 

در طول بیمارى تجربه کردند./2371

تشخیص 98 عالمت جدید در ابتال به ویروس کرونا

درآمدها از تفرجگاه ماراالگو رئیــس جمهور آمریکا و دو 
ملک دیگرش جمعه  شــب در یک اظهارنامه مالى که به 
دولت فدرال ارائه شده، افشــا شد. این اظهارنامه مالى که 
ســاالنه باید به دفتر اخالقیات دولت آمریکا ارائه شــود، 
درآمدهاى امالك و مستغالت سازمان ترامپ را در بخش 

«درآمد» فهرست مى کند.
در این اظهارنامه آمده اســت که درآمده حاصل شــده از 

تفرجگاه ماراالگو در ســال 2019 میالدى برابر با 21/4 
میلیون دالر بوده، در مقایسه با ســال 2018 و 2017 که 
درآمد حاصل شده از این تفرجگاه به ترتیب 22/7 میلیون و 
25/1 میلیون دالر بوده است. درآمد حاصل شده از تفرجگاه 
دورال ترامپ نیز در ســال 2019 میالدى 77/2 میلیون 
دالر بوده در حالى که این در آمد در ســال 2018 میالدى 
75/9 میلیون دالر بوده است. تفرجگاه ترامپ اینترنشنال 
در واشنگتن نیز سال گذشته 40 میلیون دالر درآمد داشته 
که تقریباً با درآمد سال 2018 میالدى آن برابر بوده است.  
همزمان با آغاز پاندمى کرونا، هر سه تفرجگاه در ماه مارس 

تعطیل شدند.
ترامپ در ســال 2017 میالدى که زمام امور کشور را به 
دست گرفت نخســتین رئیس جمهورى شد که از زمان 
واترگیت به طور کامل از فعالیت هاى تجارى شخصى خود 

فاصله نمى گیرد.

افشاى درآمد نجومى ترامپ 
مدت هاست که اســتان هرمزگان در فهرست مناطق 
قرمز کرونایی کشور قرار گرفته و اخیراً سخنگوي وزارت 
بهداشت نیز مردم را از ســفر به این استان به خصوص 
جزیره کیش بر حذر داشته است. اما با کمال تعجب این 
شب ها شاهد پخش برنامه اي از شبکه 2 سیما هستیم که 

جاذبه هاي گردشگري کیش را تبلیغ می کند! 
بنابه گزارش هاي رسیده با گذشت بیش از یک ماه، نحوه 
برگزاري جشنواره تابســتانی امسال کیش همچنان در 
هاله اي از ابهام قرار دارد. از طرفی به علت شیوع کرونا 
برگزاري هرگونه مراسمی ممنوع اعالم شده و از طرف 
دیگر سازمان منطقه آزاد کیش دور از چشم کیشوندان، 
اصناف، هتلداران و مســافران، بودجــه اي هنگفت به 
برگزاري جشنواره تابستانی اختصاص داده است، بدون 
آنکه عمًال جشــنواره اي در کار باشد! البته به جز همین 
برنامه تلویزیونی شــبانگاهی که فقط یکی از آیتم هاي 

پرهزینه این جشنواره صوري است. برنامه اي که پیداست 
حاصل تدوین شــتابزده فیلم هاي آرشــیوي موجود در 
جزیره است، آن هم بدون هیچ خالقیتی با اجرایی ضعیف 
و پخش ترانه هاي بی ارتباط با موضوع که یک ماه است 
هر شب روي آنتن شبکه اي سراسري می رود و در اوج 
مشــکالت اقتصادي و شــیوع کرونا، امنیت و آرامش 

منطقه اي پرخطر را به رخ مردم می کشد!
البته همراه با این طنز تلخ که در شب هاي اخیر زیر فشار 
اعتراضات و انتقادات روزافزون، مجبور شده اند زیرنویس: 
«به کیش سفر نکنید!» را هم به آن اضافه کنند! و تلخ تر 
آن که هزینه اي میلیاردي نیز صرف این برنامه ضعیف با 

اهداف کامًال متناقض شده است!
از دالیل و ضرورت هاي اختصاص بودجه میلیاردي به 
سایر بخش هاي جشنواره اي که عمًال تعطیل شده است، 

نیز خبري در دست نیست!

تبلیغات میلیاردى براى جشنواره اى که برگزار نمى شود!

در سال 1987 خبر ســاخت هتلى بزرگ و هرمى شکل 
در پایتخت کره شــمالى، پیونگ یانگ بــه گوش همه 
رسید. ارتفاع این آسمانخراش هرمى شکل 1000 فوت 
بود و حداقل داراى 3000 اتاق و پنج رســتوران بزرگ با 
نماى وسیع بود. در آن زمان قرار بود هتل «رویانگ» که 
به عنوان «پایتخت بیدها» نامگذارى شــده بود، طى دو 

سال آینده افتتاح شود، اما این اتفاق هرگز رخ نداد.
با اینکه ساخت هتل در زمان مقرر به پایان رسیده بود، اما 
تا 16 ســال بعد همچنان بدون پنجره و خالى باقى ماند، 
بتن هاى آن شــروع به ریختن کرد و تبدیل به هیوالیى 
رعب انگیز شد که در حال نظاره شهر بود. به مرور زمان 
این هتل که باعث کوتاه جلوه دادن تمام ساختمان هاى 

اطراف خود شده بود را «هتل شوم» نامیدند.
در حال حاضر این هتل ملبس به شیشه و تزییناتى مانند 
نورهاى LED شده و تبدیل به یک منظره رنگارنگ در 
شب شده است. روند ســاخت بارها شروع و متوقف شده 
اســت و رفته رفته مردم به این نتیجه رسیده اند که این 
هتل هرگز به روى مهمانان گشــوده نخواهد شد. هتل 
«رویانگ» که تا به امروز بسته بوده، بلندترین ساختمان 

خالى در جهان است.
هتل «رویانگ» محصول جنگ ســرد میان آمریکاى 
حامى کره جنوبى و شوروى حامى شمالى ها بود. یکسال 
قبل از شروع پروژه، شرکتى در کره جنوبى بلندترین هتل 
جهان با نام «اســتفورد غربى» در ســنگاپور را ساخت. 
پایتخت کره جنوبى یعنى ســئول در آن زمان مشغول 
آماده سازى براى میزبانى المپیک تابستانى 1988 بود و 

کشور در تب وتاب تحول به سوى دموکراسى.
پیونگ یانگ در پاســخ به دســتاوردهاى کره جنوبى، 
فســتیوال جهانى جوانان و دانشجویان را در سال 1989 
ترتیب داد که نوع اجتماعى شــده همان المپیک بود. به 
همین دلیل تصمیم به ســاخت هتلى براى این رویداد 

گرفت تا بتواند رکورد جهانى را از کره جنوبى برباید.
اما به علت مشــکالت مهندســى در زمان مقرر ساخت 
هتل به پایان نرســید. دولت تا آن زمان میلیاردها دالر را 
صرف ساخت هتل کرده بود، استادیومى جدید ساخته بود، 
فرودگاه پیونگ یانگ را گســترش داده بود و مسیرهاى 
جدیدى ایجاد کرده بود. کره از نظر اقتصادى با مشــکل 
مواجه شــد و اتحادیه جماهیر شــوروى نیز نتوانســت 
ســرمایه گذارى الزم را در این کشــور انجام دهد. کره 
شمالى با بحران اقتصادى روبه رو بود. با اینکه بیرون سازه 

کامل شــده بود اما به دلیل نداشتن بودجه پروژه در سال 
1992 متوقف شده و جرثقیل در باالى ساختمان به همان 

شکل رها شد.
در سال 2008 پس از 16 سال توقف، مجدداً ساخت پروژه 
توسط یک شرکت مصرى که مسئول راه اندازى شبکه 
3G کره شمالى بود، به صورت غیرمنتظره اى آغاز شد. 
جرثقیلى که حدود دو دهه در باالى ساختمان قرارداشت 
را برداشــتند. پنجره ها و پنل هاى فلزى با هزینه 180 
میلیارد دالر توسط کارگران بر روى سازه بتنى نصب شد 
تا ظاهرى براق به آن ببخشد. پروژه در سال 2011 کامل 
شد تا بلکه به زودى افتتاح شود. در اواخر سال 2012 گروه 
هتل هاى لوکس آلمانى «کمپینســکى» اعالم کرد که 
«رویانگ» تا اواسط 2013 تحت مدیریت این گروه افتتاح 
خواهد شد اما بعد از چند ماه اعالم کرد که این کاردرحال 

حاضر امکانپذیر نیست.
حاال شایعاتى که درباره قوى نبودن تکنیک هاى ساخت 
شــکل گرفته بود بار دیگر قوت گرفت. در ســال 2014 

یک ساختمان 23 طبقه در پیونگ یانگ به دلیل ساخت 
نامناسب فروریخت.

عکاسانى که در سال 2012 از داخل ساختمان عکاسى 
کرده بودند گفتند که کار بسیار کمى در داخل انجام شده 
است. «سیمون کوکرل» عکاس جزو معدود خارجى هایى 
است که وارد این هتل شده است. او در مصاحبه اى گفت: 
«آن روز به عنوان کادوى تولد من برنامه ریزى شده بود. 
در ابتدا مدیــر پروژه با ویدیویى متعلــق به مدت ها قبل 
نزد ما آمد. سپس به قســمت البى رفتیم که تماماً از بتن 
ساخته شده بود. سپس با یک آسانسور به طبقه نود و نهم 
رفتیم. زمان زیادى برد، زیرا ســرویس آسانســور بسیار 
قدیمى بود. در باالى ســاختمان چند عکس گرفتیم و 

سپس به البى بازگشتیم.»
با نصب نورهاى LED در سال 2018 ساختمان تبدیل 
به بزرگ ترین ســاختمان نورى شهر شد و پرچم کشور 
نیز در باالى آن قرار گرفت. در سال هاى اخیر کارهاى 
زیادى حول وحوش هتل انجام شده و هرکسى مى تواند 

در حوالى آن قدم بزند اما اجازه ورود به داخل ساختمان 
را ندارد.

اما سئوال اینجاست که آیا این هتل اصًال افتتاح خواهد 
شد؟ نمى توان گفت، زیرا ازآنجایى که ساختمان با شیشه 
پوشیده شده داخل آن مشخص نیســت. شکى نیست 
که اتفاقاتى در داخل آن در جریان اســت. شاید بخشى 
از قســمت هاى آن افتتاح شــود اما نه تمامى مجموعه. 
هتل «رویانگ» دیگر بزرگ ترین و بلندترین ساختمان 
این دو کره نیســت، برج جهانى «لوت» در سئول که در 
ســال 2017 تکمیل شــد حدود 800 فوت از آن بلندتر 
است. اما این هتل همچنان بلندترین هتل در کره شمالى 
است. بااینکه تعداد برج هاى قابل سکونت این کشور در 
سال هاى اخیر بیشتر شده، اما ارتفاع این برج ها هنوز به 

هتل «رویانگ» نرسیده است.
سال هاست که دولت براى فرار از خجالت زدگى سعى در 
 LED زنده نگهداشتن ساختمان کرده اما نصب نورهاى

خبر از برنامه هایى در آینده مى دهد./2370

پرده اى دیگر از راز و رمزهاى کشور پر راز و رمز

داستان یک هتل شوم درکره شمالى
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پرفروش ترین محصول 
فوالد مبارکه 

شـرکت فوالد مبارکه اصفهان با نماد فوالد، گزارش 
فعالیت ماهانه یـک ماهه منتهى بـه 31 تیرماه 99 را 
منتشر کرد که بر اساس آن میزان فروش این شرکت 
بزرگ فوالدى نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشته 
تغییرى نداشـته و بازهم بیشـترین میزان فروش این 
شرکت متعلق به محصوالت گرم فوالدى بوده است. 
میزان فروش ماهانه شـرکت فـوالد مبارکه اصفهان 
طى سـه ماهه نخسـت امسـال رقم 126/685/284 
میلیون ریال بـوده و در تیر ماه نیز این رقـم به میزان 

48/844/204  میلیون ریال ثبت شده است. 

درگذشت رئیس بنیاد شهید 
نطنز 

واژگونى خودروى پژو 206 رئیس بنیاد شـهید و امور 
ایثارگران شهرستان نطنز در جاده منجر به مرگ وى 
و همراهش شـد. این خودرو از آزادراه تهران به سمت 
جـاده قدیم نطنـز در حرکت بود که با سـه سرنشـین 
واژگون شـد. در این واژگونى دو نفر از سرنشینان که 
یک مرد و یک زن بودند از خودرو به بیرون پرت شدند 
و بر اثر شـدت ضربه جان خود را از دست دادند. یکى 
از جانباختگان این حادثه ابوالفضل شاطررجبى، رئیس 
بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان نطنز بود. یکى 
از سرنشـینان مصدوم خودرو نیز که دخترى 18 ساله 

بود، به بیمارستان انتقال یافت. 

شستشوى 44 کیلومتر 
از شبکه فاضالب 

به گـزارش روابـط عمومى و آمـوزش همگانـى آبفا 
منطقه یک، در تیر ماه سال جارى 44353 متر از شبکه 
فاضالب سـطح منطقه یک شستشـو شـد. عملیات 
شستشـو در تیر ماه سـال جارى توسـط پیمانکاران و 
با نظارت اداره توسـعه و بهره بردارى شبکه فاضالب 
منطقه یک انجام گرفت. همچنین در این ماه92/5 متر 
از خطوط شبکه فاضالب سطح آبفا منطقه یک براى 
جلوگیرى از پس زدگى و رفع انسداد شبکه فاضالب 
توسط پیمانکاران و با نظارت اداره توسعه و بهره بردارى 

شبکه فاضالب منطقه یک اصالح شد.

ابیانه درآستانه 
ثبت جهانى شدن

مدیرکل میـراث فرهنگى اصفهان گفـت: با توجه به 
ظرفیت هاى زیاد روسـتاى ابیانه تالش هـا به منظور 
ثبت جهانـى این روسـتا آغـاز شـده اسـت. فریدون 
اللهیارى اظهار کرد: به منظور تسـریع در این امر باید 
هر چه سریع تر زیرسـاخت هاى مورد نیاز تأمین شود 
و موانع موجـود بر سـر راه ثبت جهانى این روسـتاى 
تاریخى نیز رفع شـود که ایـن مهم، همـت و تالش 
بى وقفـه مسـئوالن و دوسـتداران میـراث فرهنگى 

منطقه را مى طلبد.

ریزش آوار در میرزاطاهر
ریزش آوار در خیابان میرزاطاهـر اصفهان روز جمعه 
موجب فوت یک کارگر 35 ساله شد. این حادثه ساعت 
9 و 25 دقیقه توسـط شـهروندان خیابـان میرزاطاهر 
به سـامانه 125 آتش نشانى اعالم شـد. در این حادثه 
کارگر جوان در زیر آوار مدفون شده بود و انجام احیاى 

قلبى- ریوى روى این کارگر مؤثر واقع نشد.

چایخانه ها باز نمى شوند
مدیرگروه مهندسى بهداشـت محیط استان اصفهان 
گفت: براى مقابله با شیوع کرونا ویروس در سه هفته 
گذشته بیش از صد چایخانه در استان اصفهان که به 
صورت غیرمجاز در ایام کرونا قلیان عرضه مى کردند 
پلمب و تعطیل شدند. سید مهدى میرجهانیان افزود: 
به علت قرار گرفتن استان در شرایط قرمز نه تنها زمان 
باز شـدن چایخانه هاى پلمب شـده مشخص نیست، 
بلکه احتمال تعطیلى بسیارى از اصناف و اتحادیه ها به 

مدت یک هفته وجود دارد.

خبر

طرح «بازبازى» ویژه خانواده ها شامل شش بازى اصلى و 53 
سرگرمى فکرى و جنبشى با رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
در مناطق مختلف شهرى اصفهان در حال برگزارى است. 
رئیس هماهنگى امور مناطق سازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان درباره اجراى طرح «بازبازى» 
اظهار کرد: در خانواده هایى که فضاى بازى گروهى در آنها 
بیشتر فراهم  است و افراد خانواده در کنار هم بازى مى کنند، 
امکان اینکه اعضا از قالب هاى سخت و دست وپاگیرى که 
محیط برایشان ساخته، رها شوند و خودشان باشند بیشتر 
فراهم است. امیرحسین ســتوده فر افزود: از جمله مواردى 
که مى تواند به این روند کمک کند، آوردن بازى به جامعه و 

به  مشارکت  طلبیدن مردم در بازى است. به همین منظور 
«بازبازى» عنوان طرحى بوده که در ایام تابســتان 99 و با 
حفظ مسائل بهداشتى درباره مقابله با کرونا، این وظیفه را 
به عهده گرفته است. وى با اشــاره به نتایج بررسى بودجه 
خانوار در مناطق شهرى ایران که در سال 93 از سوى بانک 
مرکزى منتشر شده است، درباره لزوم تفریح در جامعه بیان 
کرد: بررسى نتایج آمارى سال هاى گذشته درباره هزینه هاى 
خانوارهاى اصفهانى در حوزه تفریح و امور فرهنگى نشان 
مى دهد که این بخش ســهم کوچکى در سبد خانوارهاى 
اصفهانى دارد که فقط 2 درصد از کل هزینه هاى دوازده گانه 

خانواده ها ست.

اســتاندار اصفهان با تأکید بر ضــرورت حفظ آرامش 
خانواده هــا، گفت: نحوه بازگشــایى مدارس اســتان 
به طــور قطع بــا توجه بــه تمامى جوانب بررســى و

 اطالع رسانى مى شود.
عباس رضایى روز شــنبه در حاشــیه حضــور ویدیو 
کنفرانسى در جلسه ســتاد ملى مدیریت بیمارى کرونا 
با اشــاره به فعالیت هــاى مدارس در ســال تحصیلى 
جارى اظهار کرد: برنامه ریزى بســیار خوبى براى آغاز 
سال تحصیلى در سطح ملى و اســتانى صورت گرفته 
و مجموعه مدیریت اســتان و آموزش و پرورش براى 
وضعیت و طرح هاى مختلف این مهــم آمادگى الزم 

دارند.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه ســال تحصیلى از 15 
شهریور آغاز مى شــود، تصریح کرد: با توجه به اینکه 
دستورالعمل هاى بازگشایى مســتلزم بررسى وضعیت 
دقیق ابتالى استان به بیمارى اســت، به طور قطع در 
زمان مقتضى اطالع رســانى  شفاف انجام خواهد شد و 
الزم است شهروندان و هم استانى ها از توجه به شایعات 

پرهیز کنند.
استاندار اصفهان اظهارکرد: آزمون کنکور دکتراى غیر 
پزشکى روزهاى پنج  شــنبه و جمعه در استان به خوبى 

برگزار شد و خوشبختانه مشکل خاصى وجود نداشت.

نحوه بازگشایى مدارس 
اصفهان اطالع رسانى مى شود

«بازبازى» سبد تفریح 
خانواده ها را پر مى کند

«تملک خانه هنرمندان اصفهان توســط بنیاد شــهید» 
خالصه آن چیزى اســت که طى چند روز گذشته خاطر 
بسیارى از هنرمندان این شــهر را آزرده؛ چراکه این خانه 
ثبت ملى شده، بیش از 30 ســال در اختیار حوزه هنرى و 
پاتوق اهالى تئاتر، گرافیک، طنز، کارتون، شعر، ادبیات و 
موســیقى بوده و اکنون با مدیریت بنیاد شهید، مشخص 
نیســت که تکلیف میزبانى این خانــه از هنرمندان چه 
مى شود. این ســاختمان دو طبقه که پیشینه عمده آن به 
دوره پهلوى بر مى گردد در پارك ایثارگران (حدفاصل پل 
بزرگمهر تا پل خواجو) براى سال هاى سال محلى مناسب 
براى فعالیت هنرمندان بوده اســت.  مهدى احمدى فر، 
رئیس حوزه هنــرى اصفهان در این بــاره با خبرگزارى 

«ایسنا» گفتگو کرده که در ادامه مى خوانید.

بحث بر سر مالکیت خانه هنرمندان 
اصفهان از کى شروع شد؟

از قدیم االیام بحث بر سر خانه هنرمندان اصفهان بسیار 
بوده است. این ساختمان بعد از انقالب تحت تملک بنیاد 
مستضعفان قرار گرفت و بنیاد شهید اصفهان از سال 1394 
تا کنون پیگیر اخذ مالکیت این ساختمان بوده و اکنون هم 
دادگاه رأیــى صادر کرده که بر اســاس آن حوزه هنرى، 
شهردارى اصفهان، اداره کل آموزش وپرورش و اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى از این خانه خلع ید و بنیاد شهید 
به عنوان مالک اصلى شناخته شده است.  این در حالى است 
که حوزه هنرى اصفهان حدود 30 سال است که در خانه 

هنرمندان به هنرمندان شهر و استان خدمات مى دهد.
آیا حوزه هنرى در جریان تملک این 

خانه توسط بنیاد شهید بوده است؟
هفته گذشته همکاران ما در بنیاد شهید به خانه هنرمندان 
تشــریف آورده و رأى صــادره دادگاه را نشــان داده و 
گفته اند که ما آمده ایــم ســاختمان را تحویل بگیریم. 
درنهایت آنها را به دفتر ما در عمارت سعدى معرفى کردند 

و ما  هم جلســه اى برگزار کردیم و طى این جلسه درباره 
اینکه این ساختمان به عنوان خانه هنرمندان شناخته شده 
و هنرمندان تراز اول شهر تعلق  خاطر بسیارى به این مکان  

دارند صحبت کردیم.  
نظر بنیاد شهید چه بود؟

دوستان بنیاد شهید گفتند که ما خودمان به این ساختمان 
نیاز داریم و مى خواهیم آن را بگیریم.

بنابراین ماجراى واگذارى درســت 
نیست؟

خیر، جریان خانه هنرمندان از این قرار است که بنیاد شهید 
اقامه دعوى کرده و رأى دادگاه را گرفته و از حوزه هنرى در 
خصوص این مکان خلع ید شده است. به زبان ساده یک 
مالک به مستأجرش گفته ملک را تخلیه کند چراکه خود 

مى خواهد در آن مستقر شود.
خردادماه سال گذشته که تعدادى از 
دفترهاى مستقر در خانه هنرمندان به 
عمارت سعدى منتقل شد. اکنون که 
بحث تملک بنیاد شهید مطرح شده 
رفتار پیشین حوزه نیز تحت الشعاع 
آن قرارگرفته و گفته مى شود که این 
اقدام در راستاى یک توافق آگاهانه 
با بنیاد شهید بوده، این فرضیه درست 

است؟
این فرافکنى و شیطنت هایى است که اگر ادامه پیدا کند 
دســتگاه هاى ذیصالح باید برخورد الزم را با آن داشته 
باشند. حقیقت این است که بنیاد شهید از حدود پنج سال 
پیش پیگیر ماجراى تملک خانه هنرمندان بوده و ما نیز 
مثل سایر هنرمندان هفته گذشته مطلع شدیم که دادگاه 
حکم به خلع ید حوزه هنرى از این خانه داده اســت پس 
تأکید مى کنم که جابه جایى سال گذشته هیچ ارتباطى 

به این ماجرا ندارد.
هنرمندان شــاخه هاى مختلف از روز 

گذشته در شبکه هاى اجتماعى نسبت 
به تغییرات ایجاد شــده اعتراض و 
اظهار نگرانى کرده اند، حتماً به گوش 

شما هم رسیده.
بله و باید بگویم که در حال حاضر شرایط جامعه، شرایط 
خوبى نیست، به همین دلیل بنیاد شهید نباید براى تخلیه 
خانه هنرمندان عجله کند چراکه ممکن است عده اى از 

اعتراض اهالى فرهنگ و هنر سوءاستفاده کنند.
خانه هنرمندان تقریباً تمام روزهاى 
هفته در اختیــار پاتوق هاى مختلف 
فرهنگى هنرى بود. بعد از تملک بنیاد 
شــهید، تکلیف ایــن هنرمندان چه 

مى شود؟
ما اکنون به شدت پیگیر هستیم که خانه هنرمندان، خانه 
هنرمندان بماند و براى حفظ کاربــرى فعلى آن تالش 
مى کنیم. به هرحال 30 سال اســت که این مکان محل 
تردد هنرمندان رشته هاى مختلف هنرى بوده و به همین 
دلیل ما حتى پیشــنهاد اجاره مکان را هم به بنیاد شهید 
دادیم اما ظاهراً نظر آن ها این نیست و به ملکشان نیاز دارند. 
در این صورت حتمًا لزوم ایجاد یک مرکزیت خوب براى 
هنرمندان باید مدنظر قرار بگیرد اما اکنون در تهران تمام 
تالش ها در حال انجام است تا خانه هنرمندان همچنان 
خانه هنرمندان بماند و در واقــع موضوع اصلى مباحث 

حقوقى است و اختالفى که وجود دارد قابل حل است.
تاالر اندیشه و سینما ایران (که سال 
97 تخریب شد) نیز دو مکانى است 
که حوزه هنرى با بنیاد شهید بر سر آن 
اختالف حقوقى دارد. نتیجه پیگیرى 

این موارد تا به امروز چه بوده؟
 ما به شدت پیگیر این دو مورد هستیم اما متأسفانه تا کنون 
در هر دو مورد، به ویژه بحث ســینما ایران، به هیچ نقطه 

مشخصى نرسیده ایم.

بنیاد شهید به عنوان مالک اصلى یکى از قدیمى ترین پاتوق هاى هنرى اصفهان شناخته شد

«خانه هنرمندان» 
خانه هنرمندان مى ماند؟

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: براساس اعالم پزشکى 
قانونى در سه ماهه اول امســال میزان جانباختگان 
ناشى از تصادفات در کل کشور 16/1 درصد کاهش 
داشــته و در حوزه پلیس راه و راهنمایى و رانندگى 
استان اصفهان نیز به ترتیب با 25 و 23 درصد کاهش 
مواجه هستیم که عدد بسیار خوبى است و از شاخصى 

که تعیین شده بود نیز بیشتر است.
سردار ســید کمال هادیان فر در خصوص افزایش 
جریمه ورود به طرح زوج و فرد در شهر اصفهان اظهار 
کرد: افزایش جریمه در شهر اصفهان براساس مصوبه 
شوراى این شهر انجام شده و این موضوع نه پیشنهاد 
پلیس راهور ناجا بوده و نه در مجموعه دولت مطرح 

و نه در شوراى ترافیک استان تصویب شده است.
وى  جریمه یک میلیون ریالى بــراى ورود به طرح 
ترافیک شــهر اصفهان را بســیار زیاد دانســت و 

گفت: شــاید عددى کمتر از این براى تهران اعمال 
مى شــود ولى این رقم براى اصفهان زیاد اســت و 
من از این فرصت استفاده کرده و از شوراى ترافیک 
شــهر اصفهان تقاضا مى کنم که ایــن جریمه صد 
هزار تومانى را تقلیل دهنــد و حداقل 60 درصد آن 

را اعمال کنند.
این مقام ارشــد انتظامى افزود: هم اکنون 34 درصد 
تصادفات در جاده هاى کشــور رخ مى دهد در حالى 
کــه 70 درصد جانباختــگان ناشــى از تصادفات در 
جاده ها جان خود را از دست مى دهند که دلیل بیشتر 
آنها سرعت غیر مجاز است. سردار هادیان فر تصریح 
کرد: هم اکنون متوسط سرعت در کشور 78 کیلومتر در 
ساعت است در حالى در استان اصفهان متوسط سرعت 
85 کیلومتر در ساعت بوده و باید اقداماتى انجام دهیم 

که سرعت در این استان کاهش پیدا کند.

معاون اســتاندار اصفهان از افتتاح قطعه یک پروژه 
کنار گذر شهر اصفهان از آزاد راه جاده نطنز تا فرودگاه 
اصفهان و بخشــى از قطعه دوم از فرودگاه تا محور 

نایین در روز عید غدیر خبر داد.
حجت ا... غالمى با اشــاره به رونــد اجراى کنارگذر 
شــهر اصفهان، اظهار کرد: جلسه هماهنگى آزاد راه 
شرق با حضور تمامى مسئوالن برگزارکننده پروژه 
برگزار شــد. بخش اول پروژه در جــاده نطنز از آزاد 

راه نطنز-اصفهان شــروع و تا پــل حبیب آباد ادامه 
مى یابد و وضعیت به صورتى اســت که بیش از 95 
درصد پیشرفت فیزیکى داشته و کارهاى جزئى باقى 

مانده است.
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان 
با بیــان اینکه قطعه بعــدى تا پل فرودگاه اســت، 
گفت: حدود 30 درصد گاردریل و بخشــى از تابلوها 
و عالیم و خط کشــى باقــى مانده که زیــاد زمانبر

 نیست.
وى تصریح کرد: براساس برنامه ریزى انجام شده و 
هماهنگى هایى که با همه دستگاه ها شده، امیدواریم 
افتتاح بخش اول آزادراه جاده نطنز تا فرودگاه اصفهان 
قطعه یک و بخشى از قطعه 2 را براى روز عید غدیر 

افتتاح کنیم.
غالمى ادامه داد: براى افتتاح قطعه بعد که از فرودگاه 
شــروع و تا محور نایین ادامه دارد یک فرجه زمانى 
دو ماهه در نظر گرفته شــده که با اتمام این قسمت، 
تعهدات سرمایه گذار در قطعه هاى  یک و 2 به پایان 

مى رسد و کامل افتتاح مى شود.

مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان گفت: پایان 
مرداد ماه آخریــن مهلت ارائــه اظهارنامه مالیاتى 
عملکرد سال 98 اشخاص حقیقى و صاحبان مشاغل 

است.
بهروز مهدلو با اشاره به تمدید دو ماهه مهلت تسلیم 
اظهارنامه مالیاتى اشخاص حقیقى به علت شرایط 
خاص ناشــى از شــیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: 
امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا و تأثیر آن بر 
کســب و کار فعاالن اقتصادى، صاحبان مشاغل تا 
31 مرداد ماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتى خود را 

 tax.gov.ir به صورت الکترونیکى از طریق سامانه
ارائه کرده و از هرگونه مراجعه غیر ضرورى به ادارات 

مالیاتى اجتناب کنند.
وى بــا تأکید بر نحــوه تنظیم اظهارنامــه مالیاتى 
عملکرد 98، گفــت: اظهارنامه هــا باید به صورت 
شفاف، دقیق و با رعایت مقررات مربوط تنظیم و در 
موعد مقرر ارائه شــود و اطالعات آن با بانک هاى 
اطالعاتى مالیاتى مطابقت داشــته باشد در غیر این 
صورت در موتور ریسک سامانه طرح جامع مالیاتى 

قرار مى  گیرد.

رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان لبنیات اصفهان 
گفت: مشکلى در حوزه عرضه لبنیات به بازار وجود 
ندارد و فرآورده هاى لبنى به وفور در واحدهاى صنفى 
فروشــنده لبنیات بازار یافت مى شــود، اما افزایش 
قیمت لبنیات در هفته اخیر، تقاضاى عمومى براى 

خرید آن کاهش پیدا کرده است.
محمدرضا امیــن الرعایائــى اظهار کــرد: قیمت 

محصــوالت و فرآورده هــاى لبنى شــرکت هاى 
صنعتى و بــزرگ تولیــد کننده لبنیــات همچون 
پگاه و کالــه افزایش 22 تا 27 درصــدى را در بازه 
زمانى هفته گذشــته تجربه کرده اما محصوالت و 
فرآورده هاى لبنى تولید شده در شرکت هاى سنتى 
و کوچک تولیدکننده لبنیات، افزایش قیمت نداشته

 است.

جریمه ورود به طرح زوج و فرد کاهش یابد

بخشى از کنارگذر اصفهان افتتاح مى شود

پایان مرداد، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتى 

تقاضاى خرید لبنیات کاهش یافته است

معاون خدمات شهرى شهردار اصفهان مى گوید: کاستى 
ایمنى بازار اصفهان زنگ خطرى است که بارها به صدا 
درآمده و هشدارهاى الزم به مسئوالن ذیربط داده شده، 

اما هنوز اقدامات الزم صورت داده نشده است.
حسین امیرى اظهار مى کند: علیرغم اینکه براى تأمین 
ایمنى بازار مکاتباتى از ســوى دادستانى انجام شده، اما 
هنوز در این باره اقدام جدى نشده و نگران احتمال وقوع 

حادثه جبران ناپذیر در بازار اصفهان هستیم.
معاون خدمات شهرى شــهردار اصفهان با بیان اینکه 
وضعیت بازار اصفهان مناسب نیســت، تأکید مى کند: 

اتاق اصناف باید واحدهاى صنفى فعال در سطح شهر را 
ملزم به دریافت تأیید ایمنى از آتش نشــانى قبل از آغاز 

فعالیت کند.
وى مى افزایــد: در محدوده بــازار، کارگاه هاى تعمیر و 
ساخت مثل زرگرى، طالسازى و... منابع خطرى است 
که باید جمع آورى و به فضاهاى استاندارد منتقل شود. 
در بخش هایى از بازار اصفهان تجمع کپســول هاى گاز 
مشاهده مى شــود که هر لحظه مى تواند به عنوان یک 

نقطه انفجارى عمل کند.
وى تأکید مى کند: تاکنون اخطارها و تذکرات زیادى به 

کسبه داده شده تا نکات ایمنى را رعایت کنند، اما براى 
داشتن ایمنى نیازمند توجه و همراهى همه دستگاه ها به 

خصوص اتاق اصناف و کسبه بازار هستیم.
معاون خدمات شهرى شهردار اصفهان با بیان اینکه براى 
انجام طرح مطالعات تأمین ایمنى بازار در مرحله انتخاب 
مشاور هســتیم تا اقداماتى که الزم است در بازار بشود، 
مى گوید: دستگاه هاى زیادى از جمله میراث فرهنگى، 
سازمان هاى خدمات رسان همچون آب، برق، مخابرات 
و گاز متولى تأ مین ایمنى بازار اصفهان هستند که باید به 

وظایف خود عمل کنند.

نگرانى از احتمال وقوع حادثه در بازار اصفهان 
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مریم خدارحمى، بازیگر سریال «دخترم نرگس» معتقد است 
که اگر بودجه بیشترى به این سریال تعلق مى گرفت، بیشتر 

به کیفیت سریال پرداخته مى شد.
مخاطبان پر و پا قــرص تلویزیون به تازگى شــاهد پخش 
سریالى با نام «دخترم نرگس» از شــبکه یک سیما بودند، 
سریالى که شاید به نظر مى آمد موضوع آن تکرارى باشد اما 
با جلوتر رفتن داستان مشــخص شد که مقدارى با تصورات 
تفاوت دارد. مریم خدارحمى یکــى از بازیگران نقش اصلى 
سریال بود که سال ها از تلویزیون فاصله گرفته بود و ما کمتر 
شــاهد نقش آفرینى او در عرصه تلویزیون بودیم او که پس 
از بازى در این سریال دوباره به جایگاه قبلى خود بازگشت از 
کمبود بودجه و بى توجهى به ســریال سازى در شهرستان 
گالیه داشــت. به همین بهانه با او به گفتگو نشستیم که در 

ادامه مى خوانید.
مدت طوالنى بود که فعالیت نداشــتید. 
چــرا حضورتان کمرنگ شــده بود؟ با 
تلویزیون قهر کرده بودید یا خداحافظى؟
موضوع قهر و خداحافظى نبود. من یک مدتى احساس کردم 
که بهتر است آدم در بعضى از نقش ها بازى نکند و از کار دور 
باشد تا اینکه فعالیت کند اما از کار راضى نباشد. در واقع کیفیت 
را به کمیت ترجیح دادم. زمانى از این تصمیمم اطمینان حاصل 
کردم که براى بازى در فصل اول سریال «بچه مهندس» به 
من پیشنهاد بازى دادند. فیلمنامه سریال کامل نبود و به من 
گفته بودند که قرار اســت نقش اصلى باشم اما فیلمنامه که 
جلوتر رفت دیدم خیلى در آن سریال حضور ندارم، به همین 
دلیل تصمیم گرفتم مقدارى فاصله بگیرم تا نقشى که در شأن 
من باشد به من پیشنهاد شود. تا اینکه سریال «دخترم نرگس» 
به من پیشنهاد شد. «نرگس» محوریت قصه و بسیار پرچالش  
بود و زمانى که فیلمنامه را خواندم پذیرفتم که پس ازسال ها 

دورى از کار دوباره به کار بازگردم.

خب این کنــاره گیرى شــما از فضاى 
تصویر باعث نشد که کارگردانان شما 

را فراموش کنند؟
من سالیان سال اســت که در عرصه تصویر فعالیت کردم و 
بسیارى نیز مرا مى شناسند اینگونه نیست که بگویم شناخته 
شده نیستم. یکجایى تصمیم مى گیرى که حضور پیدا کنى 
تا مطلقًا فراموش نشوى اما به قدرى سطح کیفى کار پایین 
اســت که کًال ترجیح مى دهى فراموش شوى. من بازى در 
«دخترم نرگس» را پذیرفتم چون احســاس کردم کیفیت 
باالیى دارد. هرچند که مجبور بودم پنج مــاه از خانواده دور 
باشم، اما به نظر من ارزشش را داشت و بازخوردهاى خوبى 
هم گرفتم. سختى هاى کار بسیار زیاد بود به طور مثال مسئله 
بودجه خیلى مهم بود و متأسفانه بودجه شهرستان ها از بودجه 
سریال سازى در تهران کمتر است و این خودش یک مشکل 

بزرگ است.
جرا براى ساخت این فیلم از تهران خارج 
شــدید و به ارومیه رفتید؟ امکان اینکه 
این فیلم در تهــران یا هر جاى دیگرى 
ساخته شود وجود داشت. چرا که خیلى 
به فرهنگ و آداب و رسوم مردم ارومیه 

نپرداخته بود.
آقاى باقر پیران، نویسنده و کارگردان این سریال اهل ارومیه 
است و قصد داشت این فیلم را براى استان خودشان و بازیگران 
خودشان تولید کند و این موضوع هم بسیار درست است باید به 
هنرمندان شهرستانى پرداخته شود، من اصالتاً اصفهانى هستم 
اما چون تولیدات در آنجا ضعیف و کم اســت مجبور شدم به 
تهران بیایم تا در کنار هنرمندان پایتخت فعالیتم را ادامه دهم. 
این سریال هم براى بومیان آن منطقه ساخته شده بود اما براى 
اینکه سریال از شبکه سراســرى پخش شود باید چند بازیگر 

شناخته شده هم در آن ایفاى نقش مى کردند.
اگر یک روزى توجه به ســریال سازى 

در شهرستان ها افزایش پیدا کند شما 
حاضرید به شــهر خودتان برگردید و 

براى شبکه اصفهان بازى کنید؟
بله، اگر تولیدات بهتر شــود، بودجه کافى بدهند و کارهاى با 
کیفیت ساخته شود حتماً بازمى گردم به شهرم چون در ابتدا من 
کارم را در اصفهان آغاز کردم و چه کسى بدش مى آید که در 
شهر و دیار خود بماند؟ اما متأسفانه هنرمندان شهرستان بیکارند 

و خیلى بها داده نمى شوند، در صورتى که بسیار نیاز است.
فکر مى کنید این ســریال بــه قدرى 
تأثیرگذار بود که دیگر کارگردان ها نیز 
به این فکر بیافتند که به شــهر و دیار 
خودشان بازگردند و از بازیگران بومى 

آنجا استفاده کنند؟
من امیدوارم که این اتفاق بیافتد اما چیزى که وجود دارد این 
است که بیشتر تمرکز در تهران است. این موضوع یک برنامه 
ریزى بــزرگ مى خواهد. من امیدوارم ایــن اتفاق بیافتد اما 
کمبود بودجه براى ساخت سریال در شهرستان نیز خودش 
یک مشکل بزرگ است. ما 27 قسمت را در پنج ماه کار کردیم 
و تمام عوامل به سختى و با بودجه کم این سریال را ساختند، 
حتى مهلت ما به قدرى کم بود که فرصت تمرین و دورخوانى 
هم نداشــتیم. این فشــارهاى مالى در کاهش کیفیت کار 
تأثیرگذار بود و امکانش هست که یک بودجه بیشترى بدهند 

تا عوامل هم با دقت بیشترى روى کار متمرکز شوند.
همه آدم ها در شخصیتشان یک نقص و 
رفتار نادرستى دارند، به نظر شما شخصیت 
«نرگس» خیلى سفید نبود؟ یعنى این نقش 

براى خودتان باور پذیر بود؟
اینکه شخصیت «نرگس» خیلى سفید بود را قبول دارم. شاید 
شخصیت «نرگس» یک مقدار دورتر از افراد جامعه باشد، اما 
من مى گویم حداقل در آثار هنریمان آن دختر ایده آل را نشان 
دهیم تا شــاید عده اى را به انجام رفتار درست تشویق کند. 

بسیارى به من گفتند آنقدر کاراکتر «نرگس» براى ما جذاب 
بود که ما خواندن نماز اول وقت را شروع کردیم یا رفتارمان با 
والدینمان تغییر پیدا کرد. در کل من این سریال را بسیار دوست 

داشتم و به شدت شخصیت «نرگس» را باور کرده بودم. 
شــما در این ســریال با آقاى محمود 

پاك نیت براى اولین بار همبازى شدید.
بله و ایشــان به معناى واقعى کلمه فرشــته اند. به قدرى 

این انسان شریف و بزرگ و با شخصیت و نجیب بود 
که شما اصًال احساس نمى کردید که ایشان پدر 

واقعیتان نیست. از بازى کردن در کنار ایشان 
بسیار لذت بردم. گفتید شخصیت «نرگس» 
سفید اســت؛ آقاى پاك نیت دقیقًا چنین 

شخصیتى دارد.
اگر در سینما پیشنهادى 
داشته باشید حاضرید 
وارد این عرصه شوید؟
من تا کنون کار ســینمایى نداشتم 

و هرچند که تلویزیون یکســرى 
چارچوب هــا دارد اما ترجیحم 

تلویزیــون اســت بــه دو 
دلیــل اول اینکــه فضاى 
ســفیدترى دارد، دوم 
اینکــه بدون واســطه 
وارد خانه هــاى مردم 
مى شــویم. اما این به 
این معنا نیســت که 
اصًال نمى خواهم در 
ســینما بازى کنم 

قطعًا دوست دارم 
یک بار آنجا را 

امتحان کنم. 

انتقاد بازیگر اصفهانى از بى توجهى به فیلمسازى در شهرستان ها

مریم خدارحمى: «دخترم نرگس» با کمترین بودجه 
بهترین کیفیت را  ارائه کرد

سینماى ایران در طول ماه هاى گذشته و با توجه به شیوع بیمارى کرونا 
فراز و نشیب هاى فراوانى را پشت سر گذاشته است، تعطیلى پنج ماهه 
ســینما ضرر عمده اى را به بخش تولید و پخش هنر هفتم وارد کرد، از 
ابتداى تیر ماه سینماها بازگشایى شدند اما همچنان چرخ اکران به سختى 

به حرکت خود ادامه مى دهد. 
اما در این بین بخش تولید فعالیت خود را به صــورت جدى آغاز کرده 
و کارگردانان به امید برگزارى جشــنواره فیلم فجر در دوره سى و نهم 

مشغول به فعالیت هستند.
فیلم سینمایى «شــیرجه بزرگ» به کارگردانى کریم لک زاده و تهیه 
کنندگى محمدرضا شــفیعى آخرین مراحل فنى خود براى راهیابى به 
سى و نهمین جشنواره فیلم فجر را طى مى کند، جشنواره اى که به گفته 
مدیران سینمایى قطعاً برگزار خواهد شد اما باید دید در شرایط فعلى کرونا 

این تصمیم تا چه حد عملى خواهد بود. 
کریم لک زاده که نویسندگى سریال پر مخاطب «نوار زرد» به کارگردانى 
پوریا آذربایجانى و تهیه کنندگى محمدرضا شــفیعى را بر عهده داشته 
است؛ پیش ازاین تجربه موفقى در ســاخت فیلم هاى کوتاهى، چون 
«قمارباز» و «دخترى در میان اتاق» داشته که منجربه دریافت جوایز 
مختلفى از جشنواره هاى گوناگون شده است. همچنین دو فیلم «قیچى» 

و «کله سرخ» او نیز در گروه هنرو تجربه اکران شده است.
فیلم ســینمایى «شــیرجه بزرگ» که در ژانر جاده اى ساخته شده، در 
شهر هاى تهران، گیالن و اطراف مرز ارمنستان فیلمبردارى شده است و 
با پایان مرحله صداگذارى توسط امین شریفى، هم اکنون مراحل پایانى 

فنى خود را براى اکران هاى داخلى و خارجى طى مى کند.
در خالصه داستان «شیرجه بزرگ» آمده است: «َمرد و مریم براى یافتن 
گمشده شان همراه با ســه جامانده از یک گروه سیرك، وارد سفرى پر 

ماجرا در جاده ها مى شوند...»
در این فیلم ســینمایى بازیگرانى، چون سونیا سنجرى، پدرام شریفى، 
ساســان کاوه، حامد نجابت، على ســعدى، محمد رضاپور مقدم، زهرا 
ابراهیمى، اصالن شاه ابراهیمى، میثم دامن زه، بهزاد دورانى و نوشین 

کریمى به ایفاى نقش مى پردازند.

«شیرجه بزرگ» پدرام شریفى 
به سمت جشنواره فجر 39

سریال «شاهرگ» این روزها از شبکه 2 سیما مهمان خانه هاى 
مردم است، فریده سپاه منصور که در این مجموعه تلویزیونى 
به ایفاى نقش پرداخته درباره بازخورد پخش «شاهرگ» گفت: 
خوشبختانه تا اینجاى پخش ســریال «شاهرگ» با استقبال 
خوبى روبه رو شده است، داســتان و کشش درام باعث شده تا 

مخاطب با این سریال ارتباط برقرار کند. 
وى در همین راســتا ادامه داد: داستان ســریال «شاهرگ» 

پیچیدگى هاى جالب توجه و جذابى دارد، همین کش و قوس 
داســتان باعث شــده تا اثر از همان ابتدا مخاطــب را با خود 
همراه کند، اثرى که در ادامه هم اتفاقات جذابى را پیش روى 

تماشاگران قرار دهد.
بازیگر ســریال «شــاهرگ» با اشــاره به وضعیت ســخت 
فیلمبردارى و تولید آثار با توجه به شــیوع بیمارى کرونا ادامه 
داد: کرونا کار را براى همه گروه ها سخت کرده است، بازیگران 

هم سختى فراوانى را در این راه تحمل مى کنند اما باید کار کرد 
و چاره اى نیست. وى با تأکید بر لزوم رعایت نکات بهداشتى 
اضافه کرد: این روزها وقت آزمون خودمان است، اینکه تا چه 
حد به ســالمتى خود و خانواده و همینطور سایر نزدیکانمان 
اهمیت مى دهیم، ماسک زدن کار سختى نیست، تنها باید به 
خودمان کمى سختى بدهیم تا سریع تر این بیمارى از کشور 

خارج شود. /2368

فریده سپاه منصور: مخاطبان «شاهرگ» را دوست دارند

«برایان کراینســتون»، بازیگر مطرح سینماى هالیوود که 
بیشتر به علت بازى در فیلم سینمایى «برکینگ بد» به شهرت 

رسیده هم اعالم کرد که به بیمارى کرونا مبتال شده است.
کراینستون اعالم کرد: من مدتى پیش کرونا گرفتم و امروز 
حالم کامًال خوب است، شانس آوردم که زنده ماندم اما همیشه 
تا این حد نمى توان شانس داشت، از تمامى مردم مى خواهم 
که از ماسک استفاده کنند تا خطر ابتال به این بیمارى کمتر 
شود. دست هایتان را بشــویید و فاصله اجتماعى را رعایت 
کنید. مى توانیم از این مرحله بگذریم، اما به شرطى که با هم 

مقررات را رعایت کنیم.
برایان کراینستون بیشتر براى نقش «هال» در «سیتکام» 
شبکه رســانه اى «فاکس» با نام «دنیاى مالکوم» و نقش 
«والتر وایت» در ســریال درام شــبکه «اى ام سى» به نام 
«بریکینگ بد» شناخته مى شــود. وى تاکنون چهار جایزه 
امى براى بهترین بازیگر نقش اول مرد ســریال هاى درام 
براى بازى در مجموعه «برکینگ بد»، دو جایزه براى بهترین 
سریال درام براى تهیه کنندگى ســریال «بریکینگ بد» و 
همچنین دو جایزه گلدن گلوب بــراى فصل پنجم همین 
سریال براى بهترین بازیگر مرد درام و بهترین سریال درام 
برنده شده اســت. همچنین او براى بازى در فیلم «ترامبو»، 
نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد در هشتاد و 

هشتمین دوره جوایز اسکار شده است.
از دیگر فیلم هــاى وى مى توان به «نجات ســرباز رایان»، 

«آرگو»، «میس سان شاین کوچولو» و «راندن» اشاره کرد.

بازیگر مشهور «برکینگ بد» 
هم کرونا گرفت

شهره سلطانى از تجربه اش در زمان ابتال به کرونا گفت. این بازیگر سینما و 
تلویزیون در یک گفتگوى تلفنى درباره ابتالیش به کرونا گفت: خدا را شکر 
بهتر هستم. خودم هم نمى دانم چطور شد. یک روز متوجه شدم یکسرى 
عالیم دارم. اول فکر مى کردم از نوع ســرماخوردگى است. عالیمى مثل 

سردرد، گوش درد و گلودرد و سرفه هم داشتم.
سلطانى افزود: ریه هایم از بچگى ضعیف بود و همیشه درگیر بوده ام. من از 
کودکى زمینه ریوى دارم و یک دفعه متوجه شدم این عالیم را دارم. البته 
دو بار قبلش تست کرونا داده بودم و مبتال نبودم. بعد دردهاى بدنم بیشتر و 

عالیمم بیشتر شد و نفس تنگى هم گرفتم.
این بازیگر به نکته جالبى درباره تجربه اش از کرونا على رغم آنچه متداول 

است اشاره کرد: حس بویایى و چشایى ام را از دست ندادم! حس بویایى ام 
صد برابر شده بود! با پزشکم صحبت کردم و گفت تست ریه بدهم. بعد دیدند 
ریه هایم درگیر شده است. این روزها اگر سرما هم خورده باشید دکترها آن را 
به کرونا ربط مى دهند. شهره سلطانى یادآور شد: در حال حاضر خدا را شکر 
بهتر هستم. در این مدت استراحت کردم و داروهاى تجویز شده را استفاده 

کردم. خدا به من رحم کرد و حدود پانزده شانزده روز درد داشتم.
شهره سلطانى در پایان گفت: این روزها مشغول ضبط یک سریال هستم 
و اصًال درگیر این ســریال بودم و زمانى که آف بودم و سکانس هاى باقى 

بازیگران گرفته مى شــد این اتفاق برایم افتاد. بعد از آن هم از گروه 
خواهش کردم که تجدید قوا کنم و بعد برگردم.

سریال «داِدستان» به کارگردانى مسعود ده نمکى و تهیه کنندگى محمد خزاعى 
محصول مرکز «سیمافیلم» است که تصویربردارى آن با حضور بازیگران جدید 

در تهران ادامه دارد.
به تازگى هومن برق نورد، بهنوش بختیارى، على سلیمانى، هلیا امامى، حمید متقى 
و امیر کوهخایى جلوى دوربین رفتند. پیش از این نیز سحر قریشى، اصغر نقى زاده 

و علیرضا استادى مقابل دوربین مسعود ده نمکى قرار گرفته بودند.
این دومین همکارى هومن برق نورد با مســعود ده نمکى پس از فیلم سینمایى 
«زندانى ها» اســت. هلیا امامى و على ســلیمانى نیز در اولین همکارى خود با 

کارگردان سه گانه پرمخاطب «اخراجى ها»، جلوى دوربین مى روند.
بهنوش بختیارى نیز تاکنون در «اخراجى ها3»، «زندانى ها» و سریال «دارا و ندار» 
با ده نمکى همکارى داشته است. «داِدســتان» به کارگردانى مسعود ده نمکى و 

تهیه کنندگى محمد خزاعى محصول مرکز «سیمافیلم» است.
در این ســریال که پربازیگرترین سریال مســعود ده نمکى به شمار مى رود، 20 
بازیگر حرفه اى سینما و تلویزیون و صد بازیگر تئاتر ایفاى نقش مى کنند. بیشتر 
تصویربردارى سریال «داِدستان» در ایران و بخشى از آن در خارج از کشور انجام 
خواهد شد. فیلمنامه این سریال که فضایى پلیسى و معمایى دارد، بر اساس طرحى 
از مسعود ده نمکى به سرپرستى مسعود ده نمکى و تیم نویسندگان کریم خودسیانى 

و پدرام کریمى به نگارش درآمده است.

شهره سلطانى: حس بویایى ام صد برابر شده بود! 
س بویایى ام

م. بعد دیدند 
دکترها آن را

 خدا را شکر 
ه را استفاده 

.
ریال هستم 
س هاى باقى 

ز گروه 

د! 

اولین تصاویر از ســکانس هاى دفاع مقدسى «ایل دا» منتشر 
شد.

«ایل دا» یکى از مجموعه هاى پربازیگر و از تولیدات ســیما 
فیلم است. در این مجموعه بیش از 35 بازیگر حرفه اى سینما 
و تلویزیون با گریم هاى متفاوت فعال هستند همچنین بیش 
از 100 بازیگر تلویزیــون و تئاتر لرســتان در این مجموعه 
به ایفاى نقش مى پردازند. اما این ســریال این روزها در چه 

مرحله اى قرار دارد؟
علیرضا ســبط  احمــدى، تهیه کننده مجموعــه تلویزیونى 
«ایل دا» با اعــالم آخرین خبرها از ایــن مجموعه پربازیگر 
گفت: ســکانس هاى مربوط به جنگ در ارتفاعات خرم آباد 
در گرماى 43 درجه در حال تصویربردارى اســت. وى ادامه 
داد: تصویربــردارى صحنه هاى جنگ در خارج از شــهرك 
دفاع مقدس و انتقــال ادوات جنگ به منطقــه خرم آباد کار 
بسیار سخت و پیچیده اى اســت که با همکارى گروه در حال 
انجام آن هستیم. گروهى متشکل از 180 نفر در این منطقه 
مشغول به فعالیت و آماده سازى صحنه ها هستند که با رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى تالش مى کنیم روز هاى سخت کرونا 
را سپرى کنیم. وى در خاتمه تأکید کرد: امیدواریم با مساعدت 
مدیران بتوانیم مجموعه را براى چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

آماده و روانه آنتن کنیم. 
«ایل دا» به کارگردانى راما قویدل و به نویســندگى نوشین 

پیرحیاتى در حال تولید است.
بازیگران این سریال عبارتند از مجید مظفرى، پوریا پورسرخ، 
فاطمه گودرزى، خسرو شهراز، جعفر دهقان، کاظم هژیر آزاد، 

کورش سلیمانى و.../2367

بازیگران مشهور مقابل دوربین
 ده نمکى رفتند

«ایل دا» براى چهلمین سالگرد دفاع مقدس آماده مى شود

  مهسا بهادرى/ خبرآنالین |
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بار دیگر ذوبى ها از اشــتباهات داورى متضرر 
شدند تا سبزپوشان اصفهانى همچنان در جمع 

تیم هاى فانوس به دست لیگ باقى بمانند.
هنوز آتــش جنجال هاى دیــدار ذوب آهن و 
ماشین ســازى تبریز در فوالدشــهر اصفهان 
فروکش نکرده بود، که بار دیگر علیه شاگردان 
لوکا بوناچیچ اشــتباهات تأثیرگذارى از سوى 
کوبل داورى رخ داد؛ در دیدار با ماشین سازى 
اشــتباهات پرشــمار محمدحســین ترابیان 
و کمک هاى او باعث شــد تــا بوناچیچ از یک 
پیروزى خانگى با ذوب آهن محروم شود و در 
حسرت رســیدن به این مهم بماند و اشتباهات 
آنقدر مشــهود بود که در اقدامى غیرمنتظره از 
سوى فدراسیون، جلسه فورى براى بررسى این 
اشتباهات صورت پذیرفت هر چند که وعده داده 
شد نتایج آن بالفاصله اعالم مى شود اما هنوز 

خبرى از خروجى آن جلسه نیست!

پس از اشتباهات ترابیان، جمشیدى سخنگوى 
باشــگاه ذوب آهن در مصاحبــه اى جنجالى 
گفته بود: اطمینان داشته باشــید که داور این 
دیدار به منفورترین چهره براى مردم اصفهان 
تبدیل شد و هرگز آنچه با بى عدالتى علنى در 
چمن ورزشگاه فوالدشهر انجام داد، فراموش 
نخواهد شــد. ایــن داور بایســتى در یکى از 
برنامه هاى سراسرى و پر بیننده فوتبال رسمًا 
از مردم اصفهان عذرخواهى کند و در غیر این 
صورت تندیس این شــخص را به عنوان یک 
چهره منفور در شهر اصفهان به نمایش عموم 

مردم خواهیم گذاشت.
حال جمعه شــب این اشــتباهات دوبــاره علیه 
ذوب آهن رخ داد تا هم بوناچیچ در حسرت پیروزى 
خانگى بماند و هم ذوبى هــا در منطقه خطر و در 
جمع فانوس به دستان لیگ حضور داشته باشند؛ 
اشتباه اول اشکان خورشیدى که سابقه قضاوت 

شهرآورد پایتخت را هم دارد، روى گل اول نفت 
مسجدسلیمان بود چرا که آفساید حسین ابراهیمى 
مشهود بود اما خورشیدى با تأیید نظر کمک خود، 
گل را ســالم اعالم کرد تا خیلى زود ذوب آهن از 

حریف خود عقب افتد.
هر چند این گل توسط شاگردان بوناچیچ جبران 
شد اما در آخرین دقایق بازى بازهم نزدیک بود 
اشــتباهات داورى گریبان گیر ذوب آهن شود 
و آنها را از حداقل امتیاز این دیــدار خانگى نیز 
محروم کند؛ جایى که چسبیده به محوطه جریمه 
ذوب آهن، تکل صحیح محمدنــژاد مهدى را 
خورشیدى خطا تشخیص داد و مدافع ذوبى ها را 
با کارت قرمز از بازى اخراج کرد تا دقایق پایانى را 

تیم میزبان ده نفره پشت سر بگذارد.
اشتباهاتى که در برنامه «شب هاى فوتبالى» با 
حضور على خسروى مورد بررسى قرار گرفت و 
مشخص شد ذوب آهن در هر دو صحنه از سوت 

اشتباه خورشیدى متضرر شده است.
اتفاقاتى که باعث شــد تا بوناچیچ در نشست 
خبرى پــس از بازى مدعى شــود که در عمر 
حضور 50 ساله اش در فوتبال مشابه آن را ندیده 
اســت! با اســتناد به صحبت هاى جمشیدى، 
سخنگوى باشــگاه ذوب آهن پس از دیدار با 
ماشین سازى که مدعى شده بود باید مجسمه 
حســین ترابیان را در شــهر اصفهان ساخت، 
حال به نظر مى رسد این باشــگاه که زیرنظر 
کارخانــه ذوب آهــن کار مى کند خــط تولید 
مجسمه ســازى را هم به راه بیاندازد و این بار 
تندیس دیگرى از اشکان خورشیدى را بسازد 
که اشــتباهات تأثیرگــذارى را علیه ذوبى ها 

داشت.
اشتباهاتى که باعث شــد یک پیروزى خانگى 
دیگر از دســت ذوبى ها برود و آنهــا فعًال  26 

امتیازى شوند.

اشتباهات داورى دست از سر ذوب آهن بر نمى دارد

این بار تندیس اشکان لطفًا!

حرف هاى بازیکن و مربى تیم فوتبال ذوب آهــن در پایان بازى در مورد دلیل غیبت دانیال اســماعیلى فر ابهاماتى ایجاد 
کرده است. در کنفرانس خبرى پس از دیدار ذوب آهن مقابل نفت مسجد سلیمان که با تساوى یک بر یک خاتمه یافت، 
صحبت هاى لوکا بوناچیچ و قاسم حدادى فر ابهاماتى ایجاد کرده که شــاید یک بازیکن کرونایى تیم فوتبال ذوب آهن، 

ستاره این تیم یعنى دانیال اسماعیلى فر باشد.
جرقه این موضوع را سرمربى کروات ذوب آهن وقتى زد که در پاسخ به این سئوال که شرایط بازیکن کرونایى تیم چطور 
است، اینطور پاسخ داد و گفت: «خب این بدشانسى را داشــتیم که دانیال یکى از بازیکنان خوبمان را نداشته 

باشیم ولى ظاهراً اوضاع او بهتر شده است.»
پس از این حرف هاى بوناچیچ خبرنگارى که در نشســت خبرى پس از بازى حضور داشت، بالفاصله 
از بوناچیچ در این رابطه پرسید که آیا اســماعیلى فر به بیمارى کرونا مبتال شده است؟ سرمربى 
ذوب آهن در واکنش به این سئوال به نوعى حرف هایش را تصحیح کرد و گفت: «نه 

مصدومیت دانیال خوب شده است.»
در این لحظه مترجم لوکا بوناچیچ شروع به صحبت با این مربى کرد و در ادامه اینطور 
حرف هاى سرمربى ذوب آهن کامل شد: «دانیال مصدوم بوده و االن هم در حال 

رسیدن است.»
او سپس در پاسخ به این سئوال که آیا دانیال اسماعیلى فر به بیمارى کرونا مبتال شده، عنوان کرد:«نه به علت کرونا 

نیست. آن یک بازیکن دیگر است و اگر او کرونا داشته باشد، به من اطالعاتى در این زمینه داده نشده است.»
همین حرف هاى مربى تیم فوتبال ذوب آهن، ابهاماتى در رابطه با مبتال شدن ستاره ذوب آهن به بیمارى کرونا را 
ایجاد کرد و در ادامه صحبت هاى قاسم حدادى فر نیز بر این ابهام افزود. حدادى فر در واکنش به این سئوال که 
آیا بازیکن کرونایى تیم همان دانیال اسماعیلى فر است، عنوان کرد:«دانیال فکر نمى کنم کرونا داشته باشد. 
یکى دیگر است. دانیال هم درگیرش هست ولى نه حاد. دانیال مشکل همسترینگ دارد ولى یک بازیکن جوان 
ما مشکل دارد.» خبرنگارى که از کاپیتان ذوب آهن سئوال مى پرسید، سپس براى تأکید بیشتر دوباره این 
سئوال را تکرار کرد که آیا دانیال اسماعیلى فر به بیمارى کرونا مبتالست یا خیر که حدادى فر در انتهاى 

صحبت هایش این مسئله را تکذیب کرد.
آخرین تست تیم فوتبال ذوب آهن پیش از دیدار برابر نفت مسجد سلیمان برگزار شد و تست یکى 

از بازیکنان جوان تیم طبق اعالم رسمى باشگاه اصفهانى مثبت شد و او به قرنطینه رفت.
غیبت دانیال اسماعیلى فر اما به پیش از دیدار برابر فوالدخوزستان بازمى گردد و او در 
دیدار اخیر هم براى تیمش بازى نکرد. اسماعیلى 
فر آخرین مرتبه و در دیدار پرحاشیه مقابل 
ماشین ســازى به میدان رفت و نمایش 
فوق العاده اى در روز شکست پر حرف و 

حدیث تیمش داشت.

دانیال کروناییه؟

تیم فوتبال ذوب آهن در حالى از شش بازى گذشته خود با هدایت لوکا 
بوناچیچ فقط 4 امتیاز کسب کرده اســت که این باشگاه رقمى قابل 

توجه را به مربى کروات و ناکام خود باید بپردازد.
 تیم فوتبال ذوب آهن که در ســال هاى اخیر همیشه جزو تیم هاى 
مدعى لیگ یا جام حذفى بوده و موفق شده است بارها سهمیه لیگ 
قهرمانان آسیا را از آن خود کند، در فصل نوزدهم اما شرایط متفاوتى 

را سپرى مى کند. 
این تیم در ابتداى فصل با تغییرات مدیریتى همراه شــد، اتفاقى که 
خیلى زود اســتارت حرکت گاندو ها به مرداب نفرین شده را کلید زد 
و حاال باعث شده ذوب آهن که همین فصل گذشته موفق ترین تیم 
ایرانى حاضر در لیگ قهرمانان به حســاب مى آمد، جزو کاندیداى 

سقوط به دسته پایین تر باشد. 
باشــگاه ذوب آهن بعد از علیرضا منصوریان و میودراگ رادولوویچ، 
در انتخابى عجیب سکان هدایت تیمش را به دست کسى سپرد که 
در ســال هاى اخیر هیچ موفقیتى در کارنامه اش نداشته است. لوکا 
بوناچیچ در حالى دوباره به ایران بازگشــت که براى دوازدهمین بار 
قرار بود روى نیمکت یک تیم ایرانى و براى دومین بار روى نیمکت 
همین ذوب آهن بنشیند. قراردادى که در سکوت خبرى امضا شد و 

هشدارهاى بعد از آن بى فایده بود. 
ذوب  در هفته بیست وهفتم مسابقات لیگ برتر در خانه مقابل نفت 
مسجدسلیمان به تساوى یک - یک رســید تا لوکا در شش هفته 
گذشته اى که هدایت این تیم را در اختیار گرفته چهار شکست، یک 
تساوى و یک برد را تجربه کرده باشــد، یعنى از شش بازى فقط 4 
امتیاز، نتایج ناامیدکننده اى که شاید دوباره مدیران این باشگاه و حتى 
کارخانه ذوب آهن را به فکر تغییر سرمربى وا دارد، آنهم در فاصله سه 

هفته تا پایان مسابقات. 
نکته اما جایى عجیب مى شود که عنوان شده است ذوب آهن براى 
این همکارى باید ماهیانه 18 هزار دالر (بدون احتســاب پاداش و 
هزینه هاى اضافــى) به لوکا پرداخت کند. بــا قیمت دالر در لحظه 
تنظیم این گزارش (هر دالر = 21300 تومان) رقمى در حدود 385 
میلیون تومان به دست مى آید، یعنى چیزى نزدیک به 400 میلیون 
تومان براى هر ماه فعالیت لوکا در ذوب. البته با توجه به نوســانات 
ارزى ممکن است این رقم در زمان پرداخت بازهم افزایش پیدا کند. 

ذوبى ها در ادامه براى فرار از موقعیت سقوط باید در سه بازى سخت و 
حساس به مصاف پرسپولیس، نساجى و گل گهر بروند. با توجه به کار 
سخت ذوب در این بازى ها و البته روند 
تقریبًا بهتــر تیم هاى پایین تر  
مثل پارس جنوبى، گل گهر 
و پیکان، سقوط ذوبى  که با 
توجه به نفرات و پتانسیلش 
مى توانســت مــــدعى 
قهرمانى یا سهیمه آسیا 
باشــد، دور از انتظار 

نخواهد بود.

400 میلیون نوش جانت لوکا
دروازه بان ملى پوش گازپروم روسیه به گیتى پسند پیوست.

 سپهر محمدى، دروازه بان ملى  پوش گازپروم روسیه بعد از اتمام قرارداد خود طى مذاکره با مدیران گیتى پسند براى فصل 1400-1399 به این تیم پیوست.
سپهر محمدى فصل گذشته با گازپروم به عنوان نایب قهرمانى لیگ برتر روسیه دست یافت. وى سال هاى متعددى را به عنوان دروازه بان در تیم گیتى پسند فعالیت مى کرد و 

حاال دوباره به تیم خود بازگشته است.

حرف هاى بازیکن و مربى تیم فوتبال ذوب آهــن در پایان بازى در مورد دلیل غیبت د
کرده است. در کنفرانس خبرى پس از دیدار ذوب آهن مقابل نفت مسجد سلیمان که
صحبت هاى لوکا بوناچیچ و قاسم حدادى فر ابهاماتى ایجاد کرده که شــاید یک باز

ستاره این تیم یعنىدانیال اسماعیلىفر باشد.
جرقه این موضوع را سرمربى کروات ذوب آهن وقتى زد که در پاسخ به این سئوال

است، اینطور پاسخ داد و گفت: «خب این بدشانسى را داشــتیم که دانیال
او بهتر شده است.» باشیم ولى ظاهراً اوضاع

پس از این حرف هاى بوناچیچ خبرنگارى که در نشســت خبرى
از بوناچیچ در این رابطه پرسید که آیا اســماعیلى فر به بیمار
ذوب آهن در واکنش به این سئوال به نوعى حرف

مصدومیت دانیال خوب شده است.»
در این لحظه مترجم لوکا بوناچیچ شروع به صح
حرف هاى سرمربى ذوب آهنکامل شد: «دا

رسیدن است.»
اوسپسدر پاسخبه این سئوال که آیا دانیال اسماعیلىفر به بیمارى کرونا مبتال
نیست. آن یک بازیکن دیگر است و اگر او کرونا داشته باشد، به من اطالعاتىد
همین حرف هاى مربى تیم فوتبال ذوب آهن، ابهاماتى در رابطه با مبتال شدن
ایجاد کرد و در ادامه صحبت هاى قاسم حدادى فر نیز بر این ابهام افزود. ح
آیا بازیکن کرونایى تیم همان دانیال اسماعیلى فر است، عنوان کرد:«دان
یکىدیگر است. دانیال هم درگیرش هست ولى نه حاد. دانیال مشکل هم

ول نفت 
براهیمى 
ک خود، 
ب آهن از 

چ جبران 
یک بود 
هنشود 
نگى نیز 
ه جریمه 
مهدى را 
وبى ها را 
 پایانى را 

تبالى» با 
 گرفت و

 از سوت 

اشتباه خورشیدى متضرر شده است.
اتفاقاتى که باعث شــد تا بوناچیچ در نشست 
خبرى پــس از بازى مدعى شــود که در عمر 
0حضور 50 ساله اش در فوتبال مشابه آن را ندیده 
اســت! با اســتناد به صحبت هاى جمشیدى، 
سخنگوى باشــگاه ذوب آهن پس از دیدار با 
ماشین سازى که مدعى شده بود باید مجسمه 
حســین ترابیان را در شــهر اصفهان ساخت، 
حال به نظر مى رسد این باشــگاه که زیرنظر 
کارخانــه ذوب آهــن کار مى کند خــط تولید 
مجسمه ســازى را هم به راه بیاندازد و این بار 
تندیس دیگرى از اشکان خورشیدى را بسازد 
که اشــتباهات تأثیرگــذارى را علیه ذوبى ها 

داشت.
اشتباهاتى که باعث شــد یک پیروزى خانگى 
6دیگر از دســت ذوبى ها برود و آنهــا فعًال  26

امتیازى شوند.

ما مشکل دارد.» خبرنگارى که از کاپیتان ذوب آهن سئوال مى پرسید
مبتال به بیمارى کرونا سئوال را تکرار کرد که آیا دانیالاسماعیلى فر

صحبت هایش این مسئله را تکذیب کرد.
آخرین تست تیم فوتبال ذوب آهن پیش از دیدار برابر نفت مس
از بازیکنان جوان تیم طبق اعالم رسمى باشگاه اصفهان
غیبت دانیال اسماعیلى فر اما به پیش از دیدار براب
دیدار اخیره
فر آخر
ماشی
فوق

حدیث

 گابریل کالدرون عالوه بر اینکه تیمش را در یک نیم فصل به اضافه یک بازى بیرون از 
خانه با 3 امتیاز اختالف صدرنشین کرد و پرسپولیس را با هفت پیروزى پیاپى تحویل 
یحیى داد، در جام حذفى هم دو میراث مثبت از خودش به جا گذاشــت. اولى صعود 
سرخپوشان به نیمه نهایى است و دومى احتمال باالى میزبانى در این مرحله. قرمزها 
در سه بازى مراحل قبلى به ترتیب ماشین سازى را در تبریز، نفت آبادان را در تهران 
و شهردارى ماهشهر را در آبادان شکســت دادند و به نیمه نهایى رسیدند. بنابراین 
آخرین بازى قرمزها در جام حذفى بیرون از خانه بوده و طبق قانون اگر آنها در این 
مرحله به تیمى بخورند که آخرین بار میزبان بوده، بازى در ورزشــگاه آزادى برگزار 
خواهد شد. از شانس خوب یحیى، هم تراکتور و هم نفت مسجدسلیمان آخرین بار 

میزبان بوده اند و اگر پرسپولیس در قرعه کشى به این دو تیم بخورد، تک بازى 
نیمه نهایى در ورزشگاه آزادى برگزار خواهد شد. تنها شرط خروج 

سرخپوشان از آزادى این است که سپاهان روز بیستم 
مرداد اســتقالل را ببرد و در قرعه کشى به 

پرســپولیس بخورد. در این صورت 
بازى ســپاهان و پرسپولیس در 

اصفهان برگزار خواهد شد.

میراث خوب گابریل
ن عالوه بر اینکه تیمش را در یک نیم فصل به اضافه یک بازى بیرون از 
ختالف صدرنشین کرد و پرسپولیس را با هفت پیروزى پیاپى تحویل 
م حذفى هم دو میراث مثبت از خودش به جا گذاشــت. اولى صعود 
مه نهایى است و دومى احتمال باالى میزبانى در این مرحله. قرمزها 
را در تهران حل قبلىبه ترتیب ماشین سازىرا در تبریز، نفت آبادان

شهر را در آبادان شکســت دادند و به نیمه نهایى رسیدند. بنابراین 
مزها در جام حذفى بیرون از خانه بوده و طبق قانون اگر آنها در این 
میزبان بوده، بازى در ورزشــگاه آزادى برگزار بار خورند که آخرین
نس خوب یحیى، هم تراکتور و هم نفت مسجدسلیمان آخرین بار 

 اگر پرسپولیس در قرعه کشى به این دو تیم بخورد، تک بازى 
زشگاه آزادى برگزار خواهد شد. تنها شرط خروج 

دىاین است که سپاهان روز بیستم 
قرعه کشى به  ل را ببرد و در

خورد. در این صورت 
پرسپولیس در   و

خواهد شد.

میراث خوب گابریل

رئیس اداره سرمایه انسانى سرباز ستاد کل نیروهاى مسلح گفت: مهرداد پوالدى در صورت 
بازگشت به ایران دادگاهى و به وضعیتش رسیدگى مى شود.

نام مهرداد پوالدى بازیکن پیشین تیم ملى فوتبال ایران در روزهاى گذشته یکبار 
دیگر در رسانه ها مطرح شد. پوالدى که بعد از جام ملت هاى 2015 آسیا به خاطر 
مشکالت کارت پایان خدمتش قید بازگشت به ایران را زد، با تیم المعیذر قطر به 

توافق رسید و به این تیم پیوست.
پوالدى هم از جمله بازیکنانى در فوتبال ایران بود که پاییز سال 1393 کارت 
پایان خدمتش جعلى از آب در آمد اما سرنوشت او با نفرات دیگر کامًال متفاوت 
بود. بازیکنانى چون بختیار رحمانى، حسین ماهینى، سروش رفیعى و ... با پذیرش 

این تخلف، راهى تیم هاى نظامى شدند تا ضمن بازى براى این تیم ها، دوران خدمت 
سربازى خود را پشت سر بگذارند. پوالدى اما تصمیم به ترك ایران گرفت و دیگر 

هیچ موقع به کشور بازنگشــت. این بازیکن که کارلوس کى 
روش سرمربى پیشــین تیم ملى به سبک بازى اش 

عالقه خاصى داشت، در تیم هاى الشحانیه قطر، 
بانکوك تایلند، الخریطیات قطر بازى کرد و 

در تازه ترین تصمیم به تیم المعیذر پیوست.
در این سال ها خبرهایى مبنى بر پشیمانى 
پــوالدى و حتــى وســاطت بعضى از 
بازیکنان تیم ملى براى بازگشت وى 
به ایران مطرح شــد که هیچ موقع 
به صورت رســمى مورد تایید قرار 

نگرفت.
اما خبرگزارى مهر براى بررسى 
وضعیــت پــوالدى گفتگویى 
را با امیــر دریــادار غالمرضا 
رحیمى پور رئیس اداره سرمایه 
انسانى سرباز ستاد کل نیروهاى 

مسلح انجام داد.
رحیمى پور گفت: پوالدى ســرباز فرارى اســت. در این موارد مــا تصمیم فردى 
نمى گیریم. پوالدى چند سال پیش از کشور رفته و دیگر برنگشته است، در حالى 

که تعهد هم داده بود.
وى در پاســخ به این ســئوال  که آیا در این مدت مکاتبه و درخواستى براى 
بازگشت از سوى پوالدى مطرح شده اســت؟ اظهار کرد: خیر هیچ مکاتبه اى 
نشــده اســت. پوالدى خودش هم ادعایى نکرده و نیامده کــه به وضعیتش 

رسیدگى کنیم.
رئیس اداره سرمایه انســانى سرباز ستاد کل نیروهاى مســلح با رد خبر وساطت 
بعضى از ملى پوشــان ســابق براى پوالدى، درباره اینکه چه برخــوردى در انتظار 
پوالدى در صورت بازگشت به ایران خواهد بود، تصریح کرد: مثل غایبان با پوالدى 
برخورد مى کنیم؛ مثل بقیه و عین قانون. هیچ فرقى نمى کند. اگر خود 
فرد مشکلى دارد یا ســازمان مربوطه اش مراجعه مى کند، 
وضعیتش را بررســى مى کنیم. قانون هم سخت گیر 

نیست و مى توان به این افراد کمک کرد.
رحیمى پور خاطرنشان کرد: پوالدى سرباز غایب 
است. او باید وثیقه مى سپرد که نسپرد ولى تعهد 
داده اســت. اگر پوالدى بخواهد بازگردد او را به 
دادگاه معرفى مى کنیم و آنها هم به وضعیتش 
رسیدگى مى کنند. ممکن اســت دادگاه او را 
جریمه نقدى کند و یا در صورت اظهار ندامت 

همانجا تصمیم بگیریم.
وى در پایان گفت: از االن نمى شــود گفت 
چه تصمیمى براى پوالدى مى گیریم. اول 
باید پرونده اش بررسى شود و متناسب با آن 
برخورد مى شود. نگرانى هم ندارد. اگر اظهار 

پشیمانى و مراجعه کند کمکش مى کنیم.

ستاد کل نیروهاى مسلح گفت: مهرداد پوالدى در صورت 
ضعیتش رسیدگى مى شود.

 تیم ملى فوتبال ایران در روزهاى گذشته یکبار 
5ى که بعد از جام ملت هاى 2015 آسیا به خاطر 
د بازگشت به ایران را زد، با تیم المعیذر قطر به 

3 فوتبال ایران بود که پاییز سال 1393 کارت 
 اما سرنوشت او با نفرات دیگر کامًال متفاوت 
ى، حسین ماهینى، سروش رفیعى و ... با پذیرش 

شدند تا ضمن بازى براى این تیم ها، دوران خدمت 
پوالدى اما تصمیم به ترك ایران گرفت و دیگر 

ین بازیکن که کارلوس کى 
 به سبک بازى اش 

شحانیه قطر،
ازى کرد و 

 پیوست.
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مسلح انجام داد.
رحیمى پور گفت: پوالدى ســرباز فرارى اســت
نمى گیریم. پوالدى چند سال پیش از کشور ر

که تعهد هم داده بود.
وى در پاســخ به این ســئوال  که آیا در ای

بازگشت از سوى پوالدى مطرح شده اســت
نشــده اســت. پوالدى خودش هم ادعایى

رسیدگى کنیم.
رئیس اداره سرمایه انســانى سرباز ستاد کل نی
بعضى از ملى پوشــان ســابق براى پوالدى، درب
ت پوالدى در صورت بازگشت به ایران خواهد بود،
برخورد مى کنیم؛ مثل بقیه و عین قا
فرد مشکلى دارد یا ســاز
وضعیتش را بررســ
نیست و مى توان
رحیمى پور خاط
و است. او باید
داده اســت.

دادگاه معرفى
رسیدگى مى
جریمه نقد
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برخورد
پشیمانى

پوالدى به ایران بازگردد دادگاهى مى شود
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تقریبا بهتــر تیم هاى پایین تر  
مثل پارس جنوبى، گل گهر 
و پیکان، سقوط ذوبى  که با 
توجه به نفرات و پتانسیلش 
مى توانســت مــــدعى 
قهرمانى یا سهیمه آسیا 
باشــد، دور از انتظار 

نخواهد بود.



0606آگهىآگهى 3820 سال هفدهمیک شنبه  12 مرداد  ماه   1399

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى                                                                                 
برابر آراءصادره هیئت هاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان وامالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله پانزده روز آگهى مى شود.در صورتیکه اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالك محل، تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.  
الف)آراء صادره از هیات شعبه اول :

1- راى  شــماره   3153    مورخ 1399/04/14 آقاي / خانــم احمد نصیري خوزانی به 
شناسنامه شماره 1130081281 کدملی 1130081281 صادره فرزند صفرعلی نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه قدیمى  به مساحت 380,71 مترمربع پالك 
شماره37 فرعی از82 اصلی واقع در  سکه الزهر خوزان  بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل  ثبت در صفحه 393 دفتر 76  و صفحه 390 دفتر 76 و مالحظه نقشه ملک 

و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
2- راى  شماره   3152    مورخ 1399/04/14آقاي / خانم محمد نصیري به شناسنامه 
شماره 234 کدملی 1141170981 صادره فرزند صفرعلی  نسبت 2 دانگ مشاع از شش 
دانگ یکباب خانه قدیمى  به مســاحت 380,71 مترمربع پالك شماره فرعی از اصلی 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل  ثبت در صفحه 393 دفتر 
76 و صفحه 390 دفتر 76 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
3- راى  شــماره   3153    مورخ 1399/04/14 آقاي / خانــم مرتضی نصیري خوزانی 
به شناسنامه شــماره 10887 کدملی 1142333728 صادره فرزند صفرعلی  نسبت به 
1 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه قدیمى . به مساحت 380,71 مترمربع پالك 
شماره37 فرعی از82 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  
ثبت در صفحه 393 دفترر 76 و 390 دفتر 76  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
4- راى  شــماره   3164    مــورخ 1399/04/14 آقاي / خانم فاطمــه ابراهیم بابائی 
ورنوسفادرانی به شناسنامه شــماره 2382 کدملی 1142252019 صادره خمینی شهر 
فرزند سیامک  نسبت به 6 دانگ یکباب خانه  به مســاحت 200 مترمربع پالك شماره 
582 و 583 و 584 و 585 فرعی از158 اصلی واقع در  صدر اباد  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل مع االوسطه از شهردارى ثبت در صفحه 220 دفتر 151 و صضفحه 
223 دفتر 151 و صفحه 166 دفتر 152 و صفحه 441 دفتر 3و مالحظه نقشــه ملک و 

گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
5- راى  شــماره   2567    مــورخ 1395/02/30 آقــاي / خانم زهــرا حاجی حیدري 
ورنوسفادرانی به شناسنامه شــماره 1671 کدملی 1141253811 صادره خمینی شهر 
فرزند رضا  نسبت به شش دانگ یکباب ساختمان . به مساحت 134,28 مترمربع پالك 
شماره1903 فرعی از87 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شه 
شامل  ثبت در صفحه 543 دفتر 430 امالك  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
6- راى  شــماره   3174    مورخ 1399/04/14آقاي / خانم ندا معین پور به شناسنامه 
شــماره 13931 کدملی 1142354148 صادره فرزند محمد ابراهیم  نسبت به 6 دانگ 
یکباب مغازه  به مساحت 35,60 مترمربع پالك شماره3743 فرعی از170 اصلی واقع 
در الدر  بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 536 دفتر 380 و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
7- راى  شــماره   3170    مــورخ 1399/04/14 آقاي / خانم رجبعلــی خان احمدي 
ورنوســفادرانی به شناســنامه شــماره 10899 کدملی 1140107518 صادره فرزند 
قاســم  نســبت به 6 دانگ یکباب مغازه به مســاحت 71/136مترمربع پالك شماره 
215و487فرعــی از 120اصلــی واقع در ورنوســفادران  بخش14 حــوزه ثبت ملک 
خمینی شــهر شــامل مع الواســطه از رجبعلى خان احمــدى ثبــت در صفحه 560 
دفتــر 54 و  و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس مالحظه و محــرز گردیده

 است.
8- راى  شــماره   3172    مــورخ 1399/04/14 آقاي / خانم رجبعلــی خان احمدي 
ورنوسفادرانی به شناسنامه شــماره 10899 کدملی 1140107518 صادره فرزند قاسم  
نسبت به 6 دانگ یکباب انبار . به مســاحت 80/162 مترمربع پالك شماره487 و 215 
فرعی از120 اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ثبت در صفحه 230 و 221 دفتر 434 و 54  و صفحه 560 دفتر 54  و مالحظه نقشه ملک 

و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
9- راى  شــماره   3413   مورخ 1399/04/15 آقاي / خانم جعفر قهرمان شهرکی به 
شناسنامه شماره 52 کدملی 4622567911 صادره فرزند شمس علی  نسبت به 6 دانگ 
یکباب کارگاه  به مساحت 167,60 مترمربع پالك شماره 1546فرعی از99 اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 21133 مورخ 25/10/97  

دفتر 305و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
10- راى  شــماره   3411    مورخ 1399/04/15آقاي / خانم اسماعیل کاظمی سدهی 
به شناســنامه شــماره 142 کدملی 1141646129 صادره فرزند فتحعلی  نسبت به 4 
دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه دو طبقه  به مســاحت 125,8 مترمربع پالك 
شماره716فرعی از112 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل مع االوســطه از ثبت در صفحه 335 دفتر 335 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
11- راى  شماره   3410    مورخ 1399/04/15 مالکیت آقاي / خانم زهرا کاظمی اندانی 
به شناسنامه شماره 19124 کدملی 1140190784 صادره فرزند حسینعلی  نسبت به2 
دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه دو طبقه  به استثناى بهاى بهاى ثمنیه اعیانى  به 
مساحت 125,8 مترمربع پالك شماره 716فرعی از112 اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع االوسطه از عبدالخالق اصغرى صفحه 335 دفتر 

335  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
12- راى  شــماره   3703    مورخ 13991/04/19 آقاي / خانــم قربانعلی جوانمرد به 
شناســنامه شــماره 28 کدملی 1142178919 صادره فرزند علی محمد نبست به 6 
دانگ یکباب خانه دو طبقه  به مســاحت 248 مترمربع پالك شماره1292 فرعی از99 
اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل  سند 70721 مورخ 
19/06/70 دفتر 63 و ســند 70730 مورخ 02/06/70 دفتــر 63 و ثبت در صفحه 74 
دفتر 118 زهرا هوازاده و  و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.

13- راى  شــماره   3666    مورخ 1399/04/17آقاي / خانم لیــال مفیدي خوزانی به 
شناسنامه شــماره 2749 کدملی 1142255689 صادره فرزند محمدعلی در نسبت به 
6 دانگ یکباب زمین داراى اعیانى  به مساحت 198 مترمربع پالك شماره 460فرعی 
از156 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع االوسطه 
از شهردارى خمینى شــهر ثبت در صفحه574 و 571 دفتر 24 و مالحظه نقشه ملک و 

گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
14- راى  شماره   3705    مورخ 1399/04/19 آقاي / خانم شکراله محمدي فروشانی به 
شناسنامه شماره 11445 کدملی 1140490613 صادره فرزند عباس نسبت به 6 دانگ 
یکباب خانه  به مساحت 173 مترمربع پالك شماره 997 و 955فرعی از 109اصلی واقع 
در  ادریان  بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 413 دفتر 232  و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
15- راى  شــماره   3706    مورخ 1399/04/19 آقاي / خانم جعفر شرفا به شناسنامه 
شماره 2792 کدملی 1141336928 صادره فرزند کاظم  نسبت به 6 دانگ یکباب خانه  
به مســاحت 158 مترمربع پالك شــماره957 و 955 فرعی از اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 332 دفتر 438 و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
16- راى  شماره   3692    مورخ 1399/04/18 آقاي / خانم حاجی اسمعیل کیماسی به 
شناسنامه شماره 502 کدملی 4171357330 صادره فرزند ابوالقاسم نسبت به 6 دانگ 
یکباب زمین داراى اعیانى  به مساحت 210 مترمربع پالك شماره9 فرعی از156 اصلی 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالکیت احمد 

اصفهانى  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
17- راى  شــماره   3557    مورخ 1399/04/16 آقاي / خانم زهــرا عمادي اندانی به 
شناسنامه شماره 25 کدملی 1141644959 صادره فرزند رجبعلی نسبت 3 دانگ مشاع 
از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 226,57 مترمربع پالك شماره853 فرعی از105 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل  ثبت در صفحهد 
290 دفتر 156 صفحه 589 دفتر 342 و صفحه 293 دفتر 156 و ســند 30301 مورخ 
30/02/98 دفتر 322 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
18- راى  شماره   3559    مورخ 1399/04/16 آقاي / خانم نرگس شریفیان خوزانی به 
شناسنامه شماره 1130770151 کدملی 1130770151 صادره فرزند رحمت اله  نسبت 
به 5/1 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه  به مســاحت 226,57 مترمربع پالك 
شماره853 فرعی از105 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل  ثبت در صفحه 290 دفتر 156 و صفحه 589 دفتر 342 و صفحه 293 دفتر 156 
و سند 30301 مورخ 30/02/98 دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
19- راى  شــماره   3561    مورخ 1399/04/16آقاي / خانم علی عمادي به شناسنامه 
شماره 4156 کدملی 1140562177 صادره فرزند محمود  نسبت به 5/1 دانگ مشاع 
از شش دانگ یکباب خانه . به مســاحت 226,57 مترمربع پالك شماره853 فرعی از 
105اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 
290 دفتر 156 و صفحه 589 دفتر 342 و صفحه 293 دفتر 156 ســند 30301 مورخ 

30/02/98 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
20- راى  شــماره   5382    مورخ 1398/11/23 آقاي / خانم علیرضا حاج هاشــمی 
ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 315 کدملی 1141053314 صادره فرزند نوراله  نسبت 
به 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 200 مترمربع پالك شماره579 فرعی از158 اصلی 
واقع در  صدر اباد  بخش14 اصفهان  حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع االوسطه مع  
از شهردارى ثبت در صفحه 175 دفتر 152  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
21- راى  شــماره   3468    مورخ 1399/04/16 آقاي / خانم زهرا محمدي جوآبادي 
به شناسنامه شــماره 10 کدملی 1142102246 صادره فرزند عباس نسبت به 3 دانگ 
مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مســاحت 170 مترمربع پالك شماره789 فرعی 
از109 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 23016 
مورخ 15/10/98 دفتر 305 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
22- راى  شــماره   3467    مورخ 1399/04/16آقاي / خانم مجتبی قدیري فروشانی 
به شناسنامه شماره 1514 کدملی 1141114739 صادره فرزند علی  نسبت به 3 دانگ 
مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 01/174 مترمربع پالك شماره789 فرعی 
از109 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع االوسطه 
از مالکیت ســند 23016 مورخ 15/10/98 دفتر 305و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
23- راى  شــماره   1301    مــورخ 1398/09/25آقاي / خانم مریــم جبل عاملی به 
شناسنامه شــماره 205 کدملی 1288009348 صادره اصفهان فرزند محمود  نسبت 6 
دانگ یکباب زمین داراى اعیانى  به مساحت 322,53 مترمربع پالك شماره 79 فرعی 
از 120 اصلی واقع در  ورنوســفادران  بخش14 اصفهان  حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل  سند 11861 مورخ 02/03/98 دفتر 46 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
24- راى  شماره   3453    مورخ 1399/04/15 آقاي / خانم حسین پناهی فروشانی به 
شناسنامه شماره 284 کدملی 1141621096 صادره فرزند غالمرضا  نسبت به 4 دانگ 
مشاع از شش دانگ یکباب خانه . به مساحت 161,30 مترمربع پالك شماره1442 فرعی 
از85 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  مع االواسطه از 
سند 72094 مورخ 17/11/70 دفتر 63 و سند 105425 مورخ 22/05/77 دفتر 73 مریم 
قربانى  سند 124388 مورخ 17/04/74 دفتر 20 و سند 83818 مورخ 26/11/73 دفتر 

621 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
25- راى  شماره   3454    مورخ 1399/04/15 آقاي / خانم فرزانه نجاري فروشانی به 
شناسنامه شــماره 265 کدملی 1141727196 صادره فرزند حیدرعلی  نسبت 2 دانگ 
مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 161,30 مترمربع پالك شماره 1442فرعی 
از85 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  مع االوسطه از 
سند 72094 مورخ 17/11/70 دفتر 63 و سند 83818 مورخ 26/11/73 دفتر 63 و سند 
124388 مورخ 17/04/74 و ســند 105425 مورخ 22/05/77 دفتر 73 حسن قربانى 
و مریم قربانى و رحیم قمى و بتول اقایى و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
62- راى  شــماره   3210    مــورخ 1399/04/14آقــاي / خانم ریحانــه ابراهیمی 
ورنوسفادرانی به شناسنامه شــماره 7547 کدملی 1142300374 صادره فرزند مظاهر  
نســبت به 3 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه  به مســاحت 92/119 مترمربع 
پالك شــماره35 فرعــی از120 اصلی واقع در ورنوســفادران بخــش14 حوزه ثبت 

ملک خمینی شهر شــامل مع االوسطه از ســند 6086 مورخ 07/02/44 دفتر 59 سید 
کاظم فاطمى و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس مالحظه و محرز گردیده

 است.
27- راى  شماره   3208    مورخ 1399/04/14 آقاي / خانم حسین نعمتی ورنوسفادرانی 
به شناسنامه شــماره 1999 کدملی 1141290758 صادره فرزند هوشنگ نسبت به 3 
دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مســاحت 92/119مترمربع پالك شماره35 
فرعی از120 اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
مع الواسطه از مالکیت ســید کاظم فاطمى ســند 6086 مورخ 07/02/44 دفتر 59 و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
28- راى  شــماره   3291    مورخ 1399/04/14آقاي / خانم سید حسام الدین ابطحی 
فروشانی به شناســنامه شــماره 6 کدملی 1141618311 صادره فرزند سید نعمت اله  
نسبت به 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 227,15 مترمربع پالك شماره1019 فرعی 
از72 اصلی واقع در فروشان  بخش14 اصفهان  حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 
در صفحه 518 دفتر 701 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
29- راى  شــماره   3219    مورخ 1399/04/14 آقاي / خانم محمد علی ســاداتیان 
ورنوسفادرانی به شناسنامه شــماره 77 کدملی 1140971999 صادره فرزند حیدر علی  
نسبت به 6 دانگ یکباب کارخانه  به مساحت 1931,76 مترمربع پالك شماره 55فرعی 
از157 اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  مع االوسطه 
از مالکیت نعمت اهللا نقد على  و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس مالحظه و 

محرز گردیده است.
30- راى  شماره   3274    مورخ 1399/04/14 آقاي / خانم مهناز شریفیان به شناسنامه 
شماره 7368 کدملی 1751312161 صادره فرزند محمدعلی نسبت به 5/1 دانگ مشاع 
از شش دانگ یکباب تاالر . به مســاحت 3277  مترمربع پالك شماره 1074 و1073 
و 1075 و 1076فرعی از اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل  سند 6310  مع االوسطه از سید رحیم موسوى سند 8873 و 9027 و 5230 ثبت 
در صفحه 519 دفتر 474 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
31- راى  شــماره   3273    مورخ 1399/04/14 آقاي / خانم ســید محمد موسوي به 
شناسنامه شــماره 20920 کدملی 1140208756 صادره فرزند سید صالح  نسبت به 3 
دانگ مشاع از شش دانگ یکباب تاالر  به مساحت 3277  مترمربع پالك شماره 1076 
و 1075 و 1074 و 1073فرعی از 156اصلی واقع در خیر اباد  بخش14 اصفهان  حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل  ثبت در صفحه 519 دفتر 474  و سند 9028 و صفحه 
302 دفتر 392 و سند 8874  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
32- راى  شــماره   3272    مورخ 1399/04/14 آقاي / خانم ســیدرحیم موسوي به 
شناسنامه شــماره 14112 کدملی 1140139878 صادره فرزند صالح  نسبت به 5/1 
دانگ مشــاع از شــش دانگ یکباب تاالر  به مســاحت 3277 مترمربع پالك شماره 
1073 و 1074 و 1075 و 1076فرعی از 156اصلی واقع در  خیر اباد  بخش14 اصفهان  
حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 8873 و 9027 و 5230 ثبت در صفحه 
519 دفتر 474 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس مالحظه و محرز گردیده

 است.
33- راى  شماره   3270    مورخ 1399/04/14 مالکیت آقاي / خانم ابوالقاسم شاه نظري 
درچه به شناسنامه شماره 153 کدملی 1141808277 صادره فرزند حسن  نسبت به 6 
دانگ یکباب خانه  به مساحت10/280 مترمربع پالك شماره448 فرعی از57 اصلی واقع 
در برزه بخش14 اصفهان  حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع االوسطه از قدمعلى 
قاسمى ثبت در صفحه 520 دفتر 259و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
34- راى  شماره   3265    مورخ 1399/04/14 آقاي / خانم امیرحسین شکروي خوزانی 
به شناسنامه شماره 1130306070 کدملی 1130306070 صادره فرزند رحیم  نسبت 
به 6 دانگ یکباب خانه  به مســاحت 198,76 مترمربع پالك شماره2837 فرعی از85 
اصلی واقع در خوزان بخش14 اصفهان  حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  مع االوسطه 
از صفحه 515 و 381 و 384 دفتر 137 و 511  احمد رضا شــکروى و اکرم کریمیان و 
اعظم عمومى  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.

 35- راى  شماره   3262    مورخ 1399/04/14 آقاي / خانم ماه سلطان حاجی هاشمی 
ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 256 کدملی 1140973282 صادره فرزند غالمرض 
نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه . به مســاحت 240 مترمربع پالك 
شماره 3114فرعی از87 اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش14 اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل  ســند 41432 مورخ 30/09/66 دفتر 63 و مع االوسطه از ولى اهللا 
حاج هاشمى  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
36- راى  شــماره   3261    مورخ 1399/04/14 شامل سند 41432 مورخ 30/09/66 
دفتر 63  و مع االوسطه از ولى اهللا حاج هاشمى  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
آقاي / خانم ید اهللا حاجی هاشــمی به شناسنامه شــماره 205 کدملی 1140959964 
صادره فرزند محمود  نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 240 
مترمربع پالك شماره3114 فرعی از87 اصلی واقع در اورنوسفادران بخش14 حوزه ثبت 

ملک خمینی شهر مالحظه و محرز گردیده است. 
37- راى  شماره   3263    مورخ 1399/04/14 آقاي / خانم براتعلی صادقی دینانی به 
شناسنامه شــماره 980 کدملی 1140736817 صادره فرزند ابراهیم نسبت به 6 دانگ 
یکباب خانه قدیمى  به مساحت 324,58 مترمربع پالك شماره 139فرعی از 59اصلی 
واقع در  دینان  بخش 14 اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل  ثبت در صفحه 
341 دفتر 400و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
38- راى  شــماره   3228    مورخ 1399/04/14 مالکیت آقاي / خانم محمد حســین 
نقدعلی فروشانی به شناسنامه شماره 13104 کدملی 1141491435 صادره فرزند حسن  
نسبت به 6 دانگ یکباب کارگاه به مساحت 463,85 مترمربع پالك شماره 404فرعی 
از119 اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش14 اصفهان  حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
مع االوسطه از مالکیت شــهرام ماهرالنقش و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
39- راى  شماره   3190    مورخ 1399/04/14 آقاي / خانم اکبر آقابابایی ورنوسفادرانی 
به شناسنامه شماره 13299 کدملی 1140131710 صادره فرزند قاسمعلی نسبت به 6 
دانگ یکباب خانه قدیمى. به مساحت 148 مترمربع پالك شماره7056 فرعی از87 اصلی 
واقع در  ورنوسفادران بخش14 اصفهان  حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 13363 

و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 40- راى  شماره   3190    مورخ 1399/04/14 آقاي / خانم لیال عسگري به شناسنامه 
شماره 1130089185 کدملی 1130089185 صادره فرزند مرتضی نسبت به 6 دانگ 

یکباب خانه  به مساحت 238,95 مترمربع پالك شــماره 5فرعی از156 اصلی واقع در  
خیر اباد  بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع االوسطه از مالکیت علیرضا 
مختارى  شهردارى خمینى شهر  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و 
محرز گردیده است.م الف/914734 تاریخ انتشار اول :04/28/ 1399تاریخ انتشار دوم 

:1399/05/12-نبى اله یزدانى-ریاست محترم ثبت اسناد خمینى شهر/4/205
 مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنى)

شماره آگهى: 139903902133000003 تاریخ آگهى: 1399/05/08 شماره پرونده: 
139704002004000785 اگهــى مزایده امــوال غیر منقول (اســناد رهنى) اگهى 
مزایده پرونده اجرایى شماره 139704002004000785 (شماره بایگانى9700937) 
تمامت ششــدانگ یک باب خانه پالك ثبتى 8 فرعى مجزى شــده از 29 اصلى واقع 
در قطعه 5 نجف آبــاد بخش 11 ثبت اصفهان به مســاحت 177/20 متر مربع . آدرس 
: نجف آباد خیابان قدس شــرقى کوچه شهید شــفیعى نبش کوى ملک پالك 25 به 
کدپستى8517645953 که اسناد مالکیت آن در صفحات 233 و 191 و 194 دفاتر جلد 
582 و 387 امالك ذیل شماره هاى 133346 و 94351 و 94353 و شماره هاى چاپى 
036904 و 266986 و266987 به مالکیت آقــاى على اخوان مقدم فرزند رحیم ثبت و 
صادر شده است با جمیع توابع و لواحق و مشترکات و منصوبات عرفیه و شرعیه با حدود : 
شماال دیواریست به طول هفت متر و سى سانتیمتر به کوچه شرقا در دو قسمت اول درب 
و دیوار به طول دو متر و هشتاد سانتیمتر به کوچه دوم درب و دیوار به طول هجده متر به 
کوچه  جنوبا دیواریست مشترك به طول نه متر و هفتاد سانتیمتر به پالك شش فرعى از 
بیست و نه اصلى غربا دیواریست مشترك به طول نورده متر و هشتاد سانتیمتر به پالك 
چهار فرعى از بیست و نه اصلى که طبق نظر کارشــناس رسمى دادگسترى به صورت 
یک واحد مسکونى سه طبقه به مساحت 177/23 متر مربع عرصه و زیر بناى 389 متر 
مربع اعیانى ، که طبقه همکف آن در منفى70 ســانتیمتر شامل مجموعه هاى خواب و 
پذیرایى ، آشپزخانه و سرویس بهداشتى و همچنین پارکینگ در تراز کف ،تراس اضافه 
نیز در طبقات اول و دوم عالوه بر مجموعه هاى مزبور مورد استفاده مى باشد ساختمان 
از نوع نیمه اسکلت فلزى به همراه دیوار باربر با سقف تیر آهن و طاق ضربى و با قدمت 
تقریبى سى سال با نماى شرقى و شمالى با آجر پنج سانتى و داخل حیاط سنگ و آجر و 
کفپوش موزائیک نازك کارى شده است بدنه داخل ساختمان نیز تا ارتفاع یک متر سنگ 
پالك و بقیه اندود گچ و گچبرى ساده با درب هاى داخلى چوبى و درب و پنجره قسمت 
بیرونى آلومینیومى شیشه خور و داراى انشعابات آب ، برق و گاز در حل بهره برداریست. 
طبق اعالم کارشناس مالک ساختمان على الظاهر خارج از کشور مى باشد و پالك ثبتى 
مزبور با توجه به تعداد طبقات ، عمدتا رهنى و در اجاره مستاجر مى باشد. ضمن اینکه با 
توجه به وجود ترکها ، شکستگى و نشت قسمتهاى مختلف ساختمان ( دیوار شرقى حیاط 
، شکستگى سنگها در ایستگاه پله و ...) ترمیم و بازسازى مجموعه ضرورى است. طبق 
سند رهنى شماره 15193 مورخ 1390/12/20 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 167 
اصفهان در رهن مدیریت شعب بانک تجارت اســتان اصفهان قرار دارد وطبق اعالم 
بستانکار ملک مورد وثیقه فاقد بیمه مى باشد . از ســاعت 9 صبح تا 12 روز شنبه مورخ 
1399/05/25 در محل اجراى ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد واقع در خیابان 
منتظرى شمالى سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه پنج میلیارد و ششصد 
و دو میلیون ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشــنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى 
هاى مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى 
که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختى بابت هزینه هاى 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا ایــن آگهى در یک نوبت در 
روزنامه چاپ نجف آباد مورخ 12/ 1399/05 درج و منشر مى گردد و در صورت تعطیلى 
روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده 
درصد پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره ثبت اسناد و امالك بابت 
پرونده کالســه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. 
ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب 
صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حســاب 
ســپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد 

شد. م الف:926674 اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/5/137
آگهى اصالحى مفاد راى هیأت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى در اداره ثبت اسناد و 
امالك فریدن

1- 1- برابر راى اصالحى شــماره 139860302012000307 هیــات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مبنى بر صدور 
سند مالکیت ششــدانگ یک باب خانه واقع در میاندشــت فریدن جزئ بخش سیزده 
ثبت اصفهان مفروز و مجزى شده از پالك 1 فرعى از 149 اصلى به مساحت 75. 171 
مترمربع واقع در میاندشــت حوزه ثبت فریدن جزئ بخش سیزده ثبت اصفهان مفروز 
و مجزى شــده از پالك 1 فرعى از 149 اصلى محرز گردیده اســت که در راى شماره 
139360302012000552 مورخه 1393/02/20 مساحت و حدود اربعه اشتباها درج 
گردیده بود به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه 
کثیراالنتشار و محلى آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت یک ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت مذکور 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 سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 99/5/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/5/27 م الف: 926771 موسى 

الرضا امامى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فریدن/5/138
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 1846فرعى واقع در دهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى بــه نام ناصر محمد صادقى دهقى 
و غیره   فرزند حسینعلى در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید 
حدود به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز1399/6/6 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
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ویروس از راه مواد غذایى منتقل نمى شود اما مى تواند در 
جریان آماده سازى، آلوده شود. با این حساب آیا گرم کردن 

غذا در ماکروویو آن را ضد عفونى مى کند؟
براى بررسى این پرسش به توصیه هاى سازمان جهانى 
بهداشــت رجوع مى کنیم که مى گوید دماى 56 درجه 
سانتیگراد «کروناویروس ســارس» را به میزان ده هزار 
واحد در دقیقه کاهش مى دهد و از بین مى برد. همچنین 
در سال 2003 مطالعه اى روى ویروس سارس نشان داد 
دماى 75 درجه سانتیگراد به مدت 30 دقیقه عفونت غذا 
را از بین مى برد. پس هم دماى اعمال شــده و هم مدت 

زمانى که غذا در این دما قرار مى گیرد براى ضد عفونى 
شدن آن مهم است.

سئوالى که زیاد پرسیده مى شــود این است که آیا فریز 
کردن مواد غذایــى باعث از بین رفتــن ویروس کرونا 
مى شود؟ ســرما و فریز کردن، ویروس کرونا را از مواد 
غذایى حذف نمى کند بنابراین بهترین راه این است که 

غذا را در دماى باال گرم کنید.
نکته مهمى که باید به آن توجه کنید این است که مرکز 
کنترل بیمارى ها «CDC» مى گوید ویروس از راه مواد 
غذایى منتقل نمى شود اما مى تواند در جریان آماده سازى، 

آلوده شود؛ مثًال اگر فرد ناقل یا بیمار سرفه یا عطسه 
کند یا با دست آلوده غذا را آماده کند امکان اینکه ویروس 

به شما منتقل شود بعید نیست.
بنابراین آیا مایکروویــو کردن غــذا، آن را ضد عفونى 
خواهد کرد؟ نمــى توانیم با قطعیــت بگوییم بله. مرکز 
کنترل و پیشــگیرى از بیمارى ها مى گوید ثابت شــده 
است اگر مدت زمان مایکروویو کردن غذا را از 60 ثانیه 
به پنج دقیقه افزایش دهید باکترى ها و یروس ها از بین 
مى روند. اما مایکروویوها از نظر قدرت و روش پخت با هم 
فرق دارند. آیا تا به حال این تجربه را داشته اید که فست 
فود نیم پز را در مایکروویو گذاشته اید و با اولین گاز به غذا، 
از شدت داغى سقف دهانتان سوخته اما مرکز غذا همچنان 

سرد و یخ کرده است؟ اینجاست که مى گوییم نمى توان با 
اطمینان کامل درباره همه ماکروویوها نظر داد. فاکتورهاى 
زیادى در فرایند ضدعفونى شدن غذا در مایکروویو دخیلند 
و به نظر مى رسد گرم کردن غذا با اجاق در درماى باال امن 

ترین روش باشد.
آنچه بیشتر درباره امنیت غذاها باید نگرانتان کند، بسته 
بندى آنهاست. توصیه ما این است که میوه و سبزیجات را 
همانند قبل بشویید و ضد عفونى کنید. در مورد غذاهاى 
آماده و سفارشى از رستوران ها هم بیشتر از پنج دقیقه در 
مایکروویو قرار دهید؛ البته در آخر معلوم نیست چه بر سر 

طعم و بوى غذا خواهد آمد!
با این حســاب تکلیف ما با مــواد غذایى کــه از بیرون 

تهیه کرده ایم یــا غذاهاى بیرون بر رســتورانى که در 
پالستیک، کاغذ یا مقوا بسته بندى شــده اند چیست؟ 
نگرانى کارشناسان بهداشت هم بیشتر از خود غذا متوجه 
بسته بندى آن اســت. براى کاهش این نگرانى، توصیه 
مى کنیم سطح بیرونى بســته بندى را با یک ماده ضد 

عفونى، استریل کنید.
دانشگاه جانز هاپکینز در زمینه نحوه استفاده از مواد غذایى 
بسته بندى شده توصیه مى کند بعد از شستشوى دست ها،

 محتویات داخل بسته بندى به ظرف یا پالستیک تمیز 
دیگرى منتقل شود و پالستیک یا ظرف بسته بندى دور 
انداخته شود. همچنین بهتر است در دوران شیوع کرونا 
بیشــتر غذاهاى گرم سفارش دهید تا ســرد. این یعنى 

نمى توانید ساالد سفارش دهید؟ ســاالد هم مى توانید 
ســفارش بدهید با این پیش آگاهى که ممکن است در 
تماس با بســته بندى آن، هر عامل بیمارى زایى شما را 
تهدید کند. ویروس نمى تواند از داخل غذا به ما سرایت 
کند و این تصور اساسًا اشتباه و ناشى از شناخت کم ما از 
ویروس هاست. CDC مى گوید برخى ویروس ها اصوًال 
بر روى غذا یا داخل آن رشد و تکثیر مى شوند مثل هپاتیت 
A، نوروویروس، روتاویروس و... درحالى که کروناویروس 
یک ویروس تنفســى اســت که از راه قطرات تنفسى 
معلق در هوا منتشر و به دیگران سرایت مى کند. سرفه، 
عطسه و حرف زدن عامل پخش شــدن کروناویروس

 در هوا ست.

آیا گرم کردن غذا  در مایکروویوآیا گرم کردن غذا  در مایکروویو
 کرونا را  از بین مى برد؟ کرونا را  از بین مى برد؟

زمانى که غذا در این دما قرار مى گیرد براى ضد عفونى واد غذایى منتقل نمى شود اما مى تواند در 

آلوده شود؛ مثًال اگر
با دست آلوده غذا کند یا
به شما منتقل شود بعیدن

گفتگوى درونى یا گفتگو با خود یک موضوع رایج است. 
در واقع بسیارى از ما عادت داریم با خودمان حرف بزنیم. 
مهم نیست که چه شرایطى را طى مى کنید، اما گفتگوى 
منفى به شما کمکى نمى کند. در واقع، این نوع حرف 
زدن با خود مى تواند عواقبى بسیار منفى روى روان شما 
داشته باشد. شــما باید بیاموزید که چگونه با خودتان 
مثبت تر حرف بزنید. وقتى افکار منفى به رشــته کالم 
تبدیل مى شوند و به ذهن شما فشار وارد مى کنند منجر 

به عواقبى بسیار سخت مى شوند.

خود را دقیق تر ببینید
«امى جانســون»، دکتــراى روانشناســى مى گوید، 
بخش هایى از مغز شما براى اسکن مشکالت سخت 
طراحى شده اســت، به این معنى که روى نقاط ضعف 
شما چســبیده و آنها را بزرگ مى کند؛ بنابراین وقتى 
شما مرتب روى نقاط منفى ذهنى خود تمرکز مى کنید 
ناخودآگاه ذهن خود را به ســمت منفى نگرى ســوق 
مى دهید. سعى کنید دیدگاه خود را دقیق تر کرده و به 

خود با ذهنیتى متفاوت تر نگاه کنید.

روى صفات خوب خود تمرکز کنید
فراموش کردن درد دشوار اســت، اما فراموش کردن 
آنچه ما را خوشحال مى کند، آسان است. این موضوعى 
علمى اســت که در پژوهش هاى مختلــف نیز ثابت 
شده است. اما اگر قرار باشد خود ما نیز در این موضوع 

مشارکت داشته باشــیم چه اتفاقى رخ مى دهد؟ باید 
سعى کنیم حداقل هفته اى سه بار به صفات خوب خود 
متمرکز شــویم. این صفات مى توانند ساده یا پیچیده 
باشند. فکر کردن به نقاط قوت، به ما کمک مى کند در 

گفتگو هاى درونى نیز با خود مهربان تر باشیم.

قبل از تحقیر خود کمى صبر کنید
تا به حال پیش آمده که یک اشتباه انجام دهید و فوراً 
شروع به تحقیر خود کنید؟ روانشناسان توصیه مى کنند 
پیش از تحقیر خود و مقصر دانســتن خود کمى صبر 
کنید و تصور کنید که شــرایط مى توانست بدتر باشد. 
افرادى که در برابر هر اشــتباهى فوراً به خود توهین 
مى کنند به مرور زمان ذهنیت بسیار بدترى نسبت به 

خود پیدا مى کنند.

نقاط ضعف خود را شناســایى کرده و 
بپذیرید

هر انســانى نقاط ضعــف و قوتى دارد کــه باید این 
نقاط را بپذیرد. اگر ما دید درســتى از نقاط ضعف خود 
نداشته باشــیم، در پذیرش شکســت و اشتباهات نیز 
با مشکالت بزرگ ترى مواجه مى شــویم. اگر قصد 
پیشرفت دارید باید نقاط ضعف خود را بپذیرید. در این 
شرایط وقتى قرار است با خودتان صحبت کنید یا حتى 
ب خاطر یک شکست خود را مالمت کنید، کمتر آسیب

 مى بینید.

با خودتان بد حرف نزنید!

تحقیقات جدید دانشمندان روسى نشان مى دهد آب مى تواند ویروس کرونا را نابود کند.
تحقیقات جدید دانشمندان روسى نشان مى دهد آب مى تواند پس از 72 ساعت (3 روز) ویروس کرونا را از بین ببرد.

بر این اساس، دانشمندان مرکز ملى بیوتکنولوژى وکتور روسیه اعالم کردند نابودى ویروس کرونا در آب به درجه حرارت آن بستگى دارد. آب با درجه حرارت اتاق (28 درجه سانتیگراد) مى تواند در 24 ساعت نخست، 90 
درصد ویروس کرونا را نابود کند. پس از گذشت 72 ساعت، 99/9 درصد ویروس ها از بین مى روند.

این تحقیقات نشان مى دهد آب جوش (100 درجه سانتیگراد) مى تواند به سرعت و به صورت کامل تمام ویروس کروناى موجود را نابود کند. ویروس کرونا مى تواند در شرایط خاصى در آب زنده بماند، اما نمى تواند در آب 
دریا یا آب تازه تکثیر شود.

برخالف تحقیقات گذشته که استفاده از الکل 60 درصد را براى نابودى این ویروس پیشنهاد مى کرد، محققان روس مى گویند الکل 30 درصد مى تواند یک میلیون ویروس کرونا را در کمتر از 30 ثانیه نابود کند. همچنین مواد 
ضدعفونى کننده خانگى مانند سفیدکننده ها (وایتکس) مى توانند به طور کامل سطوح را از این ویروس پاك کن ند.

آب هم مى تواند 
ویروس کرونا را 
نابود کند

ماســاژ گوش مى تواند ســردرد، میگرن و درد هاى 
عضالنى را تسکین دهد.

اضطراب، نگرانى، ســردرد یا خواب آلودگى؛ همه  ما 
گاهى این حس هاى ناخوشایند را تجربه مى کنیم. اما 
همه  این مشکالت یک راه حل بسیار ساده دارند: ماساژ 
گوش! این کار با آرام کردن اعصاب تان مى تواند ذهن 
شما را از مشــکالت و ناراحتى هاى فیزیکى خالص 
کند. به عالوه، بزرگ ترین مزیت ماساژ گوش این است 
که آن را در هر زمان و مکانى، به ســرعت و به راحتى 

مى توانید انجام دهید.

1- کاهش درد هاى عضالنى
دانشمندان دست به آزمایشى زدند تا متوجه شوند که 
آیا ماساژ گوش مى تواند به کاهش درد در افرادى که 
درگیر کمر درد مزمن هســتند کمک کند. نتیجه  این 
آزمایش نشان داد که این کار ســاده در کاهش درد و 

ناراحتى مؤثر است.
کشیدن و مالش دادن آهسته  قســمت هاى مختلف 
گوش، به ویژه نرمه  آن، باعــث تحریک تعداد زیادى 
پایانه عصبى مى شود و این پایانه ها مى توانند به ترشح 
هورمون اندورفین در مغز ما کمک  کنند. این هورمون 
احســاس خوبى به ما مى دهد و به تسکین درد کمک 

مى کند. 

2- کاهش اضطراب و نگرانى
تحقیق دیگرى هم نشــان داده انجام ماساژ گوش در 

موقعیت هاى اضطراب آور مى تواند کمک کننده باشد. 
اگر احساس اضطراب، وحشت، بى قرارى، خستگى یا 
 Shen خشــم کردید، نقطه اى در گوش ها موسوم به
Men (مطابق تصویر) را با حــرکات مدور و به آرامى 

ماساژ دهید.

3- کاهش قابل توجه سردرد و میگرن
گرچه مصرف دارو هاى مســکن 

مى توانــد آثــار مخــرب و 
جدى اى بر بدن و سالمت 

شما داشته باشــد، اما 
تحریک گوش ها در 
مجمــوع روش بى 
ضررى اســت. شما 
حتــى مى توانید این 

روش را با درمان هاى 
طبیعى تــرى مثل چاى 

نعناع فلفلى ترکیب کنید تا 
تأثیر بیشترى داشته باشد.

4- کاهش سریع تر وزن
عالوه بــر ورزش منظــم و دنبال کــردن یک رژیم 
غذایى ســالم، مى توانید مالش قسمت هاى مختلف 
گوش هایتان را هم در برنامــه  روزانه  خود قرار دهید. 
تحقیقات نشان داده ماساژ گوش ها، در ترکیب با دیگر 
روتین هاى الزم، ممکن است باعث کاهش سریع تر 

وزن شود. بعد از رسیدن به وزن مورد نظرتان، ماساژ 
گوش را ادامه دهید تا وزنتان ثابت بماند و ســالمتى 

خود را حفظ کنید.

5- کمک به مقابله با بى خوابى
از آنجایى که تحریک گوش ها اثرى آرام بخش دارد، 
مى توانید این کار را پیش از خواب براى آرام 
کردن خود و شل کردن عضالت 
تان استفاده کنید. گرچه این 
روش بــه تنهایى به رفع 
کامل مشکل بى خوابى 
کمک نمى کنــد، اما 
مى تواند به آرام شدن 
شما کمک کند، امرى 
که براى برخوردارى 
از یک خــواب خوب 
ضرورى اســت. عالوه 
بر ایــن مى توانیــد از این 
روش در کنار دیگر درمان هاى 

همیشگى خود استفاده کنید.

6- افزایش انرژى
دیگر الزم نیســت صبح ها براى پرانــدن خوابتان و 
ســر حال آوردن خودتان قهوه بخوریــد. به جاى آن 
مى توانید گوش هاى خود را با شــدت بیشترى مالش 
دهید. تحریک پایانه هاى عصبى مى تواند باعث فعال 

شدن برخى مراکز مغز شود و خستگى را از بین ببرد. این 
کار را در طول روز هم مى توانید انجام دهید، وقت هایى 
که احساس مى کنید خســتگى تان از کنترل خارج و

 انرژى تان کم شده است.

نحوه انجام ماساژ گوش
به این شکل عمل کنید:

باالى گوش تان را با انگشتان شست و اشاره نگه دارید 
و آن را به آرامى بکشید. انگشــت هایتان را به آرامى 
عقب و جلو بکشید و در عین حال به سمت لبه  بیرونى 
گوش پیش بروید. چین پشــت گوش ها را با حرکات 
رو به پایین از هــم باز کنید. عالوه بــر این مى توانید 
خطوط الله گوش را دنبــال کنید نرمه گــوش را با 
انگشت هایتان نیشــگون بگیرید و به آرامى به سمت 

باالى گوش حرکت کنید.
نرمــه گــوش را بکشــید و از ســرتان دور کنید. با 
انگشت هایتان نرمه گوش را دوباره نیشگون بگیرید 
و با حرکات مدور و آهسته نرمه گوش را مالش دهید. 
پوست پشت گوشتان را هم بکشــید و خطوط گوش 
را به ســمت پایین دنبال کنید. مى توانید این کار را تا 
رســیدن به فکتان ادامه دهید.کف دستتان را طورى 
روى گوشتان بگذارید که آن را به طور کامل بپوشاند. 
گوشتان را فشــار دهید و کف دستتان را طورى پایین 
بکشید که باالى الله گوش پیچ بخورد.الله گوشتان 
را دوباره با کف دستتان بپوشانید و با دست تان حرکات 

مدور انجام دهید.

فواید باورنکردنى ماساژ گوش

کبد مسئول اصلى سم زدایى در بدن است و براى این 
کار باید سالم و پاك باشد. براى بسیارى از ما که قند 
و چربى ناســالم زیادى را مصرف مى کنیم، احتماًال 
عملکرد کبــد به مخاطره مى افتــد. در این مطلب با 

مواردى آشنا مى شوید که به کبد آسیب مى زنند.

قند
 مصرف زیاد قند فقط براى دندان ها بد نیســت بلکه 
مى تواند به کبد شما نیز آسیب برساند. این عضو براى 
تهیه چربى از یک نوع قند به نام فروکتوز اســتفاده 
مى کند. فروکتوز زیاد در بدن باعــث ایجاد چربى و 
در نتیجه منجر به بیمارى کبدى مى شــود. برخى از 
مطالعات نشــان مى دهد که قند مى توانــد به اندازه 
الکل به کبد آســیب برســاند، حتى اگر اضافه وزن 
نداشته باشید. این یک دلیل دیگر براى محدود کردن 
غذاهاى داراى قند اضافه شده، مانند نوشابه، شیرینى 

و آب نبات است.

اضافه وزن
چربى ناشى از اضافه وزن مى تواند در سلول هاى کبد 

شــما تجمع کند و منجر به بروز بیمارى کبد چرب 
شود. این بیمارى کبد شــما را متورم و بافت کبد را 
سفت مى کند. اگر اضافه وزن دارید، میانسال یا مبتال 

به دیابت هســتید، به احتمال زیاد به 
بیمارى کبد چرب مبتال خواهید 

شد. البته شما ممکن است 
بتوانید با رژیم غذایى و 

ورزش، این بیمارى را 
متوقف کنید.

مکمل هاى 
گیاهى

حتــى اگر بــر روى 
برچســب  محصــول 

«طبیعى» نصب شده باشد 
هم ممکن است براى شما خوب 

نباشد. شما همیشه باید قبل از مصرف هر 
گونه گیاهان دارویى با پزشک خود مشورت کنید تا از 
سالم بودن آنها یا مضر نبودن براى بدن شما به طور 

خاص اطمینان حاصل کنید.

A دوز باالى ویتامین
بدن شما به ویتامین A احتیاج دارد و خوب است که 
آن را از گیاهانى مانند میوه و سبزیجات تازه، به ویژه 
آنهایى که قرمز، نارنجى و زرد هســتند 
دریافت کند. اما اگر مکمل هایى 
مصرف مى کنید که مقادیر 
زیادى ویتامین A دارند، 
ممکن است باعث بروز 
مشــکل در کبد شما 
شود. بنابراین قبل از 
 A مصــرف ویتامین
اضافى، با پزشک خود 

مشورت کنید.

نى هاى  شــید نو
گازدار

تحقیقات نشــان مى دهد افرادى که بیش 
از حد نوشابه مى نوشــند به احتمال زیاد به بیمارى 
کبد چرب مبتال هســتند. اگرچه مطالعــات اثبات 
نمى کنند که نوشــیدنى ها علت اصلــى آن بوده اند 

اما دانســتن همین موضوع کافى اســت که از بین 
بردن ســدیم در بدن باعث بروز مشــکالت کبدى 

مى شود.

استامینوفن
دچار کمردرد، سردرد یا ســرماخوردگى شده اید و به 
یک مســکن نیاز دارید. باید بدانید که مصرف بیش 
از حد اســتامینوفن مى تواند زمینه ساز آسیب به کبد 
شود. محدودیت هاى مصرف و دوز مصرفى مناسب 
براى هر روز را بررســى کنیــد و مطابق آن مصرف 

کنید.

چربى هاى ترانس
چربى هاى ترانس در بعضى از غذاهاى بســته بندى 
شــده و کاالهاى پخته شــده  و همچنین غذاهاى 
فست فودى ایجاد مى شود. رژیم غذایى با چربى هاى 
ترانس باعث افزایش وزن مى شــود و این براى کبد 
شما خوب نیســت. هنگام خرید مواد غذایى آماده، 
به میزان ترانس آن توجه کنیــد و در صورت امکان 

محصول ترانس صفر انتخاب کنید.

مواردى که به کبدتان آسیب مى رسانند
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به ضرورت 
تکمیل تصفیه خانه فاضالب شــهر چادگان گفت: شــهر چادگان در 
مجاورت ســد زاینده رود قرار دارد و به منظور دفع ســالم و بهداشتى 
فاضالب این منطقه، تکمیل هر چه سریع تر  این تصفیه خانه ضرورى 

است.
مهندس هاشم امینى اظهار داشت: هم اکنون اجراى سازه تصفیه خانه 
فاضالب چادگان به 70 درصد پیشرفت فیزیکى رسیده و براى تکمیل 
29 کیلومتر شبکه جمع آورى باقیمانده و تصفیه خانه آن، با سیستم یو 
اف، تجهیزات الکترومکانیکال، ادوات پمپ و سایر ملزومات به حدود  
60 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که اگر اعتبار مورد نیاز تخصیص یابد، 

در سال 1400 شاهد بهره بردارى آن خواهیم بود.
وى ادامه داد: شهرستان چادگان به دلیل داشتن آب و هواى کوهستانى، 
داراى منابع آبى غنى زیرزمینى است و شرایط اقلیمى این شهرستان 
موجب گردیده ســد زاینده رود در این منطقه واقع شود، بنابراین راه 
اندازى تصفیه خانه فاضــالب براى جلوگیــرى از آلودگى آب هاى 
زیرزمینى و سطحى  در این شهرستان از ضرورت باالیى برخوردار است.

امینى با بیان اینکه از ســال 92 اجراى تصفیه خانه فاضالب در شهر 
چادگان آغاز شده است، ابراز کرد : این تصفیه خانه با سیستم فیلتراسیون 
دو الیه یو اف که یکى از بهترین  روش هاى تصفیه در دنیاست در حال 
احداث اســت و ظرفیت تصفیه آن 2 هزار و 330 متر مکعب در شبانه 

روز است.
وى در ارتباط با اجراى شبکه فاضالب شــهر چادگان بیان داشت: تا 
کنون حدود 33 کیلومتر از 62 کیلومتر شبکه فاضالب در شهر چادگان 
اجرا شده است؛ همچنین  همزمان با اجراى شبکه فاضالب کلکتور این 

شبکه نیز در حال اجراست.
مهندس هاشم امینى با اشــاره به جمعیت 35 هزار نفرى شهرستان 
چادگان گفت: 61 روستا تحت پوشش آبفا چادگان قرار دارد که از این 

رقم، 14 روستا در حاشیه رودخانه قرار دارد.
مدیرعامل  شرکت آبفا استان اصفهان افزود: اجراى تأسیسات و ادامه 
روند تکمیل و احداث فاضالب چادگان باید با حساسیت هاى ویژه اى 
دنبال شود چرا که برخوردارى مردم از خدمات شبکه فاضالب یکى از 
مطالبات به حق آنهاست و تا کنون براى احداث تصفیه خانه فاضالب 

چادگان بیش از 20 میلیارد تومان هزینه شده است.

پیشرفت 70 درصدى
 سازه تصفیه خانه فاضالب چادگان

جهان کرونایى از پنجره کاریکاتور


