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چه کسانى نباید سماق بخورندذرات معلق در اصفهان منشأ یابى مى شودهانیه توسلى جایگزین مهناز افشار شدقاتل مادر و کودك بهارستانى چه کسى است؟ آسمانخراش در حال فرو ریختن سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

لیمو عمانى 
و خواص

 اعجاب انگیز آن

بازارهاى تخصصى محلى  راه اندازى مى شود
8
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برق گرفتگى مرگبار روى 
سى و سه پل

سهامى براى شما 
نداریم!

پیشنهاد یک آمر به معروف 
در مقابل 

هدیه مسکونى استاندار

4

آیا نیش زنبور 
واقعًا حریف کرونا 

مى شود؟

لیمو عمانى گونه دیگرى از لیموترش و 
درخت آن از خانواده نارنج است. لیمو عمانى 
تازه، رنگ خردلى دارد و بسیار ترش است؛ 

به طورى که تازه  اش را نمى  توان به تنهایى 
مصرف کرد. به همین دلیل آن را ...

مثل اغلــب اوقات جنجــال از یــک مصاحبه 
تلویزیونى شروع شد. پرفســور عظیم اکبرزاده 
خیاوى، متخصص بیوشــیمى بالینى ادعا کرد 
تاکنون هیچیک از زنبــورداران مبتال به کرونا 
نشــده اند و علت این مصونیت نیش زنبور عسل 
اســت. اما جزئیات ایــن ادعا چه بــود و دیگر 

کارشناسان در این باره چه نظرى دارند؟
اکبرزاده درباره تأثیر زهر زنبور عســل بر درمان 
کرونا، ادعا کرد با زهر زنبور عسل مى توان کرونا 
را درمان کرد. در بعضى شهر ها مانندمشکین شهر 

و اردبیل هیچ کندودارى کرونا نگرفته است.
 او گفته...

هیچکس نامزد نشد، نصر رئیس ماندهیچکس نامزد نشد، نصر رئیس ماند
انتخاب هیئت رئیسه سال چهارم دوره پنجم شوراى شهر دیروز برگزار شدانتخاب هیئت رئیسه سال چهارم دوره پنجم شوراى شهر دیروز برگزار شد

3

مدیرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى کشاورزى شهردارى اصفهان اعالم کرد

بیژن تنبیه شد
داور دیدار اســتقالل و ســپاهان در هفته بیســت و هشتم قضاوتى 

نخواهد کرد.
 بیژن حیدرى که یکى از سرشناس ترین داوران فوتبال ایران محسوب 
مى شود، در هفته بیست و هفتم قضاوت دیدار استقالل و سپاهان را 
برعهده داشت. او در این دیدار اگرچه آرش رضاوند هافبک استقالل 

را در صحنه اى مشکوك اخراج کرد اما ...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

آغاز مطالعات 
براى احیاى 

برج هاى دوقلوى 
نجف آباد 

آغاز سال تحصیلى یعنى بازگشایى مدارس؟
معاون آموزش و پرورش پاسخ مى دهد

2

4

آلبوم جدید سیروان خسروى آلبوم جدید سیروان خسروى 
با ویژگى هاى خاصى منتشر خواهد شد با ویژگى هاى خاصى منتشر خواهد شد 

«مونولوگ» بى سابقه«مونولوگ» بى سابقه

عالى محمودى مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان اصفهان به مناسبت یازدهمین 
سالگرد تاسیس بانک توسعه تعاون گفت : بانک توسعه تعاون در راستاي اجراي 
سیاست هاي کلی اصل 44 و ابالغیه مقام معظم رهبري و در جهت تحقق سهم 
25 درصدي بخش تعاون از اقتصاد ملی و به منظــور ارتقاء بهره گیري از تمامی 
ظرفیت هاي بخش تعاون از ابتداى سال 98 تاکنون  بیش از 10هزار میلیارد ریال 

تسهیالت پرداخت نمود. 
وى در همین راستا افزود : بانک توسعه تعاون استان اصفهان در سال 98 و 5 ماهه 
اول ســال جارى بیش از 10هزار و 47 میلیارد ریال تسهیالت به تعداد 14 هزار و 

500 اتحادیه ها  ، تعاونی ها و اعضاى تعاونى ها و مشتریان خود در قالب انواع عقود 
اسالمى پرداخت نموده است که از این مجموع ، پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار 
روستایى و فراگیر به مبلغ بیش از هزارو 180   میلیارد  ریال  و پرداخت تسهیالت 
تکلیفى اشتغالزایى به مبلغ 543 میلیون ریال ، پرداخت تسهیالت بند الف تبصره 18  
قانون بودجه سال 98 ، هزار و 442 میلیارد ریال    و همچنین پرداخت تسهیالت  از 
محل منابع داخلى بانک بیش از  6 هزار و 882 میلیارد ریال  که از این مبلغ 70 درصد 
به بخش تعاون اختصاص داده شــده  و درحال حاضر نیز بانک نسبت به  اعطاي 
تسهیالت از محل منابع صندوق توســعه ملى، منابع داخلی و مصوبات کارگروه 
تسهیل  و رفع موانع تولید، تسهیالت تبصره 18 قانون بودجه 96 (اشتغال فراگیر)، 
تسهیالت قانون حمایت از توسعه اشــتغال پایدار مناطق روستایى   و عشایرى با 
استفاده از منابع صندوق توسعه ملى (ثبت نام در سامانه کارا) ، تسهیالت تکلیفى 
اشتغالزایى قرض الحسنه بهزیســتى و کمیته امداد امام(ره) و مشاغل خانگى و 
تسهیالت خسارت دیدگان سیل و زلزله ســال 97 ، تسهیالت به تولید کنندگان 

اقالم بهداشتى و تسهیالت تفاهم نامه اى با سایر دستگاهها و شرکت ها در راستاي 
حفظ و ایجاد اشتغال همسو با سیاست ها  و برنامه هاي دولت تدبیر و امید را دارد.

مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان اصفهان گفت : بانک توسعه تعاون در استان 
اصفهان با یک مدیریت شعب و 28 شعبه و یک باجه و 214 نفر پرسنل تحصیلکرده 
و جوان، خدمات خود را به بخش تعاون و سایر بخشهاي اقتصادي در قالب انواع 
خدمات بانکی، انواع تسهیالت، خدمات ضمانت نامه اي، خدمات ارزي و خدمات 

بانکداري الکترونیکی ارائه می نماید.
وى در ادامه گفت : در 4 ماهه ســال جــاري تعداد  435فقــره ضمانت نامه بالغ 
بر 954میلیارد ریال توســط شعب استان 
صادر گردیده اســت که70 درصد برنامه 
ابالغی محقق گردیده است. و همچنین  در 
سال98 تعداد 940 فقره  انواع ضمانت نامه 
بالغ بر 1880 میلیارد ریال جهت تسهیل 
مراودات بازرگانى و پیمانکارى به مشتریان 

خود ارائه نموده است.
عالى محمودى مدیر شعب استان اصفهان 
اظهار نمــود  ضریــب نفوذ مشــتریان 
الکترونیکی اســتان بــه 34 درصد کل 
مشتریان رســیده و از برنامه هاى بانک 
توسعه تعاون اســتان اصفهان، گسترش 
پوشــش خدمات بانکدارى الکترونیک و 
افزایش ضریب نفوذ مشتریان الکترونیکى 
مى باشد. در حال حاضر تعداد 37 دستگاه 
ATM و 3850 دســتگاه POS بــه 

مشتریان گرامی بانک خدمات ارائه می نمایند.
وى  با اشاره به  شعار سال 1399 و  فرمایش مقام معظم رهبرى در سال جارى که 
مزین به نام جهش تولید است به نقش و جایگاه تعاون در تحقق این هدف  گفت :  
بانک توسعه تعاون در راستاى حمایت از تولید ملى و مقاوم سازى اقتصاد در برابر 
بحران هاى گوناگون و با مدیریت و تعاونى ها به عنوان بنگاههاى اقتصادى مردم 

نهاد با سرمایه مردمى براى مردم و با مدیریت مردم فعالیت مى کنند. 
وى در همین راستا افزود: بانک توسعه تعاون  نقش مهم و موثرى در تحقق اهداف 
اقتصاد خصوصا بخش تعاون دارد و به جهت مزیت هاى مناســب از جمله مردم 
نهادترین بخش اقتصاد، سازگارى با عدالت اجتماعى، ایجاد اشتغال ارزان قیمت 
(پایین بودن حجم ســرمایه گذارى مورد نیاز)، انعطاف پذیرى بیشتر، تحرك و 
پویایى، پاسخگویى سریعتر به تحرکات بازار، تنوع و گستردگى فعالیت ها در سطح 
کشور، بزرگترین شبکه توزیع کاال، شبکه حمل و نقل و ... مى تواند کمک شایانى 

به تحقق اهداف تولید  ملى و اشتغال داشته باشد.

از ابتداى  سال 98 تاکنون محقق شده است

پرداخت 10 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
توسط  بانک توسعه تعاون استان اصفهان

1.روزنامه
 نصف جهان

2.سایت اینترنتى
 نصف جهان

3.(رسانه سوم) ...؟

مهمهمه
ننن

ىتاینترنتىت اینترنتى ر نتی تاینت
ننن

ا داور دیدار
نخواهد کر
 بیژن حیدر
مىشود، د
داش برعهده
را در صحنه

سالروز والدت حضرت امام هادى (ع) را تبریک مى گوییم 
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یک عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: مشاهده مى کنیم 
امروز عده اى نبض یک کاالیى را در دســت مى گیرند 
و با یک تلفن و یا جابه جا کــردن برگه خرید و فروش، 
میلیاردها تومــان روزانه به جیــب مى زنند؛ که همین 
امر به نوعــى «جهش تولیــد» را با مشــکل مواجه 

مى کند.
حســینعلى حاجى دلیگانى ادامه داد: گاهى اتفاقى رخ 
مى دهد که نمى دانم منشــأ آن کجاســت؟ امروز چرا 
تولیدکننده بایــد ورق تولید داخــل را دو برابر قیمت 
کارخانه براى تولیــد لوازم خانگى خریــدارى کند که 
فشارش روى مردم باشد؟! چرا مواد پتروشیمى از سال 

95 در بازار به سه برابر قیمتى که باید به فروش مى رسد؟ 
غیر از این است که همه این موارد اشکاالت مدیریتى

 است؟
وى خاطرنشــان کرد: امروز بورس علیرغم اینکه بازار 
سرمایه کشــور اســت، اما عملکردش درباره برخى از 
کاالها مانند آهن آالت قابل قبول نیست، زیرا مشاهده 
مى کنیم کسانى به دلیل  ارتباط و مقدارى سرمایه مى آیند 
و نبض یک کاالیى را در دست مى گیرند و با یک تلفن 
و یا جابه جا کردن برگه خرید و فروش، میلیاردها تومان 
روزانه به جیب مى زنند که همین امر به نوعى «جهش 

تولید» را با مشکل مواجه مى کند.

معاون آموزش ابتدایى وزارت آموزش و پرورش با اشاره 
به اینکه سال تحصیلى از 15 شهریور آغاز مى شود، اظهار 
کرد: این شروع لزوماً به معناى بازگشایى فیزیکى مدارس 

نیست و شروع جریان آموزش است.
رضوان حکیم زاده افزود: بسیارى از خانواده ها نگرانند که 
آیا باید همه دانش آموزان به مدرسه بروند، در این زمینه ما 
تابع تصمیمات ستاد ملى کرونا هستیم اما جریان آموزش 
که از 15 شــهریور آغاز خواهد شــد به صورت حضورى 
ترکیبى و یا در مناطق روســتایى و عشایرى به صورت 
حضورى البته با رعایت پروتکل هاى بهداشــتى است. 
در این مناطق ممکن اســت دانش آموزان دسترسى به 

زیرســاخت ها و اینترنت نداشته باشــند بنابراین نباید از 
جریان آموزش دور بمانند.

حکیم زاده درباره دسترسى نداشتن 3/5 میلیون دانش آموز 
به شبکه شاد گفت: در سال تحصیلى گذشته تمام محتواى 
آموزش را تدریس کردیم که از روش هاى مختلف از جمله 
ظرفیت صداوسیما، شبکه شاد و حضور راهبران آموزشى 
در مناطق دوردست اســتفاده شد. دسترسى نداشتن  3/5 
میلیون دانش آموز به شاد بدین معنا نیست که 30 درصد 
از جریان تحصیل بازمانده انــد، این دانش آموزان امکان 
استفاده از بستر فناورى را نداشتند که آموزش آنها به صورت 

حضورى و با استفاده از درس نامه ها اتفاق افتاد.

در روز با یک تلفن میلیاردها 
تومان به جیب مى زنند

آغاز سال تحصیلى  
یعنى بازگشایى مدارس؟

ماسکت را بردار عادل!
عادل فردوسى پور به عنوان     خبر آنالین |
همراه یک فرد دیگر راهى یکــى از کلینیک ها 
شــده بود که توجه مراجعین را به خودش جلب 
کرد. این در حالى اســت که بعضــى از مراجعه 
کنندگان به این کلینیک از فردوسى پور درخواست 
عکس یادگارى مى کردند! عــادل با بیان اینکه 
کروناســت و خطــر دارد هم نتوانســت بعضى 
از آنهــا را از انداختن عکس یــادگارى منصرف 
کند. جالب اینجاســت که آنها به فردوســى پور 

مى گفتند: «ماسکت را بردار!»

انتشار آلبوم ساالر عقیلى 
  موسیقى ما | آلبوم جدید ســاالر 
عقیلى با نام «اینکه دلتنــگ توأم» در 9 قطعه به 
آهنگسازى نسیم شاملو و پیمان خازنى از سوى 
مؤسسه  فرهنگى-هنرى آواى باربد منتشر شد. 
از ویژگى هــاى این آلبوم مى توان بــه زبان روز، 
تصویرگرایى و اندیشــه ورزى توأمان، درونمایه  
غنى، سادگى در ســرایش از صافى ذهن توانمند 
و در عین حال پیچیدگى شــاعرى اشاره کرد که 
عمده ترین ویژگى اش سهل و ممتنع بودن شکل و 

نگاه متفاوت به مضمون عشق است.

منتظرند هنرمندان بمیرند
  موسیقى ما | هوشــنگ کامکار، 
آهنگساز برجسته  موســیقى ایران در یادداشتى 
نوشــت: «هنرمندان موســیقى نواحى به ندرت 
مورد توجه قرار مى گیرند... اکثر این هنرمندان در 
مضیقه  مالى به سر برده و فقط پس از مرگ است 
که مسئولین برایشان پیام هاى تسلیت در جراید 
مى فرستند و به این ترتیب مى خواهند نشان دهند 
که طرفدار هنر موسیقى و هنرمندان هستند. اکنون 
تعدادى از پیشکسوتان موســیقى نواحى و حتى 
موسیقى ملى و سنتى ایران بیمار و در بیمارستان ها 
بسترى هستند و دســت اندرکاران منتظرند فوت 

کنند و بعد براى شان مراسم ویژه بگذارند.» 

حافظِ  نفیس را 
   دوست نداشت

  ایران آرت | حسین پناهى، شاعر و بازیگر 
در 14 مرداد 1383 در 48 سالگى درگذشت. یکى از 
معدود مصاحبه هاى او مربوط به ماهنامه «گزارش 
فیلم» اســت که در اردیبهشت ماه سال 69 انجام 
شد. پناهى در زمان انجام این مصاحبه، 34 ساله 
بود و پاسخش به برخى سئواالت درباره شاعران 
و نگاهش به دیگر سئواالت، تأمل برانگیز است. 
براى مثال او پلنگ صورتى را آن روى سکه اسکندر 
و مارگارت تاچر و ژان پل سارتر مى داند، مى گوید 
موالنا را نمى شناسد، خیام را نوع سیاه و سفید حافظ 
مى خواند و درباره حافظ نیز چنین مى گوید: «حافظ 
یگانه است، ولى از وقتى شعرهایش چاپ نفیس 

مى شود، زیاد از او خوشم نمى آید.»

حساب ها شارژ شد
  آفتاب  نیوز | مدیرکل امــور فرهنگى و 
اجتماعى صندوق بازنشستگى کشورى جزئیات 
اجراى مرحله  دوم طرح یــارى که با هدف تأمین 
اعتبار خرید کاال براى بازنشستگان و وظیفه بگیران 
انجام شده را تشــریح کرد. محمود مرتضایى فرد 
اظهار کرد: از ابتداى مرداد ماه اعتبار خرید کاال به 
مبلغ یک میلیون و200 هزار تومان به صورت کیف 
پول در حساب بازنشستگان و وظیفه بگیران واریز 
شد که بازپرداختش به صورت چهارماهه از حقوق 

آنها، کسر مى شود.

ابتالى 70 مهمان به کرونا 
  ایلنا | 70 نفــر از مهمانان یک جشــن 
عروسى در اردبیل به کرونا مبتال شدند. فرماندار 
اردبیل در جلسه ستاد پیشگیرى و مقابله با ویروس 
کرونا ضمن تأیید ایــن خبر گفت: یــک نفر از 

مبتالیان هم جان خود را از دست داد.

تخلف محض است 
   انتخاب |  وزیر ارتباطات گفت: گرانفروشــى 
اپراتور هــا در افزایــش تعرفه بســته هاى اینترنت 
تخلف محض بــوده و وزارت ارتباطات با آن برخورد 
خواهد کرد. محمدجــواد آذرى جهرمــى ادامه داد: 
ما بــه گرانفروشــى اپراتور ها واقف هســتیم، اما در 
فضاى احساســى با آن برخورد نمى کنیــم در حالى 
که مى توانیــم محدودیت هایى را بــراى آنها اعمال 
کنیم، امــا این امــر باعث کاهش کیفیــت خدمات 
براى مردم خواهد شــد و مــا نمى خواهیم که چنین 
اتفاقــى بیافتد. او بیــان کرد: از دید ما گرانفروشــى 
اپراتور ها هیــچ توجیهى ندارد و منطقى پشــت آن

 نیست.

قرنطینه با 
دستبند الکترونیکى

مراسم حج امسال با وجود بحران شیوع    ایسنا|
ویروس کرونا در سراسر جهان و با حضور حدود 1000 
نفر از عربســتانى ها و خارجى هاى مقیم این کشور 
و با تدابیر ســختگیرانه برگزار شــد و براساس اعالم 
وزارت حج عربستان هیچ گزارشى از ابتالى زائران به 
ویروس کرونا گزارش نشده است؛ با وجود این، پس از 
پایان مراسم، حجاج براى 14 روز به قرنطینه مى روند و 
پس از بازگشت به خانه توسط دستبندهاى الکرونیکى 
مورد رصد قرار مى گیرند. این دستبندها براى نظارت بر 
حجاج درباره چگونگى پیروى از دستورهاى قرنطینه اى 
و همچنین نظارت و بررسى وضعیت سالمتى آنها از 

طریق یک اپلیکیشن طراحى شده است.

خاطرات « بولتون» 
به ایران رسید

ترجمه فارسى کتاب «اتاقى که     خبر آنالین |
در آن اتفاق افتاد»، به قلم «جان بولتون»، سیاستمدار 
دست راســتى آمریکا، شــهریور امســال در ایران 
منتشر خواهد شد. خاطرات سیاســتمداران، همیشه 
عالقه مندان زیادى داشته است؛ فروش باالى کتاب 
«اتاقى که در آن اتفاق افتــاد» که خاطرات 13 ماهه 
جان بولتون در کاخ سفید را دربر مى گیرد، از این قاعده 
مستثنى نیست. پس از موفقیت این کتاب در بازار نشر 
آمریکا، انتشارات «صداى معاصر» هم، این کتاب را با 
ترجمه على مجتهدزاده در ایران منتشــر خواهد کرد. 
این کتاب در 15 فصل بر اساس خاطرات جان بولتون 

از اتاق بیضى شکل کاخ سفید نوشته شده است.

ماسک نزن ها 
جریمه مى شوند؟!

  ایسنا| معاون کل وزارت بهداشــت با بیان 
اینکه این وزارتخانه با اخذ جریمه از افرادى که ماسک 
نمى زنند موافق است گفت: البته حتمًا باید افرادى که 
براى تهیه ماسک محدودیت مالى دارند، از قاعده اخذ 
جریمه مستثنى شــوند. ایرج حریرچى گفت: در حال 
حاضر خوشــبختانه اکثریت جامعه از ماسک استفاده 
مى کنند و طبقات مختلف هم ماســک مى زنند. البته 
باید توجه کرد که تعدادى از افرادى که در این شرایط 
کرونایى ماســک نمى زنند، با اینکه استطاعت مالى 
دارند و مى توانند ماســک تهیه کنند، امــا باز هم از 
ماسک استفاده نمى کنند. وى گفت: در حال حاضر در 
سطح شهرها باالى 70 درصد افراد از ماسک استفاده 
مى کنند و حتــى در برخى مناطق ایــن میزان به 80 

درصد هم رسیده است.

مدیون «اردوغان» هستند
  ایرنا | على اکبر والیتى در واکنش به اظهارات 
چندى پیش «مایک پمپئو»، وزیر امور خارجه آمریکا 
که مدعى شــده بود ایاصوفیه باید بــار دیگر به موزه 
تبدیل شــود، تصریح کرد: آیا پمپئو فرمایش دیگرى 
ندارند؟! اجدادشــان کل موزه هاى جهان را به کلیسا 
تبدیل کردند و هرچه توانستند از زمان شکست اندلس 
کلیسا ساختند؛ حال جایى که مدت 500 سال قدمت 
دارد تا روز قیامت مســجد باقى خواهند ماند و مردم 
ترکیه به  دلیل اقدام «اردوغان» مدیون رئیس  جمهور 

کشورشان هستند.

خبرخوان

محمدرضا حسینى باى، مجرى تلویزیون که اخیراً گرفتار 
کرونا شده در سال هاى اخیر هم به  واسطه گزارش هایش 
از ســیل گلســتان و هم بنر عید فطر دچار حاشیه هاى 
مختلفى شده است ولى همچنان روال خود را در گزارش 
ادامه مى داد با این حال دوز شــوخى با مخاطبان را کم 

کرده است.
حســینى باى در این باره به «جام جم» گفت: شــرایط 
خیلى عوض شده و آن زمان که در گزارش هایم با مردم 
شوخى مى کردم قیمت گوشت کیلویى 120 هزار تومان 
نبود. البته گرانى بود، اما نه تا این حد. بنابر این با مردم در 
گزارش ها بیشتر شوخى مى کردیم. االن در این شرایط 
که مردم گرفتارند، به خودم اجازه نمى دهم با آنها شوخى 
کنم. البته چند وقت پیش گزارشى درباره کرونا داشتم که 
سعى کردم در آن شوخى کنم اما این روزها شوخى باید 

بجا و در فضاى خودش قرار بگیرد. 
این مجــرى درباره شــوخى هایى کــه «دورهمى» و 
«خندوانه» با او داشــته اند گفت: در بحث سیل استان 
گلســتان، مهران مدیرى در برنامه «دورهمى» با من 

شوخى کرد. شاید اگر خبرنگار دیگرى بود، این شوخى 
با او نمى شــد. در ابتدا کمى از شــوخى مدیرى ناراحت 
شدم اما بعد دیدم کار آقاى مدیرى طنز و شوخى کردن 
است. بنابراین دلخور نشــدم. البته پیش از مدیرى چند 
بار در همین برنامه «دورهمى» با من توسط شخصیت 
«قیمت» شوخى شده بود. در «خندوانه» نیز در بخش 
«خنداننده شو»  یکى از خانم هاى کمدین با من شوخى 

کرده بود!

مثل اغلب اوقات جنجال از یک مصاحبه تلویزیونى شروع 
شد. پرفسور عظیم اکبرزاده خیاوى، متخصص بیوشیمى 
بالینى ادعا کرد تاکنون هیچیک از زنبورداران مبتال به 
کرونا نشــده اند و علت این مصونیت نیش زنبور عسل 
است. اما جزئیات این ادعا چه بود و دیگر کارشناسان در 

این باره چه نظرى دارند؟
اکبرزاده درباره تأثیر زهر زنبور عسل بر درمان کرونا، ادعا 
کرد با زهر زنبور عســل مى توان کرونا را درمان کرد. در 
بعضى شهر ها مانند مشکین شهر و اردبیل هیچ کندودارى 
کرونا نگرفته اســت. او گفته: براســاس آزمایشى که با 
همکارى یکى از دانشجویان خود انجام داده ام مشاهده 
شد با تزریق زهر زنبور به یک بیمار حاد کرونایى، این فرد 
پس از یک روز کامًال بهبــود یافت و با تزریق زهر زنبور 

عسل در زانو، مى توان کرونا را درمان کرد.
او گفت: من حتى فرمول واکســن زهر زنبور عســل را 
براى ویروس کرونا آورده ام. از شمال کره زمین تا جنوب 
کشــور بدانند واکســن هم نمى تواند براى از بین رفتن 
ویروس کرونا مؤثر باشد بلکه تنها نیش زنبور عسل این 

قابلیت را دارد. 
با این حال مینو محــرز، متخصص بیمارى هاى عفونى 
و عضو کمیته علمى ســتاد ملى مدیریت مقابله با کرونا 
درباره زهر زنبور عســل و تأثیر آن روى ویروس کرونا 
اظهار کرد: «در حال حاضر موضوع تأثیر زهر زنبور عسل 
بر ویروس کرونا قطعى نیست و هنوز اطالع و مقاله اى در 
این باره بیرون نیامده است. البته شاید این موضوع مقاله و 
مطالعات خود پرفسور اکبرزاده باشد که هنوز درباره آن به 
قطعیت با ستاد مقابله با کرونا در وزارت بهداشت صحبتى 
نشده است. پس لطفاً مردم به اشتباه سمت این اطالعات 

نروند تا موارد اینچنینى بررسى دقیق شود.»
قائم مقام معاونت تحقیقات و فناورى وزارت بهداشت هم 
با بیان اینکه هیچ داروى مؤثرى براى کرونا وجود ندارد، 
توضیحاتى درباره ادعاى تأثیر «نیش زنبور» بر درمان 
بیمارى کرونا ارائه کرد. شــاهین آخوندزاده اظهار کرد: 
«هر چیزى که ادعا مى شــود ممکن است بر بیمارى ها 

تأثیر داشته باشد باید از مسیر کارآزمایى بالینى بگذرد. با 
آزمایش یک مورد روى تعداد محدودى از بیماران، بدون 
گروه کنترل، نمى شود ادعا کرد که یک روش یا داروى 

درمانى روى کرونا مؤثر است.»
استفاده از نیش زنبور در درمان درد و بیمارى قدمتى چند 
هزار ساله دارد. هزاران تحقیق در مورد نیش گونه هاى 
مختلف زنبور انجام شده و در حال انجام است. از بررسى 
خواص قارچ کشــى یا ویروس کشــى گرفته تا درمان 
ســرطان هاى مختلف. ادعا ها زیاد، اما تأیید ها بســیار 

اندك است. جداى از مبحث اثربخشى، مشکالت تولید 
انبوه نیش و هزینه اقتصادى باال در برخى موارد که نتایج 
قابل قبولى بوده موجب شده که بیشتر ادعا ها در همان 
حد تئورى باقى بماند. کرونا و زنبور با انتشــار یک خبر 
در فوریه 2020 به هم پیوند خوردنــد. خبرى که حتى 

«اکونومیست» هم کوتاه آن را چاپ کرد.
درمان با نیش زنبور منتقدان زیادى هم دارد. بیشترشان 
معتقدند این باور شفابخشى نه تنها اثرگذار نیست بلکه 
مى تواند جان انسان ها را بخاطر مصرف خطرات نیش یا 

زهر به خطر بیاندازد.
از طرفى در ووهان چیــن زنبورداران مبتــال به کرونا 
نشده اند. این فرضیه که نیش زنبور خاصیت ضدکرونایى 
داشته و باعث این رخداد شده توجه محافل دانشگاهى 
را به خودش جلب کرد. جمــع بندى قطعى تحقیقات تا 
امروز درباره  استفاده از نیش زنبور در روماتیسم مفاصل و 
خاصیت ضد التهابى آن با بیشترین بازخورد مثبت همراه 
بوده و کم و بیش هم از آن استفاده مى شود و مى توان مهر 

تأ ییدى باشد بر ادعاى مطرح شده در چین.

آیا نیش زنبور، واقعًا حریف کرونا مى شود؟

نزدیک یک ماه از گم شدن «ســها رضانژاد» در منطقه 
کوهستانى جهان نما در استان گلستان مى گذرد، اما هنوز 

هیچ اثرى از او پیدا نشده است.
هجدهم تیر ماه سال جارى، «سها رضا نژاد»، تهران را به 
مقصد استان گلستان براى گشتزنى در منطقه کوهستانى 
جهان نما ترك کرد. پس از دو روز یعنى در بیستم تیر ماه، 
در حالى که «سها» تنها مســواك به دست و دمپایى به 
پا داشت، از چادر خارج شــد و دیگر بازنگشت. عملیات 
جستجو براى یافتن این دختر جوان، از ساعت 11 صبح 

همان روز آغاز و تا 20 روز ادامه داشت.
از روز بیســتم تیر ماه، بیش از 150 امدادگر در قالب 36 
تیم با تمامى امکانات براى یافتــن این دختر به صورت 

24 ســاعته تالش کرده اند. همچنین خانواده این دختر 
با حضور در منطقه، از نزدیک شــاهد اقدامات نیرو هاى 
امدادى و انتظامى بوده اند، اما هنوز هیچ اثرى از «سها» 

نیست.
محمدرضا کنعانى، مدیر یگان حفاظت محیط زیســت 
استان گلستان گفت: «تمام مناطقى که حتى یک درصد 
تصور مى کردیم ممکن اســت این دختر در آنجا باشد را 
گشــتیم اما هیچگونه اثرى از این دختــر در منطقه پیدا 
نشد، بنابراین پایان عملیات جستجو براى سها رضانژاد 
در منطقه توســط فرمانــدارى اعــالم و موضوع براى 
پیگیرى بیشــتر به مراجع قضایى انتظامــى ارجاع داده 

شد.»

خرید و فروش گردوى پوست ســبز تا پایان شهریور در 
نهاوند ممنوع است

عباس آزاد بخت، دادســتان عمومى و انقالب شهرستان 
نهاوند با بیان اینکه محصول گردو تا پایان شهریور در نهاوند 
قابل رسیدن و برداشت نیست، گفت: مشاهده شده عده اى 
از افراد و معتادان در روز هاى اخیر اقدام به سرقت گردو از 

باغات نهاوند و خرید و فروش آن در سطح شهر مى کنند.
دادســتان عمومى و انقالب شهرســتان نهاوند گفت: با 
هماهنگى فرمانده انتظامى نهاونــد به کلیه  کالنترى ها 

و پاسگاه ها سطح شهرستان دســتور داده شد، در صورت 
مشــاهده  خرید محصوالت باغى (گردو با پوست سبز تا 
قبل از پایان شهریور) نسبت به دستگیرى خریدار (کسبه 
یا دستفروشــان) به عنوان معامله کننده  مال مسروقه و 

جمع آورى و ضبط گردو ها ى خریدارى شده اقدام کنند.
آزاد بخت بیان کرد: در هفته هاى اخیر افراد معتاد و ولگرد 
شبانه به باغ هاى گردو در نقاط شهرى و روستایى دستبرد 
زده و گردو ها را که هنوز نرسیده اند مى چینند و مى فروشند 

همچنین محصول گشنیز را نیز سرقت مى کنند.

وزیر اقتصاد درباره جاماندگان سهام عدالت گفت:  در این 
موضوع بحث امکانپذیرى مطرح اســت. سهام عدالت 
زمانى که عملیاتى شد قرار بود براى یک دوره ده ساله اى 
از محل سود تسویه شــود، اما همه سهام از محل سود 
تسویه نشد جز نهادهاى تحت پوشش. بنابراین سهام 

500 هزار تومان، 480 هزار تومانى و... داریم.
فرهاد دژپسند افزود: در قانون آمده شش دهک جامعه 
باید از سهام عدالت برخوردار شوند که ما سهام عدالت را 

به شش دهک جامعه داده ایم یعنى اکنون آمار دارندگان 
ســهام عدالت 49 میلیون و 200 هزار نفر است که اگر 
60 درصد جمعیت کشور را در نظر بگیریم حدود همین 
میزان است.  وى گفت: اضافه شدن به این میزان هم از 
نظر فنى امکانپذیر نیست و هم از نظر قانون افراد مدنظر 
پوشش داده شده اند ضمن اینکه از نظر دارایى هایى که 
بتوانیم این کار را انجام دهیم محدودیت داریم، زیرا آن 

زمان این حجم واگذارى نشده بود.

 جنایت وحشتناك در شهرســتان بهارستان در استان 
تهران کــه با ســر بریدن یک زن 23 ســاله و پســر 
یکساله اش رخ داده، با دستور دادستان به صورت ویژه از 

سوى کارآگاهان زبده در حال بررسى است.
یک شــنبه 12 مرداد مــاه حوالى ســاعت 10 تا 12 
ظهر بود کــه ماجراى قتــل هولناك زن 23 ســاله و 
کودك یکســاله اش به نام «ارســالن» اعالم شد. در 
بررسى ها مشخص شد این زن 23 ساله به همراه کودك 
یکساله اش به طرز فجیعى با چاقو سرشان بریده شده 

است.
صادقى دادستان شهرســتان بهارســتان درباره قتل 
زن جوان و کودك یکســاله اش گفت: شوهر این زن 
جوان وقتى به همسرش زنگ مى زند و زن جوابگوى 
تلفن نبوده است به خانه سر مى زند و با اجساد غرق به 
خون زن جوان و کودك یکساله اش رو به رو مى شود 

که بالفاصله با پلیس تماس گرفتــه و موضوع جنایت 
هولناك را اطالع مى دهد.

صادقى بیان کرد: در بررسى ها از صحنه قتل چاقویى 
که قاتــل از آن براى کشــتن زن 23 ســاله و کودك 
یکساله اش اســتفاده کرده بود کشف شد. در بازجویى 
از شوهر این زن نکته مشــکوکى به نظر نمى رسید که 
وى مظنون به قتل باشــد و در صدد هستیم با بازبینى 
دوربین ها و اقدامات کارآگاهــان بتوانیم قاتل این زن 

جوان و کودك یکساله اش را پیدا کنیم.
دادستان بهارســتان خاطر نشــان کرد: شوهر این زن 
در بازجویى ها عنوان کرده کــه هیچ اختالفى بین او و 
همسرش وجود نداشته است. وى با اشاره به اینکه هنوز 
سرنخى از جزئیات این ماجراى هولناك به دست نیامده 
اســت، عنوان کرد : قطعًا تا دستگیرى عامالن این قتل 

وحشیانه تحقیقات به  جد ادامه خواهد داشت.

حسینى باى: از شوخى مدیرى ناراحت شدم پایان عملیات جستجوى «سها»

راهکار جلوگیرى از سرقت گردو در نهاوند!

سهامى براى شما نداریم!

قاتل مادر و کودك بهارستانى چه کسى است؟
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علت تصادف آمبوالنس و 
عابر پیاده 

رئیس پلیس راهور اسـتان اصفهان با اشـاره بـه حادثه 
تصادف مرگبار صبح روز دوشـنبه در گـذرگاه عابرپیاده 
خطـوط BRT خیابان سـعادت آباد، گفـت: نبود توجه 
به جلـو از سـوى راننـده علـت این حادثـه بوده اسـت. 
سـرهنگ محمدرضا محمدى اظهار کرد: ساعت 11 و 
48 دقیقه مرد 70 ساله در گذرگاه عابر پیاده بر اثر برخورد 
با آمبوالنس بیمارستان شریعتى جان باخت. وى گفت: با 
توجه به بررسى کارشناسان پلیس راهور، تردد آمبوالنس 
در مسیر BRT ضرورتى نداشته اسـت و وسایل نقلیه 
امـدادى بایـد از ترددهاى غیـر ضرورى در مسـیرهاى 

BRT به جد خوددارى کنند.

نصب فلوتر مخزن ذخیره آب 
رحمت آباد

به گزارش روابط عمومى آبفا نجف آباد، با تالش پرسنل 
واحد بهره بردارى و توسـعه آب منطقه نجف آباد، فلوتر 
مخزن ذخیره آب روستاى رحمت آباد نصب شد و در مدار 
بهره بردارى قرار گرفت. گفتنى است با نصب این فلوتر، 
از سرریز شدن مخزن و هدر رفت مقدار قابل توجهى آب 

جلوگیرى مى شود.

تجدید میثاق
سرپرسـت مخابرات منطقه اصفهان به همراه اعضاى 
شـوراى فرهنگى این مجموعه  همزمان با عید سـعید 
قربان با حضور در  گلسـتان شـهداى شـهر اصفهان با 
آرمان هاى امـام راحل(ره) و شـهداى گرانقـدر تجدید 
بیعت کردند. ناصر مشایخى، سرپرست مخابرات منطقه 
اصفهان در این آیین با اشـاره به لزوم پاسـدارى از خون 
پاك شهدا اظهار کرد: قطعاً این امنیت و آسایش موجود 
را مرهون رشادت ها و جانفشانى هاى این شهداى عزیز 
هستیم و باید در هر جایى که هستیم با خدمت صادقانه 
به مردم در سـایه نظام مقدس جمهورى اسـالمى دین 
خود را نسبت به شـهدا و خانواده هاى ایشـان ادا کنیم. 
الزم به ذکر اسـت مخابرات منطقه اصفهان 21 شـهید 
تقدیم انقالب اسالمى کرده و 65 درصد از کارکنان این 

مجموعه ایثارگر و رزمنده هستند.

بازدید از مجموعه
 پرورش ماهى 

به گـزارش روابط عمومى بنیـاد تعاون زندانیان اسـتان 
اصفهان، مهندس عباسى مدیر شیالت استان اصفهان، 
مهندس گل محمدى مدیر جهاد کشاورزى شهرستان 
گلپایگان و مهندس توکلى کارشـناس آبزیان استان از 
مجموعه کشـت و صنعت واحد گلپایگان بازدید کردند. 
پـس از بازدید از اسـتخر پـرورش ماهى قـزل آال مدیر 
شیالت اسـتان اصفهان قول مسـاعد به منظور اعطاى 
پروانه بهره بردارى به واحد آبزیان واحد گلپایگان را داد. 

افزایش تولید برق در نیروگاه
تولید برق در نیروگاه اصفهان از ابتداى سال تاکنون 26 
درصد افزایش یافت. امیر نریمانى، مدیر عامل شرکت 
مدیریت تولیـد برق اصفهان گفـت: واحد هاى بخارى 
مولد برق نیروگاه اصفهان از ابتداى سـال یک میلیارد 
و 479 میلیون کیلـو وات انرژى الکتریکـى تولیدى را 
به شـبکه سراسـرى برق کشـور تزریق کرد کـه  این 
میزان تولید برق 26 درصد در مقایسه با مشابه پارسال 

افزایش یافته است.

کسب رتبه برتر شرکت گاز 
شـرکت گاز اسـتان اصفهـان از نظـر امتیـاز در بیـن 
شـرکت هـاى گاز کشـور رتبـه برتـر را کسـب کـرد. 
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان اصفهـان خدمـات 
ارائـه شـده در شـرکت، چارچوب هـاى موجـود براى 
خدمت رسانى، برنامه هاى توسعه گازرسانى و اینکه در 
110 شهر استان هیچ مورد قطعى گاز رخ نداده است را، 
از عوامل مؤثر در کسب این رتبه برشمرد. سید مصطفى 
علوى افزود: تمام روستا هاى باالى 20 خانوار در استان 

از نعمت گاز بهره مند هستند.

خبر

مدیر مالى و اقتصادى شــهردار اصفهان با اشاره به وعده 
شهردارى اصفهان مبنى بر ورود اتوبوس هاى نو به چرخه 
حمل و نقــل عمومى اظهــار کرد: 80 دســتگاه اتوبوس 
اسکانیاى جدید، داراى مشخصات زیست محیطى مطلوبى 
است. مرتضى طهرانى افزود: على رغم اینکه شرکت هاى 
تولیدکننده داخلى، اتوبوس نو ندارند، اما با همت مدیریت 
شــهرى اصفهان پس از تالش شش ماهه اتوبوس هاى نو 
خریدارى شد. وى ادامه داد: قیمت هر اتوبوس خریدارى شده 
در زمان انعقاد قرارداد شهردارى یک میلیارد و 820 میلیون 
تومان بود که در حال حاضر هر یک از اتوبوس ها دو میلیارد و 
800 میلیون تومان قیمتگذارى شده است. وى تصریح کرد: 

کارخانه اســکانیا اعالم کرده اتوبوس هاى خریدارى شده، 
آخرین نسل از اتوبوس هاى اروپایى است و به لحاظ کیفیت 

تفاوت خواهد داشت.
طهرانى خاطرنشــان کرد: در حال حاضر با تولیدکنندگان 
اتوبوس مذاکراتى شده که نتایج آن را اطالع رسانى خواهیم 
کرد. وى گفت: سال گذشــته 50 دستگاه اتوبوس با هزینه 
بیش از 20 میلیارد تومان بازسازى شد و در سال جارى نیز 
700 دستگاه اتوبوس بازسازى و نوسازى مى شود. مدیر مالى 
و اقتصادى شــهردار اصفهان تأکید کرد: در صورت تحقق 
فرایند بازسازى و نوسازى اتوبوس ها، این ناوگان متحول 

خواهد شد.

سرپرست معاونت نظارت و پایش حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان درباره تلف شدن 180 رأس کل و بز در 
کاله قاضى به دلیل شیوع طاعون گفت: بیمارى طاعون 
نشــخوارکنندگان به هیچیک از مناطق تحت مدیریت 

محیط زیست سرایت نکرده است.
حسین اکبرى با بیان اینکه شــیوع این بیمارى در دى 
ماه پارسال به اثبات رسید گفت: به محض اثبات شیوع 
طاعون نشــخوارکنندگان در کاله قاضى، موضوع به 
استاندارى، مدیریت بحران اســتان و واحد هاى تحت 
مدیریت اعــالم شــد و از ورود گله هایى کــه گواهى 
واکسیناسیون دام نداشــتند به مناطق تحت مدیریت و 

پارك هاى ملى استان جلوگیرى شد. وى با بیان اینکه این 
بیمارى بین انسان و دام مشترك نیست، گفت: این پارك 
در معرض تهدید دام ها و مزارع اطراف است. پارك کاله 
قاضى از گذشته تاکنون مسیر مهاجرتى دام هاى کوچرو 
بوده است از این رو احتمال دارد یکى از گله ها که از این 
مسیر عبور کرده، آلوده بوده باشد، اما هنوز آثار بالینى آن 

مشخص نشده است.
وى گفت: از سوى دیگر ممکن است که دام آلوده اى از 
مزارع اطراف فرار کرده و وارد پارك شده باشد و احتمال 
مى دهیم این بیمــارى از دام اهلى به کل و بز هاى کاله 

قاضى سرایت کرده باشد.

کنترل طاعون نشخوارکنندگان 
در کاله قاضى

ناوگان اتوبوسرانى اصفهان 
متحول مى شود

در پنجمین جشــنواره تبلیغات ایــران، ذوب آهن 
اصفهان چهار شــاهین طالیى، نقــره اى و برنزى 

کسب کرد.
در این جشنواره که 5 مرداد به منظور معرفى برترین 
آثار و آگهى هاى تبلیغاتى یکســال اخیر برگزار شد، 
ذوب آهن اصفهان؛ به عنوان مادر صنعت فوالد کشور 
در رشته فیلم مستند با کسب رتبه نخست، شاهین 

طالیى و لوح سپاس این جشنواره را دریافت کرد.
این فیلم مستند، بیش از نیم قرن حیات و تجربه مادر 

صنعت فوالد کشور را به تصویر کشیده است.
همچنین شاهین نقره اى و رتبه دوم در رشته فیلم 

تبلیغاتى و دو شاهین برنزى و مقام سوم در رشته هاى 
بروشــور و مســئولیت اجتماعى به آثار ذوب آهن 

اصفهان اختصاص یافت.
در این جشــنواره با شــعار «خالقیت، اثربخشــى 
تبلیغات، حق انتخاب مشــترى» و با حضور جمعى 
از اســاتید و صاحب نظران حوزه تبلیغات کشور، آثار 
ارســالى ذوب آهن اصفهان پس از ارزیابى کمیته 

داوران در رشته هاى مذکور، برتر شناخته شد.
در این جشنواره از بین 2235 اثر ارسالى، 558 اثر به 
مرحله نهایى راه یافت و در پایان 46 اثر حائز رتبه و 

دریافت جایزه شد.

موفقیت طالیى شرکت ذوب آهن اصفهان در 
جشنواره تبلیغات ایران

نوجوان 12 ســاله اى دوشنبه شــب روى سى و سه 
پل اصفهان به علت برق گرفتگــى و پرتاب به داخل 

رودخانه زاینده رود جان باخت.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان اصفهان 
روز سه شنبه گفت: این حادثه ساعت 23 و 56 دقیقه 
دوشنبه شب رخ داد و نیروهاى اورژانس 115 به محض 
اطالع به محل اعزام شدند. غفور راستین افزود: این 
پسر به گفته شاهدان عینى ابتدا دچار برق گرفتگى شد 

و به همین دلیل به رودخانه سقوط کرد.
وى بیان کرد: تکنسین هاى اورژانس پیش  بیمارستانى 

اقدامات درمانى اولیه را براى ایــن مصدوم انجام و 
سپس وى را به بیمارستان شریعتى انتقال دادند که در 

نهایت این نوجوان جانش را  از دست داد.
چهارم مرداد ماه نیز یک دختر حدود 18ساله به دلیلى 
که خودش لیز خوردن اعالم کرده بود از روى سى و سه 
پل به رودخانه سقوط کرد ولى به دلیل کم عمق بودن 
رودخانه در آن منطقه، دچار آسیب از ناحیه پا، کمر و 
گردن شد. این در حالى است که به دلیل محافظت از 
جان شــهروندان در دهانه هاى سى و سه پل با سیم 

محصور شد.

برق گرفتگى مرگبار روى سى و سه پل

اعضاى شوراى اسالمى شهر اصفهان بار دیگر علیرضا 
نصر اصفهانى را  به عنوان رئیس شــوراى شهر اصفهان 

انتخاب کردند.
یکصد و سى و چهارمین جلسه علنى شوراى اسالمى شهر 
اصفهان صبح دیروز (سه شــنبه) با دستور جلسه انتخاب 
هیئت رئیسه سال چهارم دوره پنجم شوراى شهر برگزار 
شــد. علیرضا نصراصفهانى تنها نامزد تصدى ریاســت 
شوراى شهر اصفهان بود که با 13 رأى و با اکثریت مطلق 
آراء در این سمت ابقا شد. همچنین نصیر ملت به عنوان 
تنها نامزد و با 11 رأى موافق و دو رأى ممتنع، نایب رئیس 

شوراى شهر اصفهان شد.
اعضاى شوراى شهر براى انتخاب منشــى اول شورا به 

امیراحمد زندآور هشت رأى و به اصغر برشان پنج رأى دادند 
تا زندآور در سال چهارم جانشین برشان در این سمت شود.

فریده روشن با انصراف پورمحمد شریعتى نیا و با 12 رأى 
موافق به عنوان سخنگوى شوراى شهر انتخاب شد. اصغر 
برشان نیز به عنوان تنها نامزد خزانه دارى شورا و با 12 رأى 

به این سمت دست یافت.
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان در این جلسه اظهار 
کرد: فارغ از انتخاب هر فردى براى تصدى کرسى هاى 
هیئت رئیسه شورا، مسیر توسعه و تعالى اصفهان باید در 
سال پایانى شوراى پنجم ادامه یابد و به هیچ وجه متوقف 

نشود.
وى پس از تعیین اعضاى هیئت رئیســه جدید با تأکید بر 

اینکه مسئولیت ها امانتى برعهده ما هستند، افزود: باید خود 
را ملزم به اقدام بر اساس سوگندى که خورده ایم دانسته و 
با هم افزایى و همدلى، دلبستگى و انگیزه خود را براى ادامه 

فعالیت شوراى شهر ارتقا بخشیم.
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان تصریح کرد: اقدام 
اعضاى شوراى شــهر که تالش کردند هیئت رئیسه با 
حداکثر آراء انتخاب شود، منجر به وحدت رویه در شوراى 
شهر شده و قابل تقدیر است. وى ادامه داد: تجارب شوراى 
شهر نسبت به سه سال گذشته افزایش پیدا کرده و الزم 
است با به کارگیرى این تجارب فرصت طالیى که در سال 
آخر در اختیار شوراى پنجم قرار گرفته براى پیشبرد امور 

مردم شهر به کار گرفته شود.

انتخاب هیئت رئیسه سال چهارم دوره پنجم شوراى شهر دیروز برگزار شد

هیچکس نامزد نشد
 نصر رئیس ماند

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان در نودمین جلســه شــوراى 
گفتگوى دولت و بخش خصوصى اســتان اصفهان که به 
صورت فوق العاده برگزارشد، گفت: فعاالن بخش خصوصى 
و دولتى ها مى دانند، شرکت ها در سال مالى منتهى به آخر 
اسفندماه هر سال تا چهار ماه فرصت دارند که مجمع تشکیل 
داده و گزارش هاى مالى را تنظیم کنند، ضمن آنکه در سال 
جارى نیز به موجب مصوبه ستاد مقابله با کرونا این موضوع 
دو ماه دیگر یعنى تا آخر شهریور ماه به آن افزوده شده است.

مسعود گلشــیرازى در ادامه افزود: در این راستا اخبارى از 

سوى بانک هاى استان منتشر مى شود، مبنى بر اینکه عمًال 
شــرکت ها  اگر مــى خواهند حــد اعتبارى خــود را نزد 
بانک هــا حفظ کنند، بایــد الزاماً علیرغــم مهلت قانونى 
گزارشات حسابرسى خود را اعالم کنند که با توجه به فرجه 

قانونى شش ماهه امرى محال است.
وى تصریح کرد: از یکسو ما شاهد افزایش نهاده هاى تولید به 
لحاظ نرخ ارز هستیم و لزوم تزریق نقدینگى در بین واحدهاى 
تولیدى براى سرپا ماندن این شرکت ها امرى الزم و فورى 
است و از سوى دیگر این شرکت ها باید رتبه اعتبارى و وثایق 

خود را نزد بانک ها حفظ کنند، ضمن آنکه در این شرایط و با 
دستور العمل ابالغى عمًال واحدهاى خوش حساب نیز دچار 

مشکل مى شوند.
 رئیس اتاق بازرگانى اصفهان گفت: به نظر مى رســد این 
بخشنامه بیشــتر معطوف به حوزه اصناف و شرکت هاى 
کوچک است اما در عمل به دلیل اســتنباط بانک ها همه 
تولیدکنندگان را متأثر کرده است واز این رو ما در این شورا 
مصوبه اى را پیشنهاد مى کنیم تا تکلیف نهایى از سوى بانک 

مرکزى براى رفع ابهامات واصل شود.

جانشین مجمع رهروان امر به معروف و نهى از منکر 
استان اصفهان گفت: من به  عنوان یک آمر به معروف 
فارغ از تصمیمات مجمع رهروان امر به  معروف و نهى 
از منکر به اســتاندار در خصوص واگذارى 24 واحد 

مسکونى به آمران به معروف، یک پیشنهاد دارم.
حجت االســالم حمیدرضا صــادق زاده در گفتگو با  
«فارس» در رابطه با خبر واگذارى 24 واحد مسکونى 
به آمران به معروف استان اصفهان اظهار کرد: نظر به 

حسن نیت و مباحث ارزشمند استاندار در جلسه شوراى 
مجمع رهروان امربه معروف و نهى از منکر اســتان 
ضمن تقدیر از این اقدام و نظر به اینکه ده ها هزار نفر در 
مجمع و غیر از آن براى خدا و اداى تکلیف این فریضه 

را انجام مى دهند، پیشنهاد دیگرى دارم.
جانشین مجمع رهروان امر به معروف و نهى از منکر 
استان اصفهان تأکید کرد: نظر شخصى من به  عنوان 
یک آمر به معروف فارغ از تصمیمات مجمع رهروان 
امر به  معروف و نهى از منکر به استاندار در خصوص 
واگذارى خانه به آمران به معروف این اســت از آنجا 
که استاندار ریاست ستاد مبارزه با ویروس کرونا را بر 
عهده دارد، این مشوقات به عزیزان صف مقدم مبارزه 
با ویروس و مدافعان ســالمت تعلق بگیرد که امروز 
بیشترین زحمت را مى کشند و ما هم همچنان طبق 
فرمایشات رهبر انقالب پشیمان نظام و خدمتگزاران 

این نظام هستیم.
عباس رضایى، استاندار اصفهان چندى پیش در جلسه 
مجمع رهروان امر به معروف و نهى از منکر پیشنهاد 

اهداى 24 واحد مسکونى به آمران به معروف را داد.

پیشنهاد یک آمر به معروف 
در مقابل هدیه مسکونى استاندار 

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با اشاره 
به تشکیل جلسه مدیریت بحران در راستاى آلودگى 
هوا اظهار کرد: با توجه به گزارش هاى موجود 17 روز 
ناسالم از ابتداى سال تاکنون داشته ایم که علت آن 
کم بارشى و وضعیت خشک و نیمه خشک اصفهان 

است.
منصور شیشــه فروش با اشــاره به مصوبات جلسه 
مدیریت بحران افزود: چهار مطالعه در رابطه با اثرات 
گرد و غبار و آلودگى هوا در استان اصفهان در حال 

تکمیل است. وى با بیان اینکه این مطالعات با اعتبار 
بالغ بر 1/5 میلیارد تومان با همکارى شــهردارى و 
محیط زیست توسط دانشــگاه صنعتى اصفهان در 
حال انجام است، گفت: نتیجه این مطالعات تبدیل 
به یک سناریوى عملیاتى مى شود و سهم هر بخش 
در آالینده ها مشخص مى شود و هر بخش باید براى 

کنترل آلودگى هوا اقدامى را انجام دهد.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با اشاره 
به اینکه شرکت فرآورده هاى نفتى مکلف شد تأمین 
سوخت پاك در جایگاه هاى سوخت و گازوئیل را اجرا 
کند و محیط زیست بر آن نظارت کند، عنوان کرد: 
شرکت گاز باید پایش مســتمر گاز سوخت صنوف 

خانگى و صنعتى را دنبال کند.
شیشــه فروش با بیان اینکه اداره راهدارى و حمل و 
نقل جاده اى موظف شد مراکز معاینه فنى سنگین و 
نیمه سنگین را توسعه دهد و خارج کردن خودروهاى 
فرسوده ناوگان حمل و نقل بار و مسافر را در دستور 
کار قرار دهد، خاطرنشــان کرد: محیط زیســت و 
هواشناســى باید آلودگى هوا را منشــأیابى کنند و 
با همکارى اســتان هاى مجــاور طرح هاى کنترل 

کانون هاى گرد و غبار را اجرا کنند.

ذرات معلق در اصفهان منشأ یابى مى شود

بانک ها همه تولیدکنندگان را متأثر کرده اند

شــهردار نجف آباد گفت: به دنبال تملک حدود نیمى از 
مجموعه تاریخى برج هاى دوقلــوى صفا در نجف آباد با 
همت شوراى اسالمى شهر و مجموعه شهردارى، طرح 
مرمت و احیاى این اثر ارزشمند در چندین مرحله در حال 

مطالعه و تهیه است.
محمد مغزى با اشــاره به اخذ نظر کارشناســى رسمى 
دادگســترى و انجام پیگیرى هاى الزم بــراى خرید و 
تملک مابقى این اثر تاریخــى دوران صفویه اظهار کرد: 
در هفته هاى گذشــته با چندین نفر از مسئوالن استان و 
شهرستان همچون معاون مدیر کل میراث فرهنگى استان 
از این اثر بازدید کرده و جلسات متعدد کارشناسى داشته 
و در کنار آن گروهى از استادان دانشگاهى و کارشناسان 
مرمت آثار تاریخى، کار مطالعات مراحل اولیه تدوین طرح 

را شروع کرده اند.
وى معرفى بهتر از این بناى تاریخى، مقایسه آن با دیگر 
آثار مشابه در کشور و جهان، بررسى کاربرى هاى مختلف 
بنا و نقشه بردارى دقیق به منظور سه بعدى سازى این اثر 
را از دیگر اقدامات در خصوص ساماندهى برج هاى صفا 

برشــمرد و عنوان کرد: با انجام این اقدامــات و در اولین 
مرحله، طرح مرمت فورى برخى از بخش هاى آســیب 
دیده پروژه تهیه و اجرا و در مراحل بعد کل بنا بهســازى 

خواهد شد.
شــهردار نجف آباد افزود: از اولین روزهاى تملک بنا، کار 
خروج نخاله هاى حاصل از تخریب قسمت هایى از بنا با 

احتیاط زیاد شروع شده و دقت مى شود در این کار آسیبى بر 
بخش هاى ارزشمند بنا وارد نشود.

مغزى با بیان اینکه امیدواریم طرح مرمت این اثر هر چه 
زودتر تهیه و برنامه هاى مدیریت شهرى نجف آباد براى 
تبدیل این شــهر به یکى از مقاصد گردشگرى به نتیجه 
برســد، عنوان کرد: با تصویب و اجراى کامل این طرح، 
مجموعه تاریخى برج هاى دوقلو صفا به عنوان اثرى جذاب 

و متفاوت در معرض دید عالقه مندان قرار خواهد گرفت.
به گزارش «ایمنا»، برج هاى دوقلوى صفا، بخشى از بافت 
تاریخى مجموعه صفا شــامل حمام، مسجد و خانه هاى 
تاریخى اســت که در 25 اســفند 1379 با شماره 3482 
در فهرست آثار ملى ایران به ثبت رســیده است. برخى 
پژوهشگران تاریخ دقیقى را براى زمان ساخت برج هاى 
دوقلوى صفا اعالم نمى کنند، اما بر اساس اسناد باقیمانده 
وقتى غالمعلى رادى مشهور به «آق غالمعلى» در دوره 
قاجار باغى را در اطراف نجف آباد خریدارى کرده، این برج ها 
در آن قرار داشته است، بنابراین مى توان پیشینه ساخت این 

برج ها را دستکم به دوره صفویه یا زندیه برگرداند.

آغاز مطالعات براى احیاى برج هاى دوقلوى نجف آباد 



0404فرهنگفرهنگ 3823چهارشنبه  15 مرداد  ماه   1399 سال هفدهم

وحید لشکرى/ موسیقى ما-
سیروان خسروى ششمین آلبوم رسمى خود را منتشــر خواهد کرد. این خواننده سرشناس 
قرار است آلبومى به نام «مونولوگ» را روانه بازار کند که شامل پنج قطعه باکالم و سه قطعه 
بى کالم است. اما ســیروان قصد دارد جدیدترین مجموعه آثار خود را با برنامه هاى ویژه و 
مفصلى منتشر کند. اولین برنامه او این است که براى رونمایى از آلبوم «مونولوگ» قصد دارد 
کنسرت برگزار کند. همچنین این اثر فقط از طریق سایت شخصى او قابل خریدارى است. 
اولین کنسرت آلبوم «مونولوگ» روز هجدهم مرداد و از ساعت 20 و 30 دقیقه آغاز خواهد 
شد اما این برنامه از قبل ضبط شده است و به صورت آنالین پخش خواهد شد. موضوع سئوال 
برانگیزى که علت آن هنوز از سوى سیروان اعالم نشــده است. چرا که طى ماه هاى اخیر 
تجربه کنسرت هاى زنده بدون نیاز به ضبط قبلى در بسترهاى مختلف با موفقیت همراه بود.

نکته دیگر درباره اخبار و اتفاقات آلبوم «مونولوگ» این است که دست اندرکاران این پروژه 
روى استفاده از مدرن ترین ایده هاى نورپردازى و تصویربردارى و لوکیشنى منحصر به فرد 
در کنسرت این اثر تأکید دارند. همچنین در تبلیغات محیطى مرتبط با این اثر هم اعالم شده 
که کنسرت سیروان برفراز تهران خواهد بود اما محل دقیق آن اعالم نشده است. قیمت هاى 
نسخه فیزیکى و بلیت کنســرت آلبوم «مونولوگ» هم به تازگى در سایت سیروان اعالم 

شده است.
نکته دیگرى که در سایت سیروان خســروى جلب توجه مى کند عددهاى تقریبًا زیاد براى 
نسخه فیزیکى و بلیت کنسرت آلبوم «مونولوگ» است. چرا که سیروان با تعیین قیمت 50 
هزار تومانى براى کنسرت آنالین «مونولوگ» رکورد قیمت  را در این زمینه شکسته است. 
طى ماه هاى اخیر و همزمان با شیوع ویروس کرونا کنسرت هاى متعددى برگزار شد که 
اغلب آنها به صورت رایگان بود و خوانندگانى نظیر همایون شجریان و ساالر عقیلى هم 

کنسرت هایشان با بلیت هاى 15 هزار تومانى برگزار شد. 
همچنین نسخه فیزیکى این آلبوم هم قیمتى 60 هزار تومانى دارد که در این زمینه میزان 
نفیس بودن آلبوم تعیین کننده قیمت است. اما در این زمینه اطالع رسانى خاصى در سایت 
سیروان انجام نشده و سئوال اغلب طرفداران او هم این است که آیا این آلبوم فیزیکى که براى 
فروش قرار دارد، امضاى خواننده محبوبشان را دارد یا نه؟ پک بلیت کنسرت و آلبوم مونولوگ 

هم در سایت سیروان خسروى با قیمت 90 هزار تومان به فروش مى رسد.
در بخش دیگرى از توضیحات مربوط به آلبوم «مونولوگ» به این نکته اشــاره شده است 

که سیروان خسروى آلبوم «مونولوگ» را تجربه اى نو در کارنامه هنرى خودش مى داند.
به تازگى هم آهنگ «حباب» با صداى سیروان خسروى منتشر شده است. 

م وحید لشکرى/
سیروانخسروى
است آلبومى قرار
ا بى کالم است.
مفصلى منتشر ک
ک کنسرت برگزار
اولین کنسرت آل
شد اما این برنامه
برانگیزى که عل
تجربه کنسرت ه
نکته دیگر دربار
م روى استفاده از
در کنسرت اینا
کهکنسرت سیر
نسخه فیزیکىو

شده است.
نکته دیگرى که
نسخه فیزیکىو
هزار تومانى بر
طىماه هاى
اغلب آنها به
کنسرت هایش
همچنین نسخ
نفیس بودن آلبو
سیروان انجام نش
فروش قرار دارد،
هم در سایت سی
در بخش دیگرى
که سیروان خسر
به تازگى هم آهن

آلبوم جدید سیروان خسروى با ویژگى هاى خاصى منتشر خواهد شد 

«مونولوگ» بى سابقه«مونولوگ» بى سابقه
ایمان اشراقى که او را از سریال «خط قرمز» مى شناسیم، ویدیویى 
دیگر از خود را بر سر مزار مادرش منتشر کرد. این هنرمند 
در اردیبهشت ماه  سال جارى مادر خود را از دست داده 
و از همان روزهاى آغازین فوت وى تا کنون به طور 
مرتب در حال به اشتراك گذاشتن پست هایى درباره 

مادرش در فضاى مجازى است. 
ایمان اشراقى متولد 17 مرداد 1355 در تهران است. 
او فارغ التحصیل دکتــراى تخصصى بیمارى هاى 
قلبى از دانشگاه انگلستان و پوست و مو از فرانسه است و 

در کنار پزشکى، گهگاهى نیز بازیگرى مى کند.
اشراقى تنها یک برادر کوچک تر از خود دارد، پدرش مهندس 
احمدى اشراقى اصالتاً اهل شهرستان گلپایگان و رئیس هیئت مدیره انجمن صنفى شرکت هاى ساختمانى 

استان تهران بود.
ایمان اشراقى بخاطر عالقه اش به هنر دوره هاى بازیگرى را زیر نظر امین تارخ گذراند و در سال 1378 
زمانى که 23 ساله بود اولین بار در فیلم «متولد ماه مهر» جلوى دوربین رفت. او سپس در سال 80 در فیلم 

«آتانازى» بازى کرد.
در سال 80 - 79 اولین بار با سریال «همسفر» به کارگردانى قاســم جعفرى وارد قاب تلویزیون شد اما 
یکسال بعد همزمان با تحصیالت پزشکى سال 1380 به ســریال «خط قرمز» دعوت شد. بازى در این 
سریال در نقش «کامران»، او و بسیارى از بازیگران از جمله شهرام حقیقت دوست، سروش گودرزى و پویا 

امینى را به اوج شهرت رساند.
بعد از بازى در «خط قرمز» براى ادامه تحصیالت و گرفتن تخصص به دانشــگاه امپریال لندن رفت و 
تخصص رشته جلوگیرى از بیمارى هاى قلبى را خواند. او مدتى نیز دوره هاى پوست و مو و  زیبایى را در 
فرانسه گذراند و به ایران بازگشــت و حاال یک کلینیک تخصصى و درمانى را براى زیبایى و پوست و مو 

اداره مى کند.

تصویربردارى فاز جدید سریال «ســلمان فارسى» به کارگردانى 
داوود میرباقرى و تهیه کنندگى حسین طاهرى جمعه 10 

مرداد ماه در شاهرود از سر گرفته شد.
در این بخش از کار، ادامه ســفر «سلمان» جوان در 
مسیر دمشق و فراز و فرود هاى سفر و درگیر شدن 
با قبایل تحت ســلطه روم و ایران باستان روایت 
مى شود و نزدیک به دو ماه کار گروه تصویربردارى را 
در این منطقه ادامه خواهد داد و بازیگرانى مانند فرهاد 
اصالنى، محمدرضا هدایتى و على دهکردى جلوى 

دوربین خواهند رفت.
در این بخش از کار بر مبناى ساخت و ساز هاى صورت گرفته در 
چند ماه اخیر و لوکیشن هاى انتخاب شده در استان سمنان، تصویربردارى سریال با بهره گیرى از جلوه هاى 

ویژه «ویژوال افکت» انجام مى شود.
بنابر این گزارش، با توجه به شیوع ویروس کرونا تصویربردارى فصل بیزانس که پیش تر قرار بود در ترکیه انجام 
شود، به مدد بهره مندى از آخرین دانش صنعت مجازى «ویژال افکت» در سمنان انجام مى شود و گروه تولید 

با رعایت پروتکل هاى بهداشتى کار را جلوى دوربین مى برند.
گفتنى است تصویربردارى فاز اول سریال «سلمان فارسى» زمستان سال گذشته از بخش هاى جنوبى ایران 

و جزیره قشم آغاز شد و هم اکنون در استان سمنان ادامه دارد.
امرا... احمدجو، کارگردان باسابقه تلویزیون کارگردانى بخش بک گراند «پس زمینه» را عهده دار است تا به 
لحاظ تصویر، زیبایى شناســى افزون ترى براى مخاطبان این مجموعه در نظر گرفته شود و امکان هدایت 

بازیگران در تمام بخش هاى تصویر فراهم شود.
پیش بینى شده در فصل بندى این بخش از داستان سریال «سلمان فارسى» از تولد روزبه «سلمان» تا پیش 
از وفات پیامبر اسالم(ص) روایت شود که با پیش بینى هاى صورت گرفته مجموعه «سلمان فارسى» در 45 

قسمت آماده خواهد شد.
فرهاد اصالنى، نقش تاجرى را در مجموعه «سلمان فارسى» بازى مى کند. همچنین على دهکردى، چنگیز 
جلیلوند و محمدرضا هدایتى نیز در این مجموعه به ایفاى نقش مى پردازند. در این سریال از تعداد کثیرى بازیگر 

جوان تئ اتر در سطح کشور هم براى ایفاى نقش استفاده شده است.

همزمان با نزدیک شــدن به زمان تصویربردارى سریال نمایش خانگى 
«گیسو» (فصل دوم عاشقانه) به تهیه کنندگى هومن کبیرى و 
کارگردانى منوچهر هادى، هانیه توسلى هم به عنوان دومین 
بازیگر زن به این مجموعه اضافه شد. او احتماًال جایگزین 

مهناز افشار شده و نقش «گیسو» را بازى مى کند.
هانیه توسلى تاکنون در سه پروژه شبکه نمایش خانگى 
حضور داشته و «گیســو» چهارمین تجربه او در این 
زمینه محسوب مى شود. پیش از این حضور رضا گلزار، 
هومن سیدى، حسین یارى و ساره بیات در این سریال 

قطعى شده بود.
«گیســو»  درامى معمایى با رویکردهاى اجتماعى اســت که 

تصویربردارى آن طى چند روز آینده آغاز مى شود.

علیرضا قربانــى، خواننده موســیقى ایرانى در صفحه اینســتاگرام 
خود به اعالم زمان انتشار آلبوم موســیقى «با من بخوان»

 پرداخت.
قربانى  نوشــت: آلبوم موســیقى «با من بخوان» در 
تاریخ 21 مرداد 1399 به صورت رســمى منتشر و 
در دسترس همه عالقه مندان و عزیزان در سراسر 

جهان قرار خواهد گرفت.
 این آلبوم به آهنگسازى دوســت و هنرمند گرامى 
حسام ناصرى شــامل ده قطعه موســیقى است که 
برخى از آنها از جمله «روزگار غریب»، «ا... مزار»، «بوى 
گیسو» و «پل» پیش از این به صورت تک آهنگ منتشر و در 
کنسرت ها اجرا شده اند. همینطور تعدادى از قطعات جدید مختص این 

آلبوم تهیه شده است که امیدوارم از آنها لذت ببرید.

بازیگر سریال «خط قرمز» 
مادرش را فراموش نمى کند

«سلمان فارسى» همچنان در سمنان است

هانیه توسلى جایگزین مهناز افشار شد

21 مرداد، «با من بخوان» 

عوامل سریال «صفر بیست و یک» به کارگردانى جواد 
رضویان و سیامک انصارى در تالش بودند سریال را در 
ایام عید قربان و عید غدیر به آنتن برســانند اما این امر 

ممکن نشد.
پخش قسمت آخر ســریال «آخر خط» مصادف شد با 
دو شــب فوتبال لیگ برتر و پس از آن سریال «دختر 
گمشــده» بعد از یک بار پخش، دوباره به آنتن رسید. 
بعد از چند روز پخش این سریال قرار بود چند قسمتى 
از «صفر بیست و یک» به آنتن برسد که به دلیل شرایط 
سخت تولید در روزهاى کرونایى، این سریال نتوانست 
خودش را به آنتن برساند در نتیجه باکِس سریال شبکه 

3 به جشنواره سینمایى اختصاص پیدا کرد.
جشنواره تابستانه فیلم هاى سینمایى شبکه 3 از چهارم 
مرداد ماه شروع شــده و تا ابتداى محرم ادامه دارد. هر 
شب حوالى ساعت 20 فیلم هاى برتر و شاخص سینمایى 
جهان از جملــه «مأموریت غیرممکن»، «ســریع و 
خشن»، «ســالم آقاى میلیاردر»، «ردیاب» و... روى 
آنتن رفته است و روزهاى آینده هم فیلم هاى سینمایى 

دیگرى به پخش خواهند رسید. 
پخش سریال «صفر بیست و یک» سیدجواد رضویان 

و سیامک انصارى به بعد از محرم و صفر موکول شد. در 
حالى که سازندگان سریال تمام تالششان را کردند تا 
در ایام قربان تا غدیرخم به آنتن برسند و با طنازى شان 

حال این روزهاى مردم را بهتر کنند. 

ایــن مجموعــه تلویزیونــى در چهار فصل ســاخته 
مى شود؛ هر فصل از این سریال 25 قسمت خواهد بود. 
مجموعه اى که  سیامک انصارى، سیدجواد رضویان، 
امیرحسین رستمى، سروش جمشیدى، رؤیا میرعلمى، 

نگار عابدى، آزیتا ترکاشــوند، مریم شیرازى، افشین 
آقایى، پادینا کیانــى، بازیگر نقش کودك مهبد بیور در 
آن به ایفاى نقش پرداخته اند و به تازگى هم ســیاوش 
طهمورث بازیگر ســریال «صفر بیست و یک» شده

 است.
پیگیرى ها نشــان مى دهد کــه اولین ســریال بعد از 
پایان جشنواره ســینمایى، «زمین گرم» است. چرا که 
از پیش هم تعیین شــده این مجموعــه تلویزیونى در 
ایام محرم به آنتن مى رســد. گروه ســازنده در تالش 
است تا اول شــهریور ماه به آنتن شبکه 3 سیما برسد. 
البته با شرایط ســخت کرونایى به طور قطع نمى توان 
کنداکتور ســریال ها و برنامه هاى تولیدى را در موعد 
مقرر پیش بینى کرد اما سعید نعمت ا... و همکارانش در 

تالشند تا در موعد مقرر به آنتن شبکه 3 برسند. 
«زمین گرم» ســریال درامى گرم و خانوادگى با پس 
زمینه هاى مذهبى اســت که نعمت ا... هم نویسنده و 
کارگردان این مجموعه 30 قســمتى است. بازیگران 
این سریال 30 قسمتى عبارتند از مرجان شیرمحمدى، 
علیرضا خمســه، اصغرهمت، نادر فالح، کامران تفتى، 

دنیا مدنى، علیرضا آرا، مارال فرجاد و...

سریال سیامک انصارى و جواد رضویان به تابستان نرسید

بهرام رادان چهره شناخته شده ســینماى ایران است و به 
تازگى قدم در راه تهیه کنندگى گذاشته است و فیلم «گربه 
سیاه» به تهیه کنندگى این هنرمند و کارگردانى کریم امینى 

تجربه اى جدید براى او در سینماست.
حاال طبق اخبار منتشر شده بهرام رادان و کریم امینى قرار 
اســت در تجربه اى متفاوت ســریالى جدید براى نمایش 

خانگى را کلید بزنند.
کریم امینى، کارگردان فیلم «گربه ســیاه» با انتشــار یک 
استورى در صفحه اینســتاگرامش خبر از همکارى با بهرام 
رادان و ساخت یک ســریال جدید داد. در خبر منتشر شده 
توسط کریم امینى آمده است: «به امید خدا شرایطى پیش 
بیاد که یه سریال خوب بسازیم و ممنون از بهرام رادان عزیز 

که خیلى از همکارى باهاش در "گربه سیاه" لذت بردم.»
«هیلو» عنوان ســریال جدید این کارگردان و تهیه کننده 
جوان است که داستانى مهیج، عاشقانه با فضایى اکشن دارد 

و احتماًال اواخر امسال یا بهار سال آینده کلید خواهد خورد.
فیلم سینمایى «گربه ســیاه» جدیدترین تجربه سینمایى 
بهرام رادان است اما شرایط پیش آمده به دلیل شیوع ویروس 
کرونا باعث تأخیر اکران این فیلم سینمایى شد. بهاره کیان 
افشار، ترالن پروانه، کیا رکنى، پیام احمدى نیا، آزاده سدیرى، 
علیرضا استادى و حسین پورکریمى بازیگران فیلم «گربه 

سیاه» را تشکیل مى  دهند.

سریال جدید بهرام رادان
 براى نمایش خانگى

عباس غزالى، بازیگر سینما و تلویزیون که این شب ها سریال «شاهرگ» را 
روى آنتن دارد، در برنامه «عید همدلى» که از شبکه 2 سیما پخش مى شود 
درباره سریال «شاهرگ» گفت: قسمت چهارم و پنجم سریال که روى آنتن 
بود، همچنان در شرایط سخت کار مى کردیم. حتى در صفحه شخصى ام در 
فضاى مجازى از سر صحنه عکسى گرفتم که  لباس هایمان زمستانى بود. 
در تابستان کت و یقه اسکى و لباس هاى گرم به تن داشتیم و در کوچه پس 
کوچه هاى ُپر از هنرور و لحظات انفجار که خیلى ها کرونا را رعایت نمى کنند.

بازیگر سینما و تلویزیون درباره بحث رفتارهاى مافیایى و گروهى در سینماى 
ایران، توضیح داد: به کّرات این سئوال را از من مى پرسند که چرا در سینما 
نیستى؟ این سئوال مهمى است که خودم هم از خودم مى پرسم و جوابى براى 

آن ندارم اما اینکه مى گویید مافیا نمى توانم بگویم نیست.
او درباره مافیا ادامه داد: من خــودم در این حرفــه کار مى کنم و مى بینم. 
ســینماى ما قصه رابطه و ضابطه اســت؛ همه را با یک چوب نرانیم، چون 
هســتند گروه هایى که بدون هیچ باندبازى کارشــان را مى کنند و البته آن 
طرف هم گروه هایى هستند که عرصه را براى خودشان مى خواهند والغیر. 

ما هم که جزو گروهى نیســتیم و داریم فقط با عشق به مردم و هنر کارمان 
را مى کنیم. شاید به این دلیل است که در واقع نمى گذارند بیشتر از این قدم 

برداریم. 
او درباره حاشیه و چالش با پژمان جمشیدى، گفت: من بازیگر کم حاشیه اى ام، 
درباره موضوعى خبرنگارى با مــن تماس گرفت و اصًال بحث این موضوع 
نبود؛ درباره ســریال هاى رمضانى بود. من درگیر ســریال بودم و جسته و 
گریخته ، سریال ها را دنبال کرده بودم. من در جریان این گفت گو درباره ایشان 
صحبت کردم و گفتم من ایشان را به عنوان فوتبالیست قبول دارم تا بازیگر! 
جلوى همین دوربیــن مى گویم هرکس از من ناراحت شــده، عذرخواهى 

مى کنم اما نظرم همین است و برنمى گردد.
وى در پایان خاطرنشــان کرد: من پرسپولیسى ام و عاشــق فوتبالم. او هم 
پرسپولیسى اســت. من آنجا گفتم تخصصشــان فوتبال است و به عنوان 
فوتبالیست ایشان را مى شناســم. آیا شــما به من حق مى دهید در پاس و 
پرسپولیس بازى کنم؟ با احترام به ایشان و همه کسانى که دوستشان دارم 

نظرم را گفتم. آدمى نیستم کسى را دلخور کنم و فقط نظرم را اعالم کردم.

عباس غزالى: 

نظرم تغییرى نکرده؛ 
پژمان جمشیدى را به عنوان فوتبالیست قبول دارم
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بدون تردید افت کى روش استنلى سوارز در از سرگیرى دوباره 
مسابقات لیگ نوزدهم تاثیر پررنگى در نتایج ضعیف سپاهان 

داشته است.
 در شش  دیدارى که از لیگ نوزدهم پس از تعطیالت طوالنى مدت 

کرونایى برگزار شده، سپاهان تنها توانسته 8 امتیاز به دست آورد تا هم 
شانس قهرمانى خود را از دست بدهد و هم در میان مدعیان کسب سهمیه 

آسیایى جایگاه خود را از دســت رفته ببیند و محکوم به کسب حداکثرى 
امتیاز در دیدارهاى پیش رو باشد. در افت محسوس سپاهانى ها در شروع 
دوباره لیگ نوزدهم، غیبت، مصدومیت و یا ناآمادگى مهاجم اول آن ها 

نقش بسزایى را ایفا مى کند.
کى روش استنلى آسمانخراش که در سیستم بازى مورد عالقه قلعه نویى 
در نوك پیکان این تیم قرار مى گرفت، اصال نتوانسته تاکنون شمه اى 
از عملکرد درخشان خود پیش از تعطیالت را به نمایش بگذارد؛ او پیش 
از شیوع کرونا توانسته بود در 17 بازى 7 گل براى سپاهان بزند و دو بار 
هم براى همبازیان خود گلسازى کند تا زمینه ساز حضور طالیى پوشان 
در جمع مدعیان باشد. او میانگین در هر بازى 75 دقیقه براى سپاهانى ها 

به میدان مى رفت.
اما در شــروع لیگ نوزدهم پس از تعطیالت طوالنى مدت به واسطه 
کرونا، کى روش استنلى سوارز یکى از بدترین بازیکنان سپاهان بوده 
است؛ او هفته هاى ابتدایى را به دلیل مصدومیت و ناآمادگى فنى از 

دست داد و از زمانى هم که به ترکیب طالیى پوشان اضافه شده نتوانسته 
براى تیمش به عنوان برگ برنده براى تیمش ایفاى نقش کند.

سوارز در پنج بازى و 177 دقیقه اى که در شروع دوباره لیگ به میدان رفته، نه 
گلى براى تیمش زده و نه پاس گلى به ثبت رسانده تا متهم ردیف اول سقوط 
سپاهان از کاندیداتورى براى قهرمانى لیگ نوزدهم تا کم رنگ شدن بخت 

کسب سهمیه آسیایى باشد.
سپاهان سه بازى دشــوار دیگر تا پایان لیگ نوزدهم فرصت دارد تا بتواند 
سهمیه آســیایى خود را زنده کند که بدون تردید قلعه نویى براى اجراى 
سیستم فوتبالى خود امید زیادى را دارد تا بتواند کى روش استنلى را در اوج 

آمادگى ببیند؛ اتفاقى که باید دید آیا براى مهاجم برزیلى سپاهان رخ خواهد 
داد یا او همچنان دور از فرم ایده آل خود براى طالیى پوشان به میدان مى رود و 

ن  و تاثیر مثبت در ارنج تیمش، فصل را به پایان خواهد برد؟بد

وباره 
هان

نىمدت
ت آورد تا هم 

 کسب سهمیه 
کسبحداکثرى 
انى ها در شروع 
اجم اول آن ها 

القه قلعه نویى 
نون شمه اى 
ذارد؛ اوپیش 
ن بزند و دو بار 
طالیى پوشان 
ى سپاهانى ها 

ت به واسطه 
سپاهان بوده 
گى فنى از

 شده نتوانسته 
کند.

گ به میدان رفته، نه 
 ردیف اول سقوط 
رنگشدن بخت 

صت دارد تا بتواند 
ویى براى اجراى

 
 و

آسمانخراش 
در حال 

فرو ریختن

سیستم فوتبالى خود امید زیادى را دارد تا بتواند کى روش
آمادگى ببیند؛ اتفاقى که باید دید آیا براى مهاجم برزیلىس
داد یا او همچنان دور از فرم ایده آل خود براى طالیى پوشان

ن  و تاثیر مثبت در ارنج تیمش، فصل را به پایانبد

 استنلى را در اوج 
سپاهان رخ خواهد
ن به میدان مى رود

 خواهد برد؟

داور دیدار استقالل و سپاهان در هفته بیست و هشتم قضاوتى نخواهد 
کرد.

 بیژن حیدرى که یکى از سرشناس ترین داوران فوتبال ایران محسوب مى شود، 
در هفته بیست و هفتم قضاوت دیدار استقالل و سپاهان را برعهده داشت. او در 
این دیدار اگرچه آرش رضاوند هافبک استقالل را در صحنه اى مشکوك اخراج 
کرد اما یک پنالتى به سود آبى هاى پایتخت گرفت که این مساله اعتراض هاى 

زیادى در بین سپاهانى ها در پى داشته است.
باشگاه سپاهان به طور رسمى از بیژن حیدرى به کمیته داوران شکایت 
کرد و همچنین در بیانیه اى به اشتباهات این داور پرداخت. از این رو حاال 

نام حیدرى در فهرست قاضیان هفته بیست و هشتم دیده نمى شود.
کمیته داوران دیروز اســامى قاضى هاى هفته بیست و هشتم را اعالم 
کرد که بیژن حیدرى قضاوت هیچ مسابقه اى را برعهده نداردو به نظر 
مى رسد جنجال هاى پیش آمده بعد از دیدار استقالل و سپاهان بر این 

مساله تاثیرگذار بوده باشد.
 

مدافع سابق سبز پوشان اصفهانى با امضاى قراردادى تا پایان فصل در 
سمت مدیر فنى ذوب آهن منصوب شد.

پس از فعل و انفعاالت انجام شده در ساختار مدیریتى ذوبى ها که اخیرا 
رســما اتفاق افتاد و جمشیدى سخنگوى باشــگاه ذوب آهن به عنوان 
سرپرست مدیرعاملى این باشگاه جایگزین جواد محمدى شد، مدیر جدید 

این باشگاه درصدد تقویت کادرفنى برآمد.
حاال براساس حکم صادر شده از سوى جمشیدى، سخنگوى هیات مدیره 
و سرپرست مدیرعاملى این باشگاه، رحمان رضایى مدافع سابق باشگاه 

ذوب آهن به عنوان مدیرفنى این تیم انتخاب شد.
نتایج ضعیف ذوبى ها باعث شده تا آن ها در جمع تیم هاى فانوس به دست 
لیگ به شمار آیند و باید دید شــوك حضور رضایى و همکارى او با لوکا 

بوناچیچ، مى تواند منجر به اتفاقات مثبت براى ذوب آهن شود یا خیر؟ 

 آنتونى استوکس مهاجم ایرلندى سابق تیم پرسپولیس بعد از سفر این تیم 
به امارات به بهانه شیوع کرونا حاضر به برگشت به ایران نشد(استوکس در 
حالى به ایران برنگشت که کرونا در ایران شیوع نداشت اما پس از اینکه 
کرونا در ایران زیاد شد اعالم کرد بخاطر کرونا به ایران نمى آید) و جدایى 

پر حرف و حدیثى از تیم ایرانى داشت.
استوکس به تازگى پیشنهادى از تیم تازه تاسیس هندى یعنى موهان باتان 
دریافت کرده اســت و قصد دارد فصل آینده در این لیگ به میدان برود. 
استوکس که قبال سابقه بازى در تراکتور را نیز در  کارنامه خود داشته است 
از چند تیم اسکاتلندى نیز پیشنهاد بازى دارد ولى گفته مى شود او تمایل 

به حضور در لیگ فوتبال هند را براى فصل بعد دارد .

بیژن تنبیه شد

رحمان براى عملیات نجات آمد

این بار موهان باتان به فنا مى رود!

به نظر مى رسد درگیرى هاى نورافکن و استقالل نقطه 
پایانى نــدارد. با این حال در بازى اخیــر دو تیم با وجود 
اینکه غفورى شروع کننده حواشــى بود ولى رسانه ها و 
پیشکسوت هاى استقالل ماجرا را به گونه اى شرح داده اند 

که انگار تمامى تقصیرها گردن نورافکن بوده است.
به گزارش  ایمنا، دیدار ســپاهان جدا از نتیجه و حواشى 
فراوانش، روى دیگرى نیز داشت و درگیرى نورافکن با 
هم تیمى هاى سابقش در استقالل به ویژه وریا غفورى، 
نکته اى عجیب و قابل تأمل بود. نورافکن که با شادى گل 
پرهیجان خود در دیدار رفت برابر استقالل نشان داده بود 
دل خوشى از آبى پوشــان ندارد و در چندین مصاحبه با 

کنایه هایى به استقالل بر آتش این اختالف دمید.
حواشــى چند ماهه نورافکن و استقالل تمام نشد و چند 
روز قبل ابعاد جدیدى به خود گرفت و به دیدار استقالل 
و سپاهان در ورزشــگاه آزادى کشیده شــد. بر اساس 
شــنیده ها نورافکن پیش از شــروع بازى، جدا از سایر 
بازیکنان سپاهان براى گرم کردن وارد زمین مى شود تا 
با هم تیمى هاى سابقش برخورد نداشته و همین رفتار، 
استقاللى ها را آزرده خاطر کرد. این ناراحتى درون زمین 
مسابقه نمایان شد و در اواسط نیمه نخست، وریا غفورى 
پس از موفقیت جدالى که با نورافکن بر سر تصاحب توپ 
داشت، رو به نورافکن صحبتى را بیان کرد که ناراحتى 
بازیکن سپاهان را همراه داشت و دو بازیکن با یک دیگر 
وارد درگیرى لفظى شدند و بیژن حیدرى با نشان دادن 

کارت زرد به هر دو آن ها غائله را خواباند.
داور بازى نتوانســت حواشــى درون زمین را به خوبى 
مدیریت کند و از حساسیت بیش از حد استقاللى ها روى 
نور افکن کاسته نشد. آن ها چندین بار با خطاهاى خشن 
ســعى کردند تا نور افکن را در تله انداخته و حیدرى را 
مجاب کنند تا او را از زمین مسابقه اخراج کنند. هر چند که 
بى تجربگى رضاوند کار دست خود آبى ها داد و او طعمه 
تله اخراجى شد که خود آبى ها آن را براى نورافکن پهن 
کرده بودند. البته قلعه نویى نیز ریســک نکرد و در نیمه 
دوم قربانى را به جاى نورافکن فرستاد تا از ده نفره شدن 

تیمش جلوگیرى کرده باشد.
با وجود اینکه آبى ها شروع کننده درگیرى ها با نورافکن 
بودند، ولى پس از مسابقه حمله رسانه ها، پیشکسوتان و 
کادر استقالل، هافبک سپاهان را هدف گرفت و از نقد 
به کاپیتان استقالل که هیزم نخست را بر آتش حواشى 
ریخته، خبرى نبود. منتقدان از این موضوع ناراحت بودند 
که نورافکنى که فوتبالش را با پیراهن آبى شروع کرده و 
از این تیم به شهرت رسیده بود، حاال چگونه دین خود را 
فراموش کرده و اینچنین به تیم سابقش پشت مى کند؟

هر چند رفتار بازیکنانى هم چون نورافکن با هیچ قیاس 
و ترازویى قابل قبول نیســت، اما باید بى طرفانه به این 
قضیه نگاه کرد، خواهید دید که سه تن از بازیکنان کنونى 
استقالل رفتار مشابهى نسبت به تیم قبلى خود، سپاهان 
داشته ولى با چنین واکنش ها و اعتراضاتى روبرو نشده اند. 
وفادارى خوب اســت، اما یادمان نرود وریا غفورى که 
چنین برخوردى با نورافکن داشــت بــا پیراهن طالیى 
به فوتبال ایران معرفى شــد. ِدین على کریمى و عارف 
غالمى به سپاهان نیز که اصًال نیازى به توضیح و تفسیر 
ندارد، اما هیچ کس رفتار غالمى با هواداران سپاهان در 
ورزشــگاه نقش جهان در بازى رفت را از یاد نبرده است 
که چگونه به هواداران حاضر در ورزشگاه پشت کرد و در 

شادى هاى گل استقالل به شکل ویژه غرق شد.
رفت و آمد بازیکنــان زرد و آبى بین تهران و اصفهان به 
روالى عادى تبدیل شده و انتظار عرق داشتن از تمامى 
مربیان و بازیکنانى که در این مسیر در حال رفت و آمد 
هستند، عجیب و نشدنى اســت. هر بازیکنى مثل همه 
انسان ها گذشته اى دارد و این حق برایش محفوظ است 

که براى آینده خود تصمیم بگیرد.
حاال نورافکن 23 ســاله براى ادامه دوران فوتبالى اش 
که احتماًال عمده آن را تشــکیل مى دهد انتخابى کرده  
و مى توان گفت کــه راه او و اســتقالل از یکدیگر جدا 
شده است. اگر قرار باشد نورافکن در هر مسابقه و با هر 
پیراهنى برابر استقالل اینچنین وارد حاشیه شود، سنگ 
روى سنگ بند نخواهد شد. سوال مهم تر اینکه در دیدار 
حساس سپاهان و اســتقالل در لیگ برتر وریا غفورى 
32 ســاله بود که على رغم اینکه 10 ســال از نورافکن 
بزرگ تر است، با متلک خود پس از تصاحب توپ خشم 
نورافکن را فروزان کرد. آیــا این نوع برخورد از بازیکنى 
با این تجربه عجیب تر است یا جوان 23 ساله سپاهان؟ 
اینگونه حمالت نشان مى دهد آبى پوشان بیشتر از آنکه 

دنبال اثبات حرف هایش در مستطیل سبز باشند، به دنبال 
بهم ریختن تمرکز نورافکن خارج از زمین هستند و این 
موضوع عــالوه بر اینکه بازى ها بعــدى نورافکن برابر 
استقالل مثل دیدار حســاس چند روز آینده جام حذفى 
را دشوار مى سازد، همچنین دید بدى از نور افکن به داور 
مى دهد تا با کوچک ترین درگیرى، او را مقصر دانسته و 
از زمین اخراج کند. پس بهتر است نورافکن به جاى وریا 

غفورى و متلک هایش عذرخواهى کند

وقتى ماجرا 
جور دیگرى نشان داده مى شود

پیشکسوت فوتبال اصفهان گفت: ســپاهان یک باشگاه حرفه اى 
است که همیشه طبق روال و برنامه کار انجام داده و نمى تواند در افت 

نتیجه گیرى تیم مقصر باشد.
محمود یاورى در گفت وگویى، درباره شکســت تیم فوتبال سپاهان 
مقابل استقالل، اظهار داشت: هیچ وقت یک تیم همیشه در اوج و در 
نهایت شرایط مناسب نمانده است. سپاهان چند بازیکن کرونایى و 
محروم داشت و این فضا باعث شــده بود تا تیم در شرایط نامناسبى 

قرارگرفته و دچار افت شده باشد.
وى درباره اینکه مقصر اصلى افت سپاهان چه عامل یا عواملى است، 

تصریح کرد: مشکل سپاهان یک مشکل عمومى است و مربوط به 
باشگاه نمى شود. االن  قلعه نویى به دلیل بیمارى باالى سر تیم نیست 
و وقتى سرمربى باالى سر تیم نباشــد، مثل این است که پدر یک 
خانواده به سفر رفته باشد. بازیکنان به حضور قلعه نویى عادت کرده اند 

و این نبودن کار را سخت مى کند. 
وى اضافه کرد: سپاهان یک باشگاه حرفه اى است که همیشه طبق 
روال و برنامه کار انجام داده و نمى تواند در افت نتیجه گیرى تیم مقصر 
باشد، فکر مى کنم مشکل ســپاهان مربوط به جنبه عمومى است و 

البته این تیم بیشتر از تیم هاى دیگر درگیر مشکالت شده است.

پیشکسوت فوتبال ســپاهان درباره اینکه این تیم کار سختى براى 
کسب سهیمه لیگ قهرمانان آســیا دارد، اشاره کرد: االن استقالل، 
تراکتور، شهر خودرو و فوالد رقیبانى جدى براى سهیمه هستند که 
همه آنها حرفى براى گفتن دارند. اگر سپاهان بتواند روندش را تغییر 
دهد که هیچ اما با ادامه این وضعیت کار برایش ســخت مى شــود. 
فعًال دکتر به قلعه نویى حتى اجازه دیدن بازى ها نداده اســت! و باید 
ببینیم که او در ادامه مى تواند در کنار تیم باشــد یا خیر. اگر شرایط 
براى سپاهان به وضعیت ایده آل برسد، این تیم ابزارهاى الزم براى 

موفقیت را دارد. 

محمود یاورى: 

مشکل سپاهان 
عمومى است!

پرسپولیسى ها در سال هاى اخیر دو پیروزى سه گله برابر 
ذوب آهن داشتند.

سرخپوشان پایتخت تاکنون 7 پیروزى سه گله برابر ذوب 
آهن داشتند و عالوه بر آن یک بار با نتیجه 4-1 و بار دیگر 
هم با پیروزى شش گله، ذوب آهن را از پیش رو برداشتند. 
نکته جالب این که اولین و آخرین بــازى تاریخ دو تیم با 
پیروزى 3-0 پرسپولیسى ها به اتمام رسید و حاال شاگردان 

گل محمدى به دنبال ثبت یک برد دیگر هستند.
در تاریخ هماوردى این دو تیم که از ســال 1352 تاکنون 
بوده، یک پیروزى شش گله و یک برد چهار گله نیز دیده 
مى شــود. در بردى که با چهار گل به ثبت رسید، حسین 
کالنى دو گل به ثمر رساند و خوردبین و حاج رحیمى پور نیز 

گل هاى بعدى را به ثمر رساندند. در پیروزى شش گله که 
سال 1373 رقم خورد اما این على دایى بود که هت تریک 
کرد و فرشاد پیوس و جواد منافى هم گل هاى دیگر را زدند.
نکته جالب این که در لیگ ششم قرمزها دبل کردند و هر 
دو بازى رفت و برگشت را با برد سه گله به اتمام رساندند؛ 
معدنچى، نیکبخت، بادامکى، شعبو و حاجى زاده گل هاى 

تیم مصطفى دنیزلى را زدند.
ذوب آهن هــم البته ســابقه بردهاى ایــن چنینى برابر 
پرسپولیس را دارد. در لیگ هشــتم، پنجم، چهارم و دوم 
ذوب آهن پرسپولیس را با پیروزى پرگل بدرقه کرد و البته 
ســرخ ها هم یک بار دیگر با درخشش وحید هاشمیان در 

لیگ دهم این تیم باسابقه اصفهانى را 3-0 بردند.

با اعالم مسئول برگزارى مســابقات جام حذفى 
دیدارهاى این تورنمنت در صورت تساوى در 90 

دقیقه به وقت هاى اضافى مى رود.
 یکى از مواردى که مسئوالن ســازمان لیگ فوتبال 
تصمیم داشــتند براى رقابت ها در نظر بگیرند به پنالتى 
رفتن مسابقات جام حذفى بعد از تساوى در 90 دقیقه بود. 
سازمان لیگ قصد داشت با الگوبردارى از رقابت هاى جام 
حذفى ایتالیا قانونى را وضع کند که در ادامه مسابقات جام 
حذفى بازى ها بعد از تساوى در 90 دقیقه به پنالتى برود اما 

در نهایت این موضوع تصویب نشد.
امیرحسین روشنک مســئول برگزارى رقابت هاى جام 
حذفى در ایــن خصوص گفت: «ادامــه رقابت هاى جام 
حذفى شامل یک مســابقه از یک چهارم نهایى، دو بازى 
نیمه نهایى و یــک مســابقه فینال مثل ادوار گذشــته 
خواهد بود. بر این اســاس اگــر بازى هــا در 90 دقیقه 
مساوى شــود، به وقت هاى اضافى مى رود و بعد از 120 
دقیقه در صــورت تســاوى دو تیم ضربــات پنالتى زده

 مى شود. 

ذوب آهن-پرسپولیس همیشه بوى گل مى  دهد

الگوى ایتالیایى تصویب نشد



0606آگهىآگهى 3823 سال هفدهمچهارشنبه  15 مرداد  ماه   1399

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره  رأى  بــر  برا  1399 /04 /25  -139960302012000424 شــماره: 
139960302012000417 هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى اسماعیل عبداللهى فرزند حسین بشماره شناسنامه 1467 صادره از 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى با حق الشرب تابعه از قنات چشمه 
قیاسى سفتجان به مساحت 21564 مترمربع مفروزى از پالك 3 فرعى از 38 اصلى واقع در 
اراضى چشمه قیاسى سفتجان خریدارى از مالک رسمى آقاى حسین عبداللهى فرزند حیاتقلى 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/4/31 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/5/15 

م الف: 919555 موسى الرضا امامى- رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان فریدن/4/234
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

مقررات اقدام خواهد شد.
1 - راى شماره   139860302026020136   مورخ  1398/11/17  ورثه مرحوم علی اصغر 
طاهري به شناسنامه شماره 7 کدملی 1239777191 صادره نطنز فرزند غالمرضا به نامهاى: 
1- زهرا جواد پور مجلسى (زوجه) به شناســنامه 64942 کد ملى 1281746177 ،  2- زیبا 
طاهرى به شناسنامه 12131 کدملى 1292513659 ، 3- زینب طاهرى به شناسنامه3573 
کدملى 1292428481 ، 4- محمدطاهر طاهرى به شناســنامه و کدملى  1271825112 
(فرزندان) کمافرض اله نسبت به 47,75 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان 
تجارى ادارى به مساحت 43,30 مترمربع از پالك شماره 39 فرعی از 14915 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي بموجب 
قولنامه عادى به على اصغر طاهرى واگذار شده و على اصغر نیز پس از احداث بنا بصورت دو 
باب مغازه و یک طبقه ادارى بموجب قولنامه مع الواسطه دو باب مغازه را به داریوش قنبرى 
علویجه و عادل پاینده فروخته و طاهرى به موجــب گواهى حصر وراثت 2820- 97,9,24 
شوراى حل اختالف اصفهان فوت کرده ورثه وى عبارتند از زهرا جوادپور مجلسى (زوجه) و 
زیبا و زینب و محمدطاهر طاهرى (فرزندان) مع الواسطه از مالکیت جالل نجفى موضوع سند 

انتقال 66967- 71,12,10 دفترخانه 82 اصفهان
2 - راى شــماره   139860302026020066   مــورخ  1398/11/16   آقاي عادل پاینده به 
شناسنامه شــماره 226 کدملی 1293480223 صادره اصفهان فرزند حسین بصورت 10,61 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان تجارى ادارى به مساحت 43,30 مترمربع از 
پالك شماره 39 فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي بموجب قولنامه عادى به على اصغر طاهرى واگذار شده 
و على اصغر نیز پس از احداث بنا بصورت دو بــاب مغازه و یک طبقه ادارى بموجب قولنامه مع 
الواسطه دو باب مغازه را به داریوش قنبرى علویجه و عادل پاینده فروخته و طاهرى به موجب 
گواهى حصر وراثت 2820- 97,9,24 شوراى حل اختالف اصفهان فوت کرده ورثه وى عبارتند 
از زهرا جوادپور مجلسى (زوجه) و زیبا و زینب و محمدطاهر طاهرى (فرزندان) مع الواسطه از 

مالکیت جالل نجفى موضوع سند انتقال 66967- 71,12,10 دفترخانه 82 اصفهان
3 - راى شماره   139860302026020063   مورخ  1398/11/16  آقاي داریوش قنبریان 
علویجه به شناسنامه شــماره 5256 کدملی 1287221221 صادره اصفهان فرزند حسنعلی 
بصورت 13,64 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب ساختمان تجارى ادارى به مساحت 
43,30 مترمربع از پالك شماره 39 فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي بموجب قولنامه عادى به على اصغر 
طاهرى واگذار شده و على اصغر نیز پس از احداث بنا بصورت دو باب مغازه و یک طبقه ادارى 
بموجب قولنامه مع الواسطه دو باب مغازه را به داریوش قنبرى علویجه و عادل پاینده فروخته 
و طاهرى به موجب گواهى حصر وراثت 2820- 97,9,24 شوراى حل اختالف اصفهان فوت 
کرده ورثه وى عبارتند از زهرا جوادپور مجلسى (زوجه) و زیبا و زینب و محمدطاهر طاهرى 
(فرزندان) مع الواســطه از مالکیت جالل نجفى موضوع ســند انتقال 66967- 71,12,10 

دفترخانه 82 اصفهان
4 - راى شماره   139960302026002832   مورخ  1399/02/28  آقاي مرتضی عباسی به 
شناسنامه شماره 300 کدملی 1291549269 صادره اصفهان فرزند احمد نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 37,80 مترمربع پالك شــماره 309 اصلی واقع در اصفهان 
بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى  مهدى نریمانى منش
5 - راى شماره   139960302026003624   مورخ  1399/03/12  آقاي علیرضا کارفروش 
به شناسنامه شماره 1651 کدملی 0042026458 صادره تهران فرزند اکبر نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 134,50 مترمربع پالك شماره 546 فرعی از99 اصلی واقع در 
اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى بتول ترابى دلیگانى
6 - راى شماره   139860302026021097   مورخ  1398/11/30  و راى اصالحى شماره   
139960302026002826   مورخ  1399/02/28  آقاي مهدي شاهی دلیگانی به شناسنامه 
شــماره 1881 کدملی 5110184763 صادره حوزه 11 اصفهان فرزند قربانعلی نســبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 225 مترمربع پالك شماره 24 فرعی از99 اصلی واقع 
در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى  جعفرخلیلى دلیگانى
7 - راى شماره   139860302026021085   مورخ  1398/11/30  خانم عفت ترابی دلیگانی 
به شناسنامه شماره 36 کدملی 5110501149 صادره شاهین شــهر فرزند احمد نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 280,74 مترمربع پالك شماره 90 فرعی از99 اصلی 
واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
8 - راى شماره   139960302026002487   مورخ  1399/02/22  آقاي عباسعلی درودیان 
به شناسنامه شماره 51 کدملی 4171988012 صادره الیگودرز فرزند حیدر بصورت ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 41,40 مترمربع از پالك 309  اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره 
ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى  حسین نریمانى منش
9 - راى شــماره   139960302026002918   مورخ  1399/02/29  آقاي جعفر خرم نژاد 
به شناسنامه شــماره 6180 کدملی 1293284459 صادره اصفهان فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 51 مترمربع پالك شماره 309 اصلی واقع در اصفهان 
بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى  على اسدى جاجائى
10 - راى شماره   139860302026016867   مورخ  1398/10/21  آقاي مرتضی علینقیان 
جوزدانی به شناسنامه شماره 411 کدملی 1285748255 صادره اصفهان فرزند غدیر صورت 
28,8 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب گاراژ به مساحت 555,13 مترمربع از پالك شماره 
836 فرعی از 452 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادي موروثى قهرى از مرحوم غدیر علینقیان مالکیت وى موضوع سند 

انتقال 36349- 36,3,31 دفترخانه 9 اصفهان و خرید عادى مع الواسطه از مالکیت حسین 
حسین زاده کوچه باغى

11 - راى شماره   139860302026016866   مورخ  1398/10/21  خانم مهري علینقیان 
جوزدانی به شناسنامه شماره 426 کدملی 1285788621 صادره اصفهان فرزند غدیر بصورت 
14,4 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب گاراژ به مساحت 555,13 مترمربع از پالك شماره 
836 فرعی از 452 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادي موروثى قهرى از مرحوم غدیر علینقیان مالکیت وى موضوع سند 
انتقال 36349- 36,3,31 دفترخانه 9 اصفهان و خرید عادى مع الواسطه از مالکیت حسین 

حسین زاده کوچه باغى
12 - راى شماره   139860302026016865   مورخ  1398/10/21  خانم ملوك علنقیان 
جوزدانی به شناســنامه شــماره 1015 کدملی 1285914430 صادره اصفهان فرزند غدیر 
بصورت 14,4 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب گاراژ به مساحت 555,13 مترمربع از 
پالك شماره 836 فرعی از 452 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي موروثى قهرى از مرحوم غدیر علینقیان مالکیت 
وى موضوع سند انتقال 36349- 36,3,31 دفترخانه 9 اصفهان و خرید عادى مع الواسطه از 

مالکیت حسین حسین زاده کوچه باغى
13 - راى شماره   139860302026016864   مورخ  1398/10/21  خانم صدیقه علینقیان 
جوزدانی به شناسنامه شــماره 44077 کدملی 1280329531 صادره اصفهان فرزند غدیر 
بصورت 14,4 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب گاراژ به مساحت 555,13 مترمربع از 
پالك شماره 836 فرعی از 452 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي موروثى قهرى از مرحوم غدیر علینقیان مالکیت 
وى موضوع سند انتقال 36349- 36,3,31 دفترخانه 9 اصفهان و خرید عادى مع الواسطه از 

مالکیت حسین حسین زاده کوچه باغى
14 - راى شماره   139960302026002654   مورخ  1399/02/24  آقاي محمدرضا جهان 
بخش به شناسنامه شماره 18 کدملی 5499805458 صادره تیران و کرون فرزند مصطفی 
بصورت ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 76,15 مترمربع از پالك شماره 82 فرعی از15187 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسین چرم دوز
15 - راى شــماره   139860302026018961   مورخ  1398/11/06  خانم زهرا صدري 
نیا به شناسنامه شماره 70116 کدملی 1281800678 صادره اصفهان فرزند حسن بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 138,20 مترمربع از پالك شماره 15178 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالکین رسمى آقاى محمد تقى زمانى علویجه و على قربانى سینى
16 - راى شماره   139860302026018967   مورخ  1398/11/06  آقاي  رمضان رفیعی 
به شناسنامه شماره 5728 کدملی 6609127311 صادره برخوار فرزند محمدحسین بصورت 
ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 28,04 مترمربع از پالك شماره 15178 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالکین رسمى آقاى مالکیت محمد تقى زمانى علویجه و على قربانى سینى
17 - راى شماره   139860302026018949   مورخ  1398/11/06  آقاي رمضان رفیعی 
به شناسنامه شماره 5728 کدملی 6609127311 صادره برخوار فرزند محمدحسین بصورت 
ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 34,50 مترمربع از پالك شماره 15178 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالکین رسمى آقاى محمدتقى زمانى علویجه و على قربانى سینى
18 - راى شماره   139860302026022249   مورخ  1398/12/20  اقاى اسماعیل زمانى 
به شناسنامه شــماره 18404 کدملی 1292893680 صادره اصفهان فرزند بهرام  نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 46,50  مترمربع از پالك شــماره 15084  اصلی واقع در 

اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
19 - راى شماره   139860302026022213   مورخ  1398/12/19  آقاي مهدي منصوري به 
شناسنامه شماره 85 کدملی 6609812276 صادره برخوار فرزند علی بصورت ششدانگ یکباب 
ساختمان مسکونى  به مساحت 126,90 مترمربع از پالك شماره 13801 اصلی واقع در اصفهان 

بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
20 - راى شماره   139860302026021392   مورخ  1398/12/04   آقاي رضا سلطانی چم 
حیدري به شناسنامه شــماره 3167 کدملی 1090364636 صادره نجف آباد فرزند شکراله 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 115,20 مترمربع پالك شماره 39 فرعی 
از15179 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى داراب خان گوانجى
21 - راى شماره   139860302026022579   مورخ  1398/12/21  آقاي رضا توکلی علون 
آبادي به شناسنامه شماره 2165 کدملی 1288160771 صادره اصفهان فرزند علی نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 175,05 مترمربع پالك شماره 27 
و 26 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
22 - راى شماره   139860302026022580   مورخ  1398/12/21  آقاي ایرج محمدي به 
شناسنامه شماره 1129 کدملی 1289357900 صادره اصفهان فرزند شکراله نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 175,05 مترمربع پالك شماره 27 و 
26 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
23 - راى شــماره   139860302026010952   مورخ  1398/07/13  آقاي عبدالحسین 
سلطانی بابوکانی به شناسنامه شماره 7 کدملی 1199536301 صادره شهرضا فرزند حیدرعلی 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153 مترمربع از پالك شماره 276 فرعی از 14915 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى حسین شیخان
24 - راى شــماره   139960302026003234   مورخ  1399/03/06  خانم زهرا غنی به 
شناسنامه شماره 825 کدملی 1289499969 صادره اصفهان فرزند علی بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 231,45 مترمربع از پالك شماره 31 فرعی از 15179 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد على آقا اسالمى
25 - راى شــماره   139960302026003400   مــورخ  1399/03/08  آقاي حمیدرضا 
عشوریان جوزدانی به شناسنامه شماره 46721 کدملی 1280892791 صادره اصفهان فرزند 
محمد بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 320,62 مترمربع از پالك 13900 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
26 - راى شماره   139860302026019228   مورخ  1398/11/08  و راى اصالحى شماره   
139960302026005377   مورخ  1399/03/25  آقاي محمد پیرعلی زفره به شناســنامه 
شماره 744 کدملی 1290392099 صادره اصفهان فرزند عباسعلی بصورت ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 98,72  مترمربع از پالك شماره 275 فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى  رحیم زارعى
27 - راى شــماره   139860302026022120   مورخ  1398/12/15  آقاي سید مرتضی 
عالءالدینی حبیب آبادي به شناسنامه شماره 31 کدملی 6609781990 صادره برخوار فرزند 
سید عبدالحسین بصورت ششدانگ یکباب ســاختمان تجارى به مساحت 22,30 مترمربع 
پالك شــماره 15182,4 فرعی و 15182 اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اســناد و 
امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد 

زارعى
28 - راى شــماره   139960302026003524   مورخ  1399/03/11  آقاي محمد مارانی 
به شناسنامه شماره 19 کدملی 1290894604 صادره خمینى شهر فرزند غالمعلی بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 182,25 مترمربع از پالك شماره 59 فرعی از 14458 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادي و سهم االرث از مرحوم غالمعلى مارانى

29 - راى شماره   139960302026000112   مورخ  1399/01/17  و راى اصالحى شماره   
139960302026002930   مورخ  1399/02/29  آقاي یرواند اســادوریان به شناســنامه 
شماره 835 کدملی 1159426937 صادره فریدن فرزند آریستاك نسبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان تجارى ادارى به مساحت 41,91  مترمربع از پالك 13900 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي 

مع الواسطه از مالکیت مهر افاق احد از وراث محمد صدرى
30 - راى شماره   139960302026000111   مورخ  1399/01/17  و راى اصالحى شماره   
139960302026002928   مورخ  1399/02/29  آقاي ویگن اســادوریان به شناســنامه 
شماره 17 کدملی 1159827011 صادره فریدن فرزند آریستاك نسبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان تجارى ادارى به مساحت 41,91  مترمربع از پالك 13900 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي 

مع الواسطه از مالکیت مهر افاق احد از وراث محمد صدرى
31 - راى شماره   139960302026000110   مورخ  1399/01/17  و راى اصالحى شماره   
139960302026002927   مورخ  1399/02/29  آقاي وازگن اســادوریان به شناسنامه 
شماره 875 کدملی 1159427471 صادره فریدن فرزند آریستاك نسبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان تجارى ادارى به مساحت 41,91  مترمربع از پالك 13900 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي 

مع الواسطه از مالکیت مهر افاق احد از وراث محمد صدرى
32 - راى شماره   139860302026021146   مورخ  1398/11/30  آقاي حسن عالبیکی 
نائینی به شناسنامه شماره 93720 کدملی 1281932027 صادره اصفهان فرزند یوسف نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 92 مترمربع پالك شماره 121 فرعی از14915 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
33 - راى شــماره   139960302026002164   مورخ  1399/02/17 آقاي کاظم کاظمی 
جزن آبادي به شناسنامه شماره 9 کدملی 1249729793 صادره نائین فرزند محمود نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 93,16 مترمربع پالك شماره 85 فرعی از14915 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم سکینه بیگم نژادالحسینى
34 - راى شماره   139960302026002626   مورخ  1399/02/23 آقاي علی اکبر بهاء لو 
هوره به شناسنامه شماره 16 کدملی 4623223027 صادره شهرکرد فرزند حسین قلی نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 206,22 مترمربع پالك 16ال 26 و37 و42 و45 
و46 و48 و58 و61 و65 فرعی از15179  اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و 
امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکین رسمى محمدرضا 

شهابیان وخانم اقدس صابرى
35 - راى شماره   139960302026003383   مورخ  1399/03/08 خانم فاطمه قاسمی به 
شناسنامه شماره 34421 کدملی 1282271628 صادره اصفهان فرزند علی بصورت ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 32,65 مترمربع از پالك شماره 111 فرعی از14915 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5  اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالکین رسمى قدرت اله ، حیدرعلى و نعمت اله کیسارى
36 - راى شــماره   139960302026001937   مــورخ  1399/02/14 خانم نرگس نقی 
پورخانه سر به شناســنامه شــماره 737 کدملی 1582192235 صادره مرند فرزند محمد 
بصورت سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 112,02 مترمربع از پالك 
شماره 111 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکین رسمى سید محمد طباطبائى پزوه
37 - راى شــماره   139960302026001921   مــورخ  1399/02/14 آقاي محمدرضا 
محمودي به شناسنامه شماره 282 کدملی 1582143617 صادره مرند فرزند غالم بصورت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 112,02 مترمربع از پالك شماره 111 
فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکین رسمى سید محمد طباطبائى پزوه
38 - راى شماره   139960302026003913   مورخ  1399/03/17 آقاي فریدون سرلک 
چیوائی به شناسنامه شماره 313 کدملی 1129376796 صادره فریدونشهر فرزند محمدعلی 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 118,25 مترمربع پالك شماره 37 فرعی 
از15179 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى حسن رحیمى
39 - راى شــماره   139960302026003174   مورخ  1399/03/03 خانم نفیسه زارعی 
به شناســنامه شــماره 11887 کدملی 1293341541 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به 
ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 16,67 مترمربع پالك شــماره 4 فرعی از15182 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
40 - راى شماره   139960302026005283   مورخ  1399/03/25 آقاي مرتضی شاهمندي 
به شناسنامه شــماره 76069 کدملی 1281854311 صادره اصفهان فرزند ولی اله بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 113 مترمربع از پالك 13900 اصلی واقع در اصفهان 

بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
41 - راى شماره   139960302026003178   مورخ  1399/03/03 آقاي جهانگیر عباسی 
قلعه تکی به شناسنامه شماره 886 کدملی 6339369774 صادره شهرکرد فرزند حمزه علی 
نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 122,83 مترمربع پالك 
شــماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى حسن زراعتى شمس ابادى

42 - راى شماره   139960302026003179   مورخ  1399/03/03 خانم زیور عباسی قلعه 
تکی به شناسنامه شماره 954 کدملی 6339370454 صادره شهرکرد فرزند امید علی نسبت 
به دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 122,83 مترمربع پالك شماره 
13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى حسن زراعتى شمس ابادى
43 - راى شماره   139860302026015263   مورخ  1398/09/27 آقاي سید اصغر رنجبران 
به شناسنامه شماره 71796 کدملی 1281817155 صادره اصفهان فرزند سید محمد نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 126,75 مترمربع پالك شماره 13801 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

میباشد
44 - راى شماره   139960302026003374   مورخ  1399/03/08 خانم زهره حسن زاده 
سورشجانی به شناسنامه و کدملی 4610117525 صادره شهرکرد فرزند ذبیح اهللا نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 63,75 مترمربع از پالك شماره 13900 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالکیت على مرادى
45 - راى شــماره   139960302026003371   مورخ  1399/03/08 آقاي حسن قاسمی 
پیر بلوطی به شناسنامه شماره 70 کدملی 4622196050 صادره شهرکرد فرزند گل محمد 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 63,75 مترمربع از پالك شماره 
13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت على مرادى
46 - راى شماره   139960302026002495   مورخ  1399/02/22 آقاي منصور ایزدي به 
شناسنامه شماره 4114 کدملی 2410449107 صادره اباده فرزند نصراله در بصورت ششدانگ 
یکباب مغازه به مســاحت 44,50 مترمربع پالك شماره 123 فرعی از14915 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع 

الواسطه از مالکیت خانم ها ایران و بتول و رضوان شهید اول
47 - راى شــماره   139960302026003227   مورخ  1399/03/06 آقاي حسین صفري 
قهساره به شناسنامه شماره 171 کدملی 1291117792 صادره اصفهان فرزند علی نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 114,45 مترمربع از پالك شماره 2 فرعی 
از15140 اصلی واقع در اصفهان بخش5  اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت نصراله امین الرعایایى خوابجانى

48 - راى شماره   139960302026003225   مورخ  1399/03/06 خانم طاهره کرمی به 
شناسنامه شماره 5033 کدملی 1283544393 صادره اصفهان فرزند قدرت اله نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 114,45 مترمربع از پالك شماره 2 فرعی 
از15140 اصلی واقع در اصفهان بخش5  اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت نصراله امین الرعایایى خوابجانى
49 - راى شماره   139960302026000160   مورخ  1399/01/19 و راى اصالحى شماره   
139960302026003613   مورخ  1399/03/11  آقاي نادرقلی حســن پور سودرجانی به 
شناسنامه شماره 6 کدملی 1111616108 صادره فالورجان  فرزند اسداله بصورت ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 154,79 مترمربع از پالك شماره 14503 و 14504  اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع 

الواسطه از مالکیت رضا زارعى
50 - راى شــماره   139960302026002217   مــورخ  1399/02/17 خانم زهرا دفاعی 
اصفهانی به شناسنامه شــماره 56491 کدملی 1281661937 صادره اصفهان فرزند حسن 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 141,70 مترمربع پالك شماره 94 فرعی 
از15187 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت بانوملک رجائى
51 - راى شــماره   139860302026019564   مورخ   1398/11/13    آقاي داود رضائی 
تهرانی به شناسنامه شماره 381 کدملی 1288965974 صادره اصفهان فرزند صادق نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 84,55 مترمربع پالك شماره 451 
فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 
خود متقاضى مالک رسمى میباشدبدیهى است در صورت  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.   تاریخ انتشار نوبت اول:1399/04/31- تاریخ 

انتشار نوبت دوم:1399/05/15- م الف/920419
1399206032   شــماره ثبت در دبیرخانه ایروانى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان/4/236
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008001565 تاریخ ارسال نامه: 1399/05/08 نظر به اینکه سند 
مالکیت تمامت پانزده- شانزدهم سهم مشاع باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى از 25 سهم ششدانگ 
پالك ثبتى شماره: 474 فرعى از 2- اصلى بخش یک که در دفتر 55 صفحه 339 بنام مهین 
حیدرى ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده ســپس بموجب سند شماره 538770- 92/9/10 
دفتر 145 شــهرضا به نجمه خاتمى انتقال گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به 
شــماره وارده: 139921702008007127- 99/5/5 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى 
که امضاء شهود آن ذیل شماره: 18794- 99/5/5 به گواهى دفتر خانه 292 شهرضا رسیده 
است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شــود چنانچه کسى مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 
928110 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن 

صمصامى/5/148
فقدان سند مالکیت

شــماره نامه: 139985602008001608 تاریخ ارســال نامه: 1399/05/11 نظر به اینکه 
سند مالکیت ششــدانگ تمامت پنج- هشتم سهم مشاع باســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى از 25 
سهم ششــدانگ یکدرب باغ پالك ثبتى شــماره: 474 فرعى از 2- اصلى که در دفتر 222 
صفحه 566 بنام ابوالقاســم حیدرى ثبت و ســند صادر گردیده و سپس بموجب سند شماره 
53877- 10/9/92 دفتر 145 شــهرضا به نجمه خاتمى انتقال گردیده اینک نامبرده با ارائه 
درخواست کتبى به شماره وارده: 139921702008007475- 5/5/99 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 18792- 5/5/99 به گواهى دفتر خانه 
292 شهرضا رسیده است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار 
این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 928125 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از 

طرف محمدحسن صمصامى/5/149
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008001604 تاریخ ارسال نامه: 1399/05/11 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ تمامت پانزده- شانزدهم سهم مشاع باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى از 25 سهم 
ششدانگ یکدرب باغ پالك ثبتى شماره: 474 فرعى از 2- اصلى که در دفتر 460 صفحه 569 
بنام شهین حیدرى ثبت و سند صادر گردیده و سپس بموجب سند شماره 4359- 20/11/90 
دفتر 303 شهرضا به نجمه خاتمى انتقال گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره 
وارده: 139921702008007125- 5/5/99 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 18795- 5/5/99 به گواهى دفتر خانه 292 شهرضا رسیده است مدعى 
است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند 
مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 928096 سید اسداله موسوى- مدیر 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/5/150
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008001610 تاریخ ارسال نامه: 1399/05/11 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ تمامت پنج- هشتم سهم مشاع از 25 سهم ششدانگ یکدرب باغ پالك 
ثبتى شماره: 474 فرعى از 2- اصلى که در دفتر 322 صفحه 331 بنام محمود حیدرى ثبت 
و سند صادر گردیده و ســپس بموجب سند شــماره 4359- 90/11/20 دفتر303 شهرضا 
به نجمه خاتمى انتقال گردیده و نجمه خاتمى بموجب ســند شــماره 57164- 93/4/29 
دفتر 145 شهرضا مقدار چهارصد و ســى و یک- هزارم سهم مشــاع از مالکیت خود را به 
مریم صالحیان انتقال نموده اینک نجمه خاتمى با ارائه درخواســت کتبى به شــماره وارده: 
139921702008007475- 5/5/99 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود 
آن ذیل شماره: 18792- 5/5/99 به گواهى دفتر خانه 292 شهرضا رسیده است مدعى است 
که سند مالکیت نموده آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى 
سند مالکیت نسبت به نود و هفت - پانصدم سهم باقیمانده ملک فوق را نموده لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود 
چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد 
از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 928115 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/5/151
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لیمو عمانى گونه دیگرى از لیموترش و درخت آن از خانواده نارنج اســت. لیمو 
عمانى تازه، رنگ خردلى دارد و بســیار ترش اســت؛ به طورى که تازه  اش را 
نمى  توان به تنهایى مصرف کرد. به همین دلیل آن را در آفتاب خشک مى  کنند 

تا قابلیت مصرف آن افزایش یابد.
مواد متشکله لیمو عمانى را ترکیبات تلخ، فالونوئیدها، اسید سیتریک، امالح، 
ویتامین  ها به ویژه ویتامین C و مواد فرار تشــکیل مى  دهــد. این میوه از نظر 
کلسیم و پتاسیم غنى بوده و از نظر ویتامین C از سایر مرکبات پیشى گرفته و به 

عنوان کاهنده  فشار خون و چربى خون شناخته شده است.
خوردن دم  کرده آن اغلب با چاى و گل گاوزبان در کاهش فشار خون مؤثر است. 
براى افراد با فشار خون طبیعى نیز مصرف دم  کرده آن با عسل یا نبات پیشنهاد 

مى  شود.
لیمو عمانى از نظر طب سنتى خنک  کننده، اشتهاآور، ضدعفونى   کننده، مقوى 
معده، ضد نفخ، مؤثر براى رفع عوارض کمبود ویتامین C، مسکن سردرد، التیام  

دهنده سرفه و سرماخوردگى است.
این چاشنى به دلیل مواد آنتى  اکسیدانى، ضدسرطان شناخته شده و در دفع مواد 

صفراوى مؤثر است.
توصیه  ها:

1- لیمو عمانى هنگام خشک شدن به دلیل عمل تخمیر، کمى تلخ شده که این 
تلخى در مزه آن نیز احساس مى  شود. بنابراین بهتر است براى جلوگیرى از تلخ 

شدن غذا پیش از افزودن، تخم  هاى آن را درآورید.
2ـ لیمو عمانى درسته در خورشت  ها و خوراك  ها محل تجمع روغن غذا خواهد 

بود. بنابراین خوردن آن توصیه نمى  شود.
3ـ بهترین نوع لیمو عمانى در مناطق مختلف جنوب و جنوب شرقى ایران نظیر 

بندرعباس، میناب، جهرم و شیراز و صادراتى آن در اردن پرورش مى  یابد.
4ـ لیمو عمانى به دلیل دارا بودن مواد فرارى که عامــل ایجاد عطر و بوى آن 
است، حتمًا باید در محل خشــک، خنک و در ظروف سربســته و به دور از نور 

نگهدارى شود.
5ـ  بهتر است هنگام تهیه انواع خورشــت  ها و خوراك  ها به مقدار الزم از لیمو 

عمانى استفاده کنید تا استفاده از نمک در غذا به حداقل برسد.

کبد و کلیه هاى شما کار تیمى بسیار خوبى در تصفیه خون شما 
انجام مى دهند؛ بنابراین بهترین شرط شما براى تصفیه خون 
به طور طبیعى پیدا کردن راه هایى براى کمک به عملکرد بهتر 

این اندام هاى اساسى است.
خون شما مســئولیت هاى مهم زیادى دارد، بنابراین جاى 
تعجب نیست که مردم به دنبال راه هایى هستند تا خون خود 
را از آلودگى ها پاك کنند. هیچ غذاى معجزه گرى وجود ندارد 
که به بدن شما کمک کند تا خون شما را سم زدایى کند. اما 
یک رژیم غذایى سالم که میوه ها و سبزیجات زیادى را شامل 

مى شود، شروع بسیار خوبى است.
آب

بهترین راه براى افزایش عملکرد کلیه ها، نوشیدن آب کافى 
است. کلیه هاى شما به آب بستگى دارد تا به آنها در از بین بردن 
ضایعات بدن کمک کند. آب همچنین به نگهداشتن رگ هاى 
خونى شما کمک مى کند تا خون آزادانه حرکت کند. کم آبى 

شدید مى تواند منجر به آسیب کلیه شود.
سبزیجات ترد (کلم بروکلى، کلم، گل کلم، 

کلم بروکسل)
سبزیجات ترد اغلب براى افراد مبتال به بیمارى کلیوى توصیه 
مى شود. آنها سرشار از آنتى اکسیدان و بسیار مغذى هستند. 
تحقیقات نشان داده اند که سبزیجات خطر ابتال به بسیارى از 

انواع سرطان از جمله سرطان کلیه را کاهش مى دهند.
تمشک

زغال اخته از نظر آنتى اکســیدان فوق العاده غنى اســت و 
مى تواند کبد را از آســیب محافظت کند. مطالعات حیوانى 
نشــان داده اند که آب زغال اخته کامل مى تواند به سالمت 

کبد کمک کند.
سیر

سیر طعم فوق العاده اى به هر غذایى مى دهد. سیر را مى توان 
به صورت خام یا پخته مصرف کرد. این ماده داراى خاصیت 
ضد التهابى است و مى تواند به کاهش کلسترول و فشار خون 
شما کمک کند. فشــار خون باال مى تواند به رگ هاى خونى 
کلیه آسیب برساند، بنابراین خوب است که آن را کنترل کنید.

گریپ فروت
گریپ فروت سرشار از آنتى اکسیدان است و ممکن است به 
کنترل التهاب در بدن کمک کند. بیشتر مطالعات انجام شده 
در مورد تأثیر مؤلفه هاى گریپ فروت در حیوانات انجام شده 
است، اما نتایج امیدوار کننده است. این مطالعات نشان داده اند 
که آنتى اکســیدان هاى موجود در گریپ فروت مى توانند به 

محافظت از کبد کمک کنند.
سیب

سیب حاوى مقدار زیادى فیبر محلول به نام پکتین است. فیبر 

محلول به تنظیم سطح قند خون کمک مى کند. قند خون باال 
مى تواند به کلیه هاى شما آسیب برساند.

ماهى
انواع خاصــى از ماهى ها مانند ماهى قــزل آال، ماهى تن یا 
ساردین از نظر اســید هاى چرب امگا 3 بسیار غنى هستند. 
تحقیقات نشان داده است که اسید هاى چرب امگا 3 باعث 
کاهش ســطح ترى گلیســیرید خون و کاهش فشار خون 
مى شوند، که هر دو مى توانند به کبد و کلیه هاى شما کمک 
کنند. به خاطر داشته باشید که ماهى ها پروتئین باالیى دارند. 
اگر به بیمارى کلیوى مبتال هســتید، باید مقدار غذا هاى پر 

پروتئین را که مى خورید محدود کنید.
زنجبیل

زنجبیل ممکن است به بهبود کنترل قند خون بدن کمک کند. 
مطالعات همچنین نشان داده است که زنجبیل مى تواند به 
درمان بیمارى کبد چرب غیر الکلى کمک کند. زنجبیل تازه یا 
پودر شده مى تواند طعم خاصى به غذا هاى خاص اضافه کند.

جعفرى
تحقیقات انجام شده در حیوانات نشان مى دهد که جعفرى 
همچنین مى تواند به محافظت از کبــد کمک کند. مطالعه 
دیگرى نشان داد که ممکن است به حجم ادرار کمک کند و 

این به کلیه ها کمک مى کند تا از سموم  خالص شوند.

لیمو عمانى و خواص اعجاب انگیز آنبدنتان را سم زدایى کنید

طبیعت خربزه گرم و خشک است و سرشــار از ویتامین هاى A، D و 
C و قند هاى طبیعى بوده که فوراً جذب خون خواهند شد. این نوع میوه 
مى تواند در رفع خستگى بسیار مفید باشد. خوردن خربزه به هضم غذا 
کمک کرده و سبب افزایش ادرار مى شود. مصرف خربزه هنگام باردارى 
باعث زیبایى جنین خواهد شــد، همچنین مصرف خربــزه در دوران 

شیردهى، موجب افزایش حجم شیر مادر مى شود.
افرادى که معده  ضعیفى دارند ممکن است با خوردن خربزه کال، دچار 
اسهال شوند. این نوع میوه به افراد دیابتى زیاد توصیه نمى شود. خربزه 
براى سینه درد و ســرماخوردگى بسیار مضر اســت و باعث تب هاى 
صفراوى مى شــود. خوردن زیاد خربزه، سبب نفخ و ایجاد درد در معده 
و روده خواهد شــد. خربزه به دلیل مواد فیبرى و به علت وجود طعم و 
اسانس هایى که دارد یک محرك قوى شیمیایى براى دستگاه گوارش 
است. خربزه مى تواند از عفونت چشم جلوگیرى کند. این میوه، دفع کننده 

حرارت کبد بوده و نارسایى کبدى را درمان مى کند.

خربزه از نگاه طب سنتى

یک مطالعه جدید از ویروس کرونا در انگلیس که بر اساس 
داده هاى یک برنامه ردیاب عالئم انجام شــده اســت، 
مشخص مى کند بیمارى کرونا داراى شش گونه به همراه 

خوشه هایى از عالیم مختلف در بدن بیماران است.
محققان «کالج کینگ» لنــدن داده هاى مربوط به 1600 
بیمار انگلیســى و آمریکایى را که مرتبــاً عالیم خود را در 
برنامه رهگیرى عالیم کوویــد-19 در ماه مارس و آوریل 
ثبت مى کردند، مورد مطالعه قــرار دادند. طبق این مطالعه 
که مورد بررســى قرار گرفته است، شــش نوع متفاوت از 
ویروس کووید-19 وجود دارد که مى تواند با عالیم خاص 

خود همراه باشد.
6 گونه ذکر شده در مطالعه عبارتند از:

1. آنفلوآنزا بدون تب: ســردرد، از بین رفتن حس بویایى، 
دردهاى عضالنى، سرفه، گلودرد و درد قفسه سینه.

2. آنفلوآنزا همراه با تب: سردرد، از بین رفتن حس بویایى، 
سرفه، گلو درد، کوفتگى، تب و از دست دادن اشتها.

3. به هم ریختگى دستگاه گوارش: ســردرد، از بین رفتن 
حس بویایى، از دست دادن اشتها، اســهال، گلودرد و درد 

قفسه سینه.
4. سطح شدید یک: سردرد، از بین رفتن حس بویایى، سرفه، 

تب، کوفتگى، درد قفسه سینه و خستگى مفرط.
5. سطح شدید 2: سردرد، از دست دادن اشتها، سرفه، تب، 
خشکى گلو، گلو درد، درد قفسه سینه، خستگى، گیجى و 

درد عضالنى.
6. سطح شدید 3: ســردرد، از بین رفتن اشتها، سرفه، تب، 
کوفتگى، گلودرد، درد قفســه سینه، خستگى، گیجى، درد 

عضالت، تنگى نفس، اسهال و درد شکمى.
طبق گفته محققان این مطالعه نوع اول و دوم که به آنفلوآنزا 
تعبیر مى شوند، داراى عالئم شبیه به ویروس آنفلوآنزاست 
و تنها 4 درصد از بیماران این دو نوع احتیاج به دستگاه هاى 

کمک تنفسى پیدا مى کنند.
در نوع ســوم که به نوع به هم ریختگى دســتگاه گوارش 
مشهور است، 3/3 درصد از بیماران به دستگاه هاى کمک 

تنفسى احتیاج پیدا مى کنند.
محققان ســه نوع دیگر ویروس را به انواع با عالیم بسیار 
شدید تعبیر مى کنند که بیماران این ســه نوع از ویروس 
داراى عالیم شدید هستند و بخشــى از آنها به بسترى در 

بیمارستان ها احتیاج پیدا مى کنند.
محققان در مطالعه خــود ذکر کرده اند کــه 8/6 درصد از 
بیماران «سطح شدید یک»، 10 درصد از بیماران «سطح 
شدید 2» و 20 درصد از بیماران «سطح شدید 3» احتیاج به 

دستگاه ونتیالتور (کمک تنفسى) پیدا مى کنند.
محققان همچنین دریافتند که تنهــا 16 درصد از بیماران 
مورد مطالعه قرار گرفته شده، داراى سه نوع نخست هستند 
و نیمى از بیماران دچار نوع شدید آن (سطح شدید 3) شده اند.

آنها توضیح دادند که بیماران در خوشــه هاى شدید نیز در 
مقایسه با افراد سه گانه نخســت، پیرتر و با سیستم ایمنى 

ضعیف تر به نظر مى رسند.

یک متخصص طب سنتى گفت: سماق داراى فواید بسیار زیادى است 
که مصرف آن باعث بهبود بسیارى از بیمارى ها مى شود.

محمدرضا حاجى حیدرى دربــاره اینکه چه کســانى نباید به مصرف 
سماق بپردازند اظهار کرد: اغلب گیاهان ترش مزه مانند سماق و چاى 
ترش باعث کاهش فشار خون، چربى 
خون و قندخون مى شود و 
بهتر است بانوان باردار 
و افراد ســردمزاج در 
مصرف آنها حد تعادل 
را رعایــت کنند چراکه 
زیاده روى در ســماق 
مشکل  اســت  ممکن 

ایجاد کند.

چه کسانى نباید سماق بخورند

احساس خواب آلودگى و خستگى در ابتداى صبح براى تمام افراد ممکن است 
اتفاق بیافتد. زمانى که افراد به این حالت دچار شدند بهتراست دوش آب گرم 
بگیرند، زیرا در آرامش و خواب راحت فرد بسیار مؤثر خواهد بود. البته نباید 

این کار قبل از خواب انجام شود و بالفاصله به رختخواب بروید.
دماى بدن پیش ازخواب اُفت مى کند. این افت دما در واقع به بدن مى فهماند 
که وقت خواب است. اما حمام یا دوش آب گرم در ارسال این پیام اختالل 
ایجاد خواهد کرد. پس بهتر اســت که زمان حمام یــا دوش آب گرم را به 
حداقل یک تا دو ساعت پیش از وقت خواب منتقل کنید. افراد باید مصرف 
خوراکى هاى شیرین یا نشاسته دار پیش از خواب را شدیداً رعایت کنند. البته 
صبحانه خوردن هم به ساعت بیولوژیکى بدن کمک خواهد کرد که فاصله  
زمانى تا استراحت بعدى تان را محاســبه کند. مشاهده  نور باعث مى شود 
که ترشح هورمون خواب آور مالتونین در بدن سرکوب شود. توقف ترشح 
مالتونین با اختالالت خواب همراه خواهد بود. منظور از نور فقط نور هاى 
طبیعى نیست و بهترین کار این اســت که همه  وسایل الکترونیکى داخل 

اتاق تان را کامًال خاموش کنید.

چرا بیشتر افراد
ویتامین D مى تواند از استخوان ها، قلب و مغز حفاظت کند و شاید حتى کمک  صبح ها خواب مى مانند؟

کند بیشتر زندگى کنید. هنگامى که پوست ما در مقابل نور آفتاب قرار مى گیرد، 
ویتامین D توسط سلول هاى ما ایجاد مى شود؛ با وجود این حقایق، بسیارى از 

مردم به اندازه کافى از آفتاب ویتامین نمى گیرند. 
ویتامین D به جذب کلسیم کمک مى کند، که براى تشکیل و حفظ استخوان ها و 
دندان هایى محکم حیاتى است. تحقیقات همچنین نشان داده است که ویتامین 
D همانند یک هورمون در بدن عمل مى کند و ممکن اســت نقش مهمى در 
تنظیم وزن، فشار خون و خلق و خو داشته باشد. یک مطالعه جدید نشان مى دهد 
که حتى داشتن سطح مناسبى از این ویتامین مى تواند در برابر مرگ و میر زود 

هنگام از شرایطى مانند سرطان و بیمارى هاى قلبى محافظت کند.
هنگامى که بزرگساالن به اندازه کافى ویتامین D دریافت نمى کنند، ممکن است 
از نرمى استخوان، پوکى استخوان، درد استخوان و ضعف عضالنى رنج ببرند. 
همچنین ویتامین D یکى از اجزاى مهم در رشد مغز است و کمبود آن ممکن 

است به کم انرژى شدن و یا افسردگى منجر شود.
بدن مى تواند ویتامین D خاص خود را بســازد، اما فقط در زمانى که پوست در 
معرض نور آفتاب قرار دارد. براى اغلب افراد، دو بار در هفته، فقط پنج تا 30 دقیقه 
خارج از خانه، براى تأمین مقدار مورد نیاز از ویتامین D کافى است. خورشید باید 
بر روى پوست صورت، دست ها و پا ها و بدون کرم هاى ضد آفتاب بتابد. افرادى 
که وقت خود را خارج از منزل صرف نمى کنند، پوست تیره دارند و یا از کرم هاى 
ضد آفتاب در هر بار بیرون رفتن استفاده مى کنند، ممکن است قادر به تولید مقدار 

الزم از ویتامین D نباشند.

 D باز هم درباره اهمیت ویتامین

لیموترش یک منبع فوق العاده ویتامین C است که به دلیل وجود اسید سیتریک 
در آن به هضم غذا هم کمک زیادى مى کند. به خاطر داشته باشید که آب لیمو 
یک ماده اسیدى است، مسواك زدن پس از خوردن آب لیمو موجب انتشار اسید 
آب لیمو در دهان مى شود؛ به عالوه فشار مسواك بر دندان ها در محیط اسیدى به 
میناى دندان آسیب مى زند. توصیه مى شود تا یک ساعت بعد از خوردن آب لیمو 
مسواك نزنید. همچنین باید بدانید که ترکیب آب لیمو با نوشیدنى هاى گرم مانند 
چاى براى سالمتى دندان ها مناسب نیســت؛ گرما موجب تسریع واکنش هاى 
شیمیایى مى شود و قدرت مخرب اسید آب لیمو بر دندان ها را افزایش خواهد داد؛ 

بهتر است آب لیموى طبیعى را با آب سرد مخلوط و میل کنید.

مسواك زدن بعد از خوردن 
لیموترش، ممنوع! 

چند نوع ویروس کرونا داریم؟

تحقیقات جدید نشان داده است برخى از انواع چاى هاى کیسه اى که در تولید کیسه هاى 
تورى و کوچک آنها از مواد اولیه پالستیکى اســتفاده مى شود، ممکن است میلیاردها ذره 

میکروپالستیک را در فنجان شما بر جاى بگذارند.
ذرات میکروپالستیک به طور گسترده در محیط، آب هاى شــیر و بعضى از غذاها یافت 
مى شوند. سازمان جهانى بهداشت مى گوید این ذرات موجود در آب آشامیدنى خطرى به 
همراه ندارند اما به گفته همین سازمان این یافته ها مبتنى بر «اطالعات محدود» بوده و به 

تحقیقات بیشترى در این زمینه نیاز است.
محققان همچنین خواستار تحقیقات بیشــتر در مورد اثرات سالمتى میکروپالستیک ها 
شده اند که به عنوان ذرات کوچک با طول کمتر از 5 میلیمتر از هر نوع مواد زاید پالستیکى 

تعریف شده اند.
محققان چاى هاى برندهاى مختلف چاى کیسه اى را تخلیه کرده و کیسه هاى خالى را در 
آب گرم با دماى 95 درجه سانتیگراد قرار داده تا عمل دم کشیدن چاى را با کیسه هاى خالى 
شبیه سازى کنند. نتایج نشان داد هر یک از کیسه هاى پالستیکى خالى از چاى به تنهایى 
11/6 میلیارد ذره میکروپالستیک و 3/1 میلیارد ذره نانو پالستیک کوچک تر را درون آب 
داغ آزاد مى کند که این ذرات در برابر چشم غیر مسلح کامًال نامرئى هستند. سطوح آزاد شده 

از بسته بندى چاى هاى کیسه اى  چندین مرتبه باالتر از میزان پالستیک موجود در سایر 
مواد غذایى یا آب هاى بطرى هاى پالستیکى است که پیش تر گزارش شده بود.

خطر وجود ذرات پالستیکى در برخى چاى هاى کیسه اى

سماق بپردازند اظهار کرد: اغلب گیاهان ترش م
ترش باعث کا

خون
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و
م
ر
ز
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یکى از دالیل عمده پرحرفى کودکان این است که مغز کودکان توانایى این 
را ندارد که در سکوت با خودش حرف بزند.

همه ما هر لحظه با خود گفتگوى درونى داریم اما کودك همین گفتگو را با 
صداى بلند با خودش، والدینش، افراد دیگر واسباب بازى هایش دارد. او این 
گفتگو را معموًال به شکل سئوال در مى آورد. شاید باور نکنید اما مجموع 
سئواالت یک کودك چهار ساله در روز حداقل 400 سئوال است! کودکان 
ذهن کنجکاوى دارند و همانطور که شما دائم در ذهنتان و با خودتان حرف 
مى زنید آنها هم همین کار را  متناسب با سنشان مى کنند. اگر کودك شما 

زیاد سئوال مى پرسد نگران نباشید، تا 700 سئوال در روز طبیعى است!

علت پرحرفى کودکان چیست؟

طبیعى نیست و بهترین کار این اســت که همه  وسایل الکترونیکى داخل 
اتاقتانرا کامًال خاموش کنید.

فقدان مدارك
برگ سبز، کارت موتور و سند کمپانى یک دستگاه موتور 
ســیکلت همرو 125 مدل CDI-95 به شماره موتور 
NBF 004025 0124 و شماره بدنه 9543495 به 
شماره پالك 14662/632 متعلق به حسین شفیعى 
علویجه به شماره ملى 1272654818 فرزند حسن 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

خداوند هنگامــى پیامبر(ص) را مبعوث فرمود که نه نشــانه اى 
از دین الهى برپا و نه چراغ هدایتى روشــن و نه راه حقى آشکار 
بود. اى بندگان خدا! شما را به ترس از خدا سفارش مى کنم و از 
دنیاپرستى شما را مى ترسانم، زیرا دنیا خانه اى ناپایدار و جایگاه 
سختى و مشکالت است. ساکنان دنیا در حال کوچ کردن و اقامت 
گزیدگانش به جدایى محکومند. مردم را چونان کشتى طوفان زده 

موال على (ع)در دل دریاها مى لرزاند.
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آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى 
شرکت تعاونى مسکن کارکنان شهردارى شاهین شهر

شماره ثبت 51296   شناسه ملى 10260699236
الف:زمان و محل برگزارى مجمع عمومى:

جلسه مجمع عمومى عادى شرکت تعاونى مسکن کارکنان شــهردارى شاهین شهر در ساعت13/30 روز 
دوشنبه مورخ 1399/06/24 درمحل شاهین شهر تاالر شیخ بهائى برگزار مى شود،لذا از کلیه اعضاء دعوت 
میشود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند.ضمنا داوطلبان عضویت 
در هیأت مدیره یا بازرسى موظفند،حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار آگهى یا صدور دعوتنامه تشکیل مجمع 
عمومى عادى،مدارك مربوطه(یک قطعه عکس،کپى شناسنامه و کپى کارت ملى و حکم کارگزینى)را به آقاى 

على حیدرى تحویل نمایند.
ب:دستور جلسه:

1-انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هیأت مدیره.
2-انتخاب بازرسان اصلى و على البدل.

3-گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونى.
کیانوش کیانى-مدیر عامل شرکت تعاونى مسکن کارکنان شهردارى شاهین شهر

 روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه 

آگهى شرکت فوالد مبارکه 

مناقصات و مزایدات : جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانى   www.msc.ir  لینک مناقصات و مزایدات 
بخش خرید و تأمین کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط 

با تأمین کنندگان (SRM) ا قدام نمائید. 
سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانى www.msc.ir  بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه 

بفرمایید.
کد آگهى : 99132

مهلت ارسالموضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مدارك

مدیریت
مرتبط

تامین مواد ، نصب تجهیزات وبازسازى شبکه توزیع 48505117مناقصه1
قراردادهاى خرید1399/05/23سیاالت

48491384مناقصه2
ساخت تابلوى برقى طبق نقشه و مدارك پیوست 

براى رفع مشکل خرابى و توقفات پستهاى
 E13 ,E 19-1 , E31 , E20 , E19 

قراردادهاى خرید1399/05/23

بازسازي قطعات مسیر داغ توربین گازي واحد 4850864مناقصه 3
قراردادهاى خرید1399/05/25نیروگاه شرکت فوالد مبارکه

خرید مواد مصرفى1399/05/25خرید تراورس بتنى48513042مناقصه4

آگهى مناقصه عمومى
شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به عملیات اجرایى لکه گیرى 
آسفالت و ترمیم ترانشه هاى سطح شــهر از طریق برگزارى مناقصه عمومى 

اقدام نماید.
مهلت تحویل اســناد به دبیرخانه حراســت شــهردارى :روز یکشــنبه 

مورخ1399/06/02 گشایش پاکات :روز دوشنبه مورخ 1399/06/03 
محل دریافت اسناد:دولت آباد - بلوار طالقانى

 پایگاه اینترنتى www.dolatabadcity.ir   تلفن :031-45822010
  www.iets.mporg.ir: پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

م الف: 928317حسن حجتى - شهردار دولت آباد

نوبت اول

در  روزنامهدر  روزنامه   نصف جهاننصف جهان؟؟
فیلم  ببینید...فیلم  ببینید...

مدیرعامل ســازمان ســاماندهى مشــاغل شــهرى و 
فرآورده هاى کشــاورزى شــهردارى اصفهان در پنجاه و 
هفتمین  سلسله نشست هاى «سه شنبه با رسانه» در نشست 
خبرى که به صورت الیو اینستاگرام برگزار شد به تشریح 

پروژه هاى عمرانى و ساماندهى این سازمان پرداخت.
محمد مجیرى گفت: مجبور شدیم به لحاظ شرایط کرونایى 
کنفرانس خبرى را به صورت الیو اینســتاگرامى تشکیل 

بدهیم که این خود شیوه جدیدى از ارتباط است.
وى در همین راستا افزود: جلسات قبلى در این سالن پر بود 
از خبرنگارانى که با شور و اشتیاق خبرها را به مردم اطالع 
رسانى مى کردند اما امروز تنها یک خبرنگار در سالن حضور 

دارد  و جاى همه خبرنگاران خالى است.
مجیرى با بیان اینکه سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و 
فرآورده هاى کشــاورزى دو ماموریت اساسى دارد تصریح 
کرد: ماموریت اول بحث ساماندهى مشاغل است و معتقد 
هستیم بسیارى از 120 هزار واحد صنفى که در شهر اصفهان 
با پروانه کسب و بدون پروانه کسب وجود دارد نیاز دارند به 
اینکه سامان دهى بشــوند و وظیفه اصلى شهردارى است 
که این ســامان دهى را انجام دهد تا بخش زیادى از این 

واحد هاى مزاحم را در شهرك هاى صنفى مستقر کنیم.
مدیرعامل ســازمان ســاماندهى مشــاغل شــهرى و 
فرآورده هاى کشاورزى شهردارى اصفهان در همین راستا 
تاکید کرد: در موضوع ســاماندهى مشاغل شهرى به هیچ 
عنوان نمى توان سلبى عمل کرد بلکه با جلب مشارکت این 

هدف محقق خواهد شد.
وى ماموریت دوم سازمان را بحث فرآورده هاى کشاورزى 
دانست و توضیح داد: باید باغدار و کشاورز مستقیمًا بتوانند 
محصوالت کشاورزى خود را بدون واسطه به مصرف کننده 

نهایى برســانند. مجیرى در همین راســتا ادامه داد: براى 
تحقق این موضوع میدان مرکزى میوه و تره بار 25 ســال 
پیش افتتاح شــده  و تا به حال دارد وظیفه خود را انجام مى 
دهد، از آن طرف بازارهاى روز کوثر شهردارى اصفهان به 
کمک شهردارى آمده و در این راستا فضایى را ایجاد کرده تا 
بتوانیم  محصوالتى که مورد نیاز مردم است از واحد  تولیدى 

مستقیماً به دست مصرف کننده برسانیم.
مدیرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى 
کشاورزى شهردارى اصفهان افزود: مردم اصفهان به برند 
کوثر اطمینان دارند و محصوالت خود را از این فروشگاه هاى 

بزرگ خریدارى مى کنند.
وى در ارتباط با این نوع بازارها خاطر نشان کرد: بازارهاى 
دیگرى هم هست مثل بازار گل و گیاه همدانیان، بازار گیاهان 
دارویى و بازارهایى  از این دست که مى توانند نیازمندى هاى 
مردم را  تامین کنند و استان اصفهان و کالنشهر اصفهان 
در این باره پیشتاز است و امیدواریم بتوانیم در سال جدید با 
برنامه هایى که داریم احداث بازارهاى تخصصى محلى را 
هم آغاز کنیم و بنا به وظیفه اى که کار گروه ســتاد تنظیم 
بازار کشور به عهده شــهردارى هاى کالنشهر ها گذاشته 
است بتوانیم تا پایان سال تعدادى از این بازار هاى تخصصى 

محلى  را در  کالنشهر اصفهان داشته باشیم.
مجیرى با بیان اینکه بیش از شش ماه است با بیمارى کرونا 
دســت و پنجه نرم مى کنیم به اقدامات انجام شــده براى 
مقابله با کرونا در فروشگاه هاى کوثر شهردارى اشاره کرد و 
گفت: در همان روز هاى اول براى فائق آمدن بر این بیمارى 
ضدعفونى بازارها، توزیع ماسک و استفاده از دستکش انجام 
شــد تا فعالیت این بازارها با رعایت دقیــق پروتکل هاى 

بهداشتى توأم باشد.
مدیرعامل ســازمان ســاماندهى مشــاغل شــهرى و 

فرآورده هاى کشاورزى شهردارى اصفهان با اشاره به اعالم 
وضعیت قرمز این بیمارى و تحقق شعار در خانه بمانیم اظهار 
داشت: براى تامین نیاز هاى مردم شماره تلفن چهار رقمى 
3553 را براى سفارش کاالها و اقالم مورد نیاز از بازارهاى 

کوثر براى شهروندان راه اندازى کردیم.
وى ادامه داد: شهروندان نیاز هاى خود را از طریق این شماره 
اعالم مى کردند اقالم بســته بندى و ضد عفونى مى شد و 

در اسرع وقت درب منزل شهروندان تحویل داده مى شد.
وى با اشاره به اینکه امسال در عید ســعید قربان به دلیل 
شیوع ویروس کرونا شرایط ویژه اى به لحاظ لزوم رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى حاکم بود گفت: به منظور تامین رفاه 
حال شهروندان در تهیه دام زنده به مناسبت اداى نذر قربانى، 
سامانه تلفنى 3553 آماده ثبت سفارشات و عرضه دام زنده 

به شهروندان بود.
وى تاکید کرد:  امیدواریم این شماره براى سازمان مشاغل 
شهرى در مواقع مختلف مورد بهره بردارى قرار گیرد تا شاهد  

حداقل تماس و رفت و آمد را در سطح شهر داشته باشیم.
مدیرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى 
کشاورزى شهردارى اصفهان با اشاره به اینکه در سازمان 
ساماندهى مشاغل شهرى انجام تست کرونا صورت گرفت 
گفت:  15 نفر از پرسنل سازمان به این بیمارى دچار شدند 
که با قرنطینه در منزل روند مداوا را انجام مى دهند و  بعد از 

گذراندن دو سه هفته استراحت به سرکار خود بر مى گردند.
وى با اشاره به اینکه با شیوع کرونا یکسرى از بازارهاى ما 
دچار آسیب اقتصادى شــد اظهار کرد: تعدادى از بازارهاى 
شــهردارى از جمله بازار گل و گیاه همدانیان دچار آسیب 
اقتصادى شد به این خاطر که بازار تعطیل شد و براى جبران 
بخشى از این خسارات، در شــهردارى مرکزى تصمیمات 

خوبى گرفته شده است.

وى با بیان اینکه در سال جارى پروژه هاى شاخص زیادى 
در این سازمان آغاز شد و تعدادى در مرحله برگزارى مناقصه 
است بیان کرد: یکى از موارد مورد تاکید کارگروه سالمت 
و امنیت غذایى استاندارى، انتقال واحدهاى پرندگان ذبحى 
به نقطه اى مناسب در شهر بود که از این رو احداث مجتمع 

صنفى پرندگان ذبحى اصفهان در دستور کار قرار گرفت.
مدیرعامل ســازمان ســاماندهى مشــاغل شــهرى و 
فرآورده هاى کشاورزى شهردارى اصفهان در همین راستا 
ادامه داد: مجتمع صنفى پرندگان ذبحى با در نظر گیرى یک 
غرفه کشتارگاه احداث خواهد شد تا 20 واحد صنفى پرنده 
فروشى سطح شهر به این محل انتقال یابد و واحدهاى صنفى 
مربوطه در خیابان هاى عطار نیشابورى، مسجد سید و حکیم 

نظامى و همچنین میدان امام على(ع) ساماندهى شود.
وى با بیان اینکه زمینى به مساحت 900 مترمربع با همکارى 
شــهردارى منطقه 10 حد فاصل پل تمدن و جاده فرودگاه 
تملک شده اســت تا در آن مجتمع صنفى پرندگان ذبحى 
اصفهان احداث شود تصریح کرد: در مجتمع صنفى پرندگان 
ذبحى، دامپزشک مستقر و بر سالمت طیور ذبحى نیز نظارت 
مى کند و امیدواریم تا پایان ســال جــارى مجتمع صنفى 

پرندگان ذبحى مورد بهره بردارى قرار گیرد.
مجیرى با اشاره به پروژه هاى حائز اهمیت میدان مرکزى 
میوه و تره بار گفت: یکــى از مهمترین  پروژه ها خروجى و 
ورودى از سمت شمال میدان اســت که تا کمتر از یک ماه 
آینده عملیات اجرایى آن آغاز خواهد شد و در صدد تکمیل 

این پروژه تا پایان سال جارى هستیم.
مدیرعامل ســازمان ســاماندهى مشــاغل شــهرى و 
فرآورده هاى کشاورزى شــهردارى اصفهان با بیان اینکه 
در میدان مرکزى میوه و تره بار عملیــات احداث تاالر 25 
آغاز شده است توضیح داد: این تاالر داراى 28 غرفه عمده 

فروشان میوه و تره بار اســت که به ظرفیت میدان اضافه 
خواهد شد و تخریب تاالر فرسوده شــماره 24 و عملیات 
ساخت آن در دستور کار قرار گرفته است که تکمیل آن براى 

سال 1400 پیش بینى شده است.
وى ادامه داد: تاالرهاى 24، 25 و 26 توسعه میدان مرکزى 
میوه و تــره بار ظرفیت غرفه هاى این میــدان را افزایش 
خواهد داد و در تأمین نیازهاى مردم تأثیرگذار خواهد بود 
و تاالر 23 میدان که به فــروش و بارانداز ماهیان دریایى 
اختصاص دارد ظرفیت خوبى است که به صورت هر شب 
ماهیان دریایى از اســتان هاى جنوبى و شمالى وارد و از 
این کالنشهر به هفت استان توزیع شــود که امیدواریم 
با ایجاد این تاالر تا پایان امســال استان هاى بیشترى را 

پوشش دهیم.
وى در پاسخ به سوال روزنامه نصف جهان مبنى بر انتقال 

صنوف مرتبط با تعمیر و فروش لوازم اتومبیل از خیابان دکتر 
بهشتى (شاپور قدیم) گفت:

براى کلیه صنوفى که باید سامان دهى شوند مطالعه انجام 
شده است و به خصوص درباره این خیابان االن اتفاقى که 
در حال رخ دادن اســت بحث احداث محلى به نام کلینیک 
خودرو است. اولین کلینیک خودرو کلنگ زنى شده و ظرف 
چند ماه آینده توسط سرمایه گذارى که برنده شده است راه 
اندازى مى شود. دومین کلینیک خودرویى که مدنظرمان 
هست هم در سپاهان شهر احداث خواهد شد که کارهاى آن 
در حال انجام شدن است. در مجموع ساماندهى این منطقه 
جزو اولویت هاى ما و در دستور کار است. تالش مى کنیم 
بر اساس دستور العملى که هست و کارى که داریم انجام 
مى دهیم بتوانیــم تا پایان این دوره از شــوراى شــهر و 

شهردارى بخش عمده اى از کار را ساماندهى کنیم.

مدیرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى کشاورزى شهردارى اصفهان اعالم کرد

بازارهاى تخصصى محلى راه اندازى مى شود
محیا حمزه


