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شب ها 
پیش از خواب 
کیوى بخورید!

جنجال نامگذارى یک خیابان جدید در اصفهان
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الیو اینستاگرام
 4 نفره شد

تا به حال، بیمارستان 
بدون دکتر دیده اید؟!

راز حضور یک نوجوان 
در طرح آبرسانى
 اصفهان بزرگ
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حرکت چریکى 
در زیر شهر اصفهان

کیوى ،یکى از میوه هاى بسیار محبوب در میان 
بسیارى از افراد است که خواص خارق العاده اى هم 

دارد. خوردن این میوه پیش از خواب بسیار مفید 
است و مى تواند به شما یک خواب عالى هدیه دهد.
براى یک خواب خوب و مناسب، شما الزم است...

شهردار اصفهان گفت: وقتى از انقالب عمرانى 
صحبت مى کنیم، یعنى اینکه خط دوم مترو باید 
در چهار سال ساخته شود و لحظه اى درنگ براى 

اجراى آن نباشد.
قدرت ا... نــوروزى در جمع اصحاب رســانه با 
اشاره به مسیر تونل خط دوم مترو گفت: حفارى 
جبهه غربى از خیابان کهندژ آغاز و با عبور از زیر 
خط یک در میــدان امام حســین (ع) به میدان 
امام على (ع) مى رسد؛ جبهه شــرقى خط دو از 
دو ســال پیش حرکت خود را آغاز کرده و اکنون 
پیشرفت هاى خوبى حاصل شده است. شهردار 

اصفهان گفت:...

4

اصفهان پذیراى فقط اصفهان پذیراى فقط 1818 هزار مسافر نوروزى است هزار مسافر نوروزى است
در حالى که در برخى استان ها بحث ممنوعیت سفر مطرح شده ولى امکان سفر به اصفهان در قالب رزرو اقامت در حالى که در برخى استان ها بحث ممنوعیت سفر مطرح شده ولى امکان سفر به اصفهان در قالب رزرو اقامت 

3در تأسیسات گردشگرى وجود دارد در تأسیسات گردشگرى وجود دارد 

شوراى شهر: نام خیابان آیت ا...طاهرى است، ارتش: نام خیابان شهید آیتى است 

چشمانمان اشکبار شد
مربى سپاهان درگذشت سرمربى اسبق این تیم را اتفاقى دانست که 

همه مجموعه سپاهان را تحت تأثیر قرار داد.
 علیرضا مرزبان، تحت تأثیر درگذشت زالتکو کرانچار، صحبت هاى 
خود بعد از پیروزى اخیر تیمش را به این مربى فقید اختصاص داد که 

سابقه همکارى طوالنى مدتى باهم داشتند.
ما تقریبًا سه سال و نیم باهم کار کردیم. با هم در اسلواکى...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

ابراز امیدوارى شهردار از موافقت با تصویب اعتبار
 560 میلیون یورویى تأمین تجهیزات خط دوم مترو 

زنان 
از سنگ نوردى 

در درچه 
منع شدند  

مشارکت 98 کتابفروشى در طرح کتاب
3

5

روزهاى پرتالطمروزهاى پرتالطم
 احسان احسان

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت منحله اصفهان فشار قوى سپاهان (سهامى خاص) به شماره 
ثبت 36254 و شناسه ملى 10860177184 دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى به طور 
فوق العاده در ســاعت 9 صبح مورخ 99/12/27 در آدرس اصفهان خیابان نیکبخت شرقى- کوچه 

شهیدان یادگارى- پالك 1/50- کدپستى 8164873513 تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

اتخاذ تصمیم در خصوص:
1- تمدید مدت تصفیه شرکت منحله

2- تمدید مدت مدیر تصفیه شرکت منحله
3- تعیین و تمدید و یا تغییر آدرس محل تصفیه شرکت منحله

4- سایر موضوعاتى که در صالحیت این مجمع مى باشد.

آگهى دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
 شرکت منحله اصفهان فشار قوى سپاهان (سهامى خاص)

 شماره ثبت 36254 و شناسه ملى 10860177184 (در حال تصفیه)

مدیر تصفیه شرکت

در اجراى ماده 225 قانون تجارت از کلیه بســتانکاران شرکت سهامى خاص اصفهان فشار 
قوى سپاهان (در حال تصفیه) به شماره ثبت 36254 و شناسه ملى 10860177184 که آگهى 
انحالل آن در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى اصفهان به شماره 2605/ث مورخ 
1391/02/28 ثبت گردیده و در روزنامه رسمى کشــور به شماره 19610مورخ 1391/04/12 
منتشر شده است دعوت به عمل مى آورد تا ظرف مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشار آگهى 
نوبت اول با ارائه مدارك مثبته ادعاى خود به محل تصفیه شرکت واقع در اصفهان- خیابان 
نیکبخت شرقى- کوچه شهیدان یادگارى- پالك 1/50 مراجعه نمایند. بدیهى است که شرکت 
در مورد هرگونه ادعاى احتمالى که خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتى 

نخواهد داشت. 

آگهى دعوت از بستانکاران 
شرکت سهامى خاص اصفهان فشار قوى سپاهان (در حال تصفیه) 

به شماره ثبت 36254 و شناسه ملى 10860177184

مدیر تصفیه- محمدرضا بیگى دارگانى

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شــرکت حمل و نقل جهان ترابر سپاهان 
( سهامى خاص)به شماره ثبت21262 و شناسه ملى10260421160دعوت به 
عمل مى آید که در جلســه مجمع عمومی فوق العاده به تاریخ1399/12/23 
رأس ســاعت 10 صبح در محل شــهرك صنعتى مورچه خورت فاز4 شرکت 
حمل و نقل جهان ترابر سپاهان کدپســتى8333116791 تشکیل مى گردد 

حضور به هم رسانید.
دستورجلسه :تمدید مدت فعالیت شرکت

آگهى دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت حمل و نقل جهان ترابر سپاهان ( سهامى خاص) 

به شماره ثبت21262 و شناسه ملى10260421160

هیات مدیره

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید  را مطابق جدول زیر از 
فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

آگهى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 15:00روزسه شنبه به تاریخ 99/12/26
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزچهارشنبه به تاریخ 99/12/27

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

شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 (  داخلی 388  )

نوع موضوع مناقصهشماره مناقصه
بودجه

مبلغ تضمین 
(ریال)

خرید 1,000 دستگاه کنتور آب مولتی جت خشک یا نیمه خشک 339 -4 - 99
DN25  به قطر یک اینچ Q3/Q1 =160با نسبت C420,000,000جارىمعادل کالس

نام روزنامه:روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار:1399/12/13

فریدون آسرایى:

م

د.
.

آفریدونآسفریدون آس وف ر

هنرمندان  هنرمندان  
وظیفه ذاتى وظیفه ذاتى 
خود راخود را
 فراموش فراموش
 نمى کنند نمى کنند



0202جهان نماجهان نما 3990چهارشنبه  13 اسفند  ماه   1399 سال هفدهم

«توفیق الربیعه» وزیر بهداشــت عربســتان پذیرش 
شــرکت کنندگان در مراســم حج ســال آینــده را 
مشــروط بــه دریافــت واکســن کرونا دانســت و 
از آن به عنوان شــرط اصلى مشــارکت در مناســک 

حج نام برد.
الربیعه با تأکید بر لزوم تشکیل کمیته تزریق دوزهاى 
واکســن کرونا به شــرکت کنندگان در مراسم حج و 
عمره، گفت: ما باید نیروهاى دســت انــدرکار مورد 
نیاز براى راه اندازى مراکز بهداشــت در مکه مکرمه 
و مشاعر مقدســه و مدینه منوره و گذرگاه هاى ورود 
حجاج جهت اداى مناسک حج در سال 2021 را تأمین و

 فراهم کنیم.
مراسم حج امسال با توجه به شــیوع بیمارى واگیردار 
کرونا به طور استثنایى برگزار شد و فقط حدود 10 هزار 
تن از حجاج داخل عربستان در آن مشارکت کردند این 
در حالى است که تقریبًا دو میلیون و 500 هزار حاجى از 

سراسر جهان در حج سال 1398 حضور داشتند.
با توجه به اینکه عربستان ساالنه درآمد زیادى از حج و 
عمره به  دست  مى آورد لغو اعمال حج امسال براى مقابله 
با شیوع اپیدمى کرونا منجر به خسارت میلیارد دالرى 
به عربستان  شد. این خســارت حدود 12 میلیارد دالر 

گزارش شده است.

در شرایطى که قرار بود آزمایشــگاه هاى مرجع مورد تأیید 
 PCR وزارت بهداشت براى جلوگیرى از ارائه تست جعلى
اعالم شده و مسافران با شرایط خاصى بتوانند از کشورهاى 
مختلف به ایران وارد شوند، همچنان این اتفاق نیافتاده است.
طى هفته هاى گذشــته و با شــدت گرفتن شیوع ویروس 
کروناى انگلیسى نگرانى ها براى ورود مسافران از کشورهاى 
مختلف افزایش یافت تا جایى که محمد اسالمى، وزیر راه و 
شهرسازى نسبت به این مسئله که برخى مسافران هوایى 
با تست PCR جعلى اقدام به ورود به کشور کرده اند، ابراز 

نگرانى و دستور بررسى این مسئله را صادر کرد.
پیش از این محمد حســن ذیبخش، ســخنگوى سازمان 

هواپیمایى گفت: مقرر شــد تعدادى از آزمایشــگاه ها در 
کشورهاى مختلف شناسایى و معرفى شوند و مسافران براى 
 PCR ورود به کشور تنها از طریق آن آزمایشگاه ها تست

خود را انجام دهند تا دیگر این مشکل به وجود نیاید.
این در حالى است که هنوز خبرى از آزمایشگاه هاى معتبر، 
منتخب و مورد تأیید نیســت.  با توجه به این شرایط باید 
ببینیم باالخره کى فهرست این آزمایشــگاه ها در اختیار 
شرکت هاى مختلف هواپیمایى و کنسولگرى هاى ایران 
در کشــورهاى مختلف قرار خواهد گرفت و آیا همچنان 
برخى مسافران مشکوك یا مبتال با تست جعلى کرونا وارد 

کشور مى شوند؟

عربستان شرط شرکت در 
حج را اعالم کرد

ورود مسافران با تست جعلى 
ادامه دارد؟

واکسن؛ 80 میلیون تومان!
   باشگاه خبرنگاران جوان | این روزها 
پاى دالالن به واکسن کرونا هم باز شده است و 
مى توان با قیمت هاى سرسام آور در خیابان هاى 
شــهر تهران آن را پیدا کرد. موضوع مهم این 
است که بر اساس اعالم وزارت بهداشت بحث 
واکسیناســیون باید کامًال رایگان و با اولویت 
کادر درمان و گروه هاى پرخطر انجام شــود اما 
به نظر مى رسد مى توان واکســن روسى را با 
قیمت هاى نجومى هشتاد نود میلیون تومان در 

خیابان ها پیدا کرد.

تغییر مسیر سفر 
   عصرایــران | اوضاع ســفر در نوروز1400 
پابه پاى اخبار کرونا، هر لحظه درحال تغییر مسیر 
اســت. وزیر میراث فرهنگى و گردشگرى، سفر 
نوروزى را براى دو گروه مجاز مى داند اما استانداران 
و معاونان بهداشــت اســتان هاى مختلف کشور 
باتوجه به وضع حال و رنگ استانشان سفر را ممنوع 
یا محدود کرده اند.  اظهارنظرهاى متناقض نه تنها 
براى تصمیم گیرى، به مردم و فعاالن گردشگرى 
کمکى نکرده که آنها را بیش از پیش ســرگردان 

کرده است.

نانوایى هاى آلوده
   ایسنا | پژوهشگران در شهرستان فردیس 
استان البرز با بررسى ســطوح و دست کارکنان 
نانوایى ها، مراکز تهیه و عرضه شیرینى و اغذیه 
فروشى ها، میزان آلودگى و نوع آن را مشخص 
کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که نزدیک 90 
درصد ســطوح تماس مواد غذایى نانوایى هاى 
سنتى، حدود 83 درصد اغذیه فروشى ها و 22/5 
درصد مراکز تهیه و عرضه شیرینى داراى آلودگى 
میکروبى باال بود. ارزیابى آلودگى دست کارکنان 
هم نشــان داد که نزدیک به 96 درصد دســت 

نانوایان، داراى آلودگى میکروبى باال بود.

خیار در صدر گرانى 
   خبر آنالین | مرکز آمار ایران در گزارشى نرخ 
اقالم خوراکى را در ماه بهمن 99 اعالم کرد. در ماه 
بهمن، خیار با 47 درصد، بیشترین افزایش قیمت 
را ثبت کرد. پس از آن موز با 33 درصد، قیمت قند 
و شکر هم با 19 و 18 درصد در مقایسه با دى ماه 

افزایش یافت. 

آرزوى پاکستانى ها 
   ایسنا | رحیم حیات قریشى، سفیر پاکستان 
در ایران گفته: قبل از شیوع کرونا ساالنه حدود 700 
هزار پاکستانى براى زیارت به ایران سفر مى کردند 
و بخشــى با عبور از خاك ایران به عتبات عالیات 
مشرف مى شدند و هم اکنون منتظرند تا بار دیگر با 

بهبود شرایط، سفرهاى مذهبى شروع شود.

«همرفیق» با قاسمخانى
   خبر آنالین | برنامه «همرفیق» به کارگردانى 
و اجراى شهاب حسینى، این هفته میزبان پیمان 
قاسمخانى خواهد شد. این نویسنده و کارگردان، به 
همراه بهترین رفیق خود به این برنامه خواهد آمد. 
«همرفیق»  هر پنج شنبه ساعت 9 شب در شبکه 

نمایش خانگى منتشر مى شود.

بلیت پیش فروش نمى شود
   باشــگاه خبرنگاران جوان |مدیر کل 
دفتر حمل ونقل مســافرى گفت: پیش فروش 
بلیت اتوبوس براى ایام نوروز به دلیل جلوگیرى 
از ترغیب مسافران به ســفر نداریم اما مسافران 
هر لحظه و هر روزى که مد نظرشــان باشــد 
مى توانند بــراى جابه جایــى از طریق اتوبوس 

بلیت تهیه کنند.

تأکید به آزادى قره باغ
   ایسنا |آیت ا... جعفر سبحانى از مراجع تقلید در پیام 
خود به همایش بین المللى «قره باغ 17 ربیع، گفتمان 
برتر» تأکید کرد: ســرزمین قره باغ از دیرباز متعلق به 
سرزمین آذربایجان و اشغال آن امرى نامشروع بوده است 
و باید سرزمین هاى اشغال شده به کشورهاى اسالمى 

بازگشته و طرفین به معاهدات بین المللى متعهد باشند.

من و اسحاق نامزدیم!
   تسنیم |محسن هاشمى، رئیس شوراى مرکزى 
حزب کارگزاران سازندگى گفت: هم اکنون شرایط بیش 
از 10 نفر از کاندیداهاى احتمالى در حزب مورد بررسى 
قرار گرفته که در نهایت بعضى از نامزدها از جمله من و 
آقاى جهانگیرى به عنوان پتانســیل هاى اصلى حزب 

براى کاندیداتورى در انتخابات  مطرح شدیم. 

حمله «کیهان» به ژوله
   روزنامه کیهــان |یک نویسنده به  رغم اعالم 
برائت از رســانه ملى، دوباره عاشق صداوسیما شد! این 
اولین بار نیست که برخى سلبریتى ها پس از رجزخوانى 
علیه صداوسیما با ســوداى پول و شهرت دوباره شیفته 
آنتن مى شوند! این  بار یکى از نویسندگان مرد هزارچهره 
پس از جوســازى علیه رســانه ملى و خوشحالى بابت 
جدایى اش از این سازمان تغییر موضع داده و دوباره به 
صداوسیما برگشته است. جاى تعجب است که چرا برخى 
از مدیران صداوسیما در مواجهه با این مردان هزارچهره 
مماشات مى کنند و آنتن و پول عمومى را در اختیارشان 

قرار مى دهند؟!

رقابت ایران و ترکیه 
   آفتاب نیوز |سایت المانیتور در گزارشى درباره 
رقابت رو به افزایش ایران و ترکیه براى اعمال نفوذ و 
کنترل بر موصل مى افزاید: تالش ترکیه براى انجام 
کارزار نظامى بــا هدف بیرون راندن شــبه نظامیان 
کرد از ناحیه سنجار در شــمال عراق مربوط به رقابت 
میان ایران و ترکیه براى اعمال نفوذ بر ناحیه نفت خیز 

موصل است. 

بازپرسى از استاندار 
   جام جم آنالین |نماینده مردم تهران در مجلس 
از رسیدگى به اتهامات استاندار سابق خوزستان خبر داد. 
احمد نادرى نوشت:  خبرها حاکى از آن است که پرونده 
شریعتى استاندار سابق خوزســتان به اتهام اعمال نفوذ 
در پرونده ابرمتهم ارزى و مالک  هفت تپه (اسدبیگى)، 
این هفته در دســتگاه قضایى به جریان افتاد. ایشان در 
راهروهاى دادسرا و پشــت درب اتاق بازپرس مشاهده 

شده است. 

اخطار مى دهیم
   دیده بان ایران |اظهارات امام جمعه شهر درچه 
خبرساز شــد. حجت االسالم و المســلمین موسوى 
گفت:10 تا دختر و 5تا پسر با ماشین هاى سوارى رفته اند 
صخره نوردى. حاال حســاب کنید در ماشــین سوارى 
این همه آدم، چه جورى مى شود! بعد هم صخره نوردى با 
کوهنوردى فرق مى کند؛ با طناب مى روند باال و مى آیند 

پایین! ما به مسئوالن اخطار مى دهیم.

باز هم دوچرخه سوارى زنان
   خبر گزارى حوزه | حجت االسالم  امیر صالحى، 
کارشناس فقه و احکام دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان 
اظهار کرد: گســترش دوچرخه ســوارى در بین زنان 
و دختران بدون رعایت موازین شــرعى باعث ایجاد 
ناهنجارى ها و تقابل ضد ارزش ها با اعتقادات در جامعه 
شده اســت و در این عرصه متأسفانه بهانه هایى بدین 
مضمون که برخى از مراجع عظام، دوچرخه ســوارى 
بانوان را بالاشــکال دانســته اند، به صورت مغلطه و 
فرافکنى در حال ترویج و صحه بــر امر بى بندوبارى 

ناشى از آن است.

خبرخوان

در پى تذکر نماینده بافق و مهریز در مجلس شوراى اسالمى 
دقایقى جو مجلس متشنج شد.

در جلسه علنى صبح دیروز (سه شــنبه) و در جریان بررسى 
تبصره 6 الیحه بودجه 1400 در بخش هزینه اى، محمدرضا 
صباغیــان نماینده بافــق و مهریز که به عنــوان مخالف 
پیشــنهادى قصد صحبت داشــت در ابتدا خواســتار بیان 

تذکرى شد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شوراى اسالمى به او گفت 
که این موضوع تبدیل به رویه اى شده است که نمایندگان 
در ابتداى صحبت هاى خود یــک تذکر را بیان مى کنند و از 
صباغیان خواست که توضیحاتش را در بیان مخالف پیشنهاد 

بیان کند.
در واکنش، صباغیان خطاب به قالیبــاف اظهار کرد: آقاى 
قالیباف! بگذارید حرفم را بزنم یک رویه اى ایجاد کرده ایم 
که پیشنهاد دهنده باید در جایگاه هیئت رئیسه حاضر شده 
و نامش را بنویسد و به شــما بگوید تا اجازه طرح پیشنهاد را 
بدهید. این ذلت و خوارى نمایندگان اســت که باید به شما 

التماس کنند.
وى ادامه داد: از طرف دیگر یک رویه اى ایجاد کرده اید که 
پیشنهاد نمایندگان را از سیستم حذف مى کنید، این مجلس 
دفعه اولى نیست که در آن بودجه بررســى مى شود، آقاى 
قالیباف! اینجا مجلس اســت و پادگان نظامى نیست، همه 
ما نماینده مردم هستیم، شــما هم نماینده مجلس هستید 
و نماینده برتر نیســتید، همه باید به وظایف نمایندگى مان 

عمل کنیم.
نماینده بافق و مهریز در مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: 
آقاى قالیباف! شــما در مجلس یک حزب تشکیل داده اید 
که کســى نمى تواند حرف بزند، یک فراکسیون براى خود 
تشکیل داده اید، آیین نامه هم به درستى اجرا نمى شود، شما 
یک نماینده مثل سایر نمایندگان هستید باید اجازه دهید که 

ما صحبت کنیم شما فقط مجرى مجلس شوراى اسالمى 
هستید.

صباغیان با فریاد صحبت هایــش را بیان مى کرد که همین 
فریادها و جمع شــدن تعدادى از نمایندگان دور صندلى او 
براى دقایقى جو مجلس را متشنج کرده بود، به گونه اى که 
تعدادى از نمایندگان در واکنش به صحبت هاى او با صداى 

بلند اعتراض مى کردند.
امیرآبادى، عضو هیئت رئیســه مجلس شوراى اسالمى از 

نمایندگانى که اطراف صباغیان جمع شده بودند خواست که 
او را به آرامش دعوت کنند. 

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شوراى اسالمى در پاسخ 
به تذکر صباغیان گفت: در عمل درخواســت من این است 
که همیشه اجازه دهید حرف مخالف شنیده شود. البته آقاى 
صباغیان هم باید قانون را رعایت کنند، ایشــان قرار بود در 
مقام مخالف صحبت کنند اما تذکرى بیان کرد که این خالف 
آیین نامه است. درباره محتویات صحبت هاى ایشان چون 

خطاب به شــخص بنده بود حرفى نمى زنم و تذکر هفتاد و 
پنجى هم نمى دهم.

بعد از صحبت هاى صباغیان، تعداد دیگرى از نمایندگان به 
عنوان تذکر و یا در ابتداى صحبت هایشان به عنوان پیشنهاد 
دهنده مخالف و موافق از عملکرد قالیباف در مجلس شوراى 
اســالمى دفاع کردند. وقتى که مجدداً صباغیان قصد طرح 
بیان پیشنهادى را داشت تعدادى از نمایندگان در واکنش با دو 

دو کردن مخالفت خود را با حرف هاى پیشین او نشان دادند.

نماینده بافق در جلسه متشنج دیروز مجلس:

 آقاى قالیباف! مجلس پادگان نیست

کاربرها در فضاى مجازى حالت خواب آلوده و پریشان 
«آل پاچینو» در مراســم گلدن گلوب یک شنبه شب را 

سوژه طنز قرار دادند.
در مراسم هفتاد و هشتمین دوره جوایز گلدن گلوب که 
یک شنبه شب 28 فوریه برگزار شــد در کنار سخنرانى 
«جین فوندا»، تاریخ سازى «کلویى ژائو»، اهداى جایزه 
به «چادویک بوزمن» فقید و همینطور رسیدن جایزه به 
«ساشا بارون کوهن» و «جودى فاستر» و «آندرا دى»، 

ُچرت زدن آل پاچینو ســتاره بزرگ سینماى جهان نیز 
خبرساز شد!

در مراسم یک شنبه شب لحظه اى که چهره آل پاچینو 
به عنوان نامزد جایزه بهترین بازیگر ســریال درام براى 
مجموعه «شکارچیان» در طى تماس تصویرى نشان 
داده شد، ستاره 80 ساله ســینما به نظر در حالت خواب 
قرار داشــت و به یکباره با آوردن نامش خود را هوشیار 
نشان داد. یکى از کاربرها درباره این لحظه مى نویسد: 
چرا مراسم گلدن گلوب در وقت خواب و چرت آل پاچینو 

برنامه ریزى شده بود؟!

خواب آلودگى پاچینو تنها نکتــه اى نبود که در فضاى 
مجازى به آن اشــاره شــد بلکه موهاى پریشــان این 
ستاره بزرگ ســینما نیز سوژه کاربرها شــد. کاربرى با 
کنایه به وضعیت موهــاى ژولیده پاچینــو و همینطور 
خواب آلودگى اش نوشت احتماًال در مراسم بعدى، پاچینو 

با ارتباط صوتى حاضر مى شود!
در مراسم گلدن گلوب امسال آل پاچینو در بخش بهترین 
بازیگر نقش اول ســریال درام نامزد بــود او در نهایت 
این جایزه را بــه «جاش اوکانر» براى ســریال «تاج» 

واگذار کرد.

ُچرت «آل پاچینو» سوژه شد!

اینستاگرام سرویس الیو ویدیویى خود را توسعه بخشید 
تا براى سازندگان محتوا آزادى بیشترى براى همکارى 

در ویدیوها فراهم کند.
فیس بوك، شرکت مادر اینســتاگرام  قابلیت جدیدى 
به نام «الیو رومز» را معرفى کرد کــه اجازه مى دهد 
همزمان چهار نفر در الیو اینستاگرام حضور پیدا کنند. 
پیش از این الیوهاى اینســتاگرام دو نفــره بود. این 

اپلیکیشن ابزار جدید را پاییز گذشته در هند و اندونزى 
آزمایش کرده بود.

اینستاگرام امیدوار است در شــرایط کنونى که پاندمى 
ویروس کرونا بسیارى از کاربران را براى سرگرمى هاى 
خانگى به این پلتفرم کشانده است، سازندگان محتوا از 
قابلیت جدید براى پخش پادکست، برنامه هاى گفتگو، 

کنسرت و سایر محتواها استفاده کنند.

الیو اینستاگرام 4 نفره شد

طالفروش سمنانى که در جریان سرقت از مغازه اش از 
سوى سارقان هدف شلیک گلوله قرار گرفته بود پس از 

دو هفته جان باخت.
بعدازظهر بیست و هشتم بهمن، دو سارق مسلح با حمله 
به یک مغازه طالفروشى در بازار سمنان، با تیراندازى به 
طالفروش و مجروح کردن وى، مقدارى طال به سرقت 
بردند. در ایــن حادثه مرد طالفــروش از ناحیه کتف و 
ریه هدف گلوله ســارقان قرار گرفت و به بیمارســتان 

منتقل شد.
پلیس با اقدامات و تحقیقات تخصصى دو ســارق را در 
استان گلستان ردیابى و شناسایى کرد و در نهایت روز 
سى ام بهمن با همکارى پلیس گلستان یکى از سارقان 
در بندر گز و دیگرى در گرگان دســتگیر شدند، یکى از 

ســارقان در برخورد با پلیس مقاومت کرد که در نهایت 
با تیراندازى پلیس، متهم دســتگیر و طالهاى سرقتى 

ضبط شد.
در حالى که حدود دو هفته از این ماجرا گذشته بود، روز 
دوشنبه هفته جارى على على عسگر مدیر روابط عمومى 
بیمارستان کوثر در استان سمنان از مرگ مرد طالفروش 
خبر داد و گفت: این مرد طالفروش از شامگاه بیست و 
هشتم بهمن به دلیل مجروحیت ناشى از شلیک گلوله 
هنگام سرقت مسلحانه بسترى شد و با وجود تالش کادر 

درمان سحرگاه یازدهم اسفند جان باخت.
سرقت مسلحانه از طالفروشى سمنان در فضاى مجازى 
انعکاس گسترده اى داشــت و ویدیوى مربوط به آن در 

کانال ها و صفحات مجازى مختلف منتشر شده بود.

کشته شدن طالفروش سمنانى با شلیک دزدان

یک نقاشى کشیده شــده به دست «وینستون چرچیل» 
که به «آنجلینا جولى» رسیده بود، در یک حراجى فروش 

رفت.
این نقاشــى از منظره اى در مراکش که توسط وینستون 
چرچیل کشیده شــده و متعلق به آنجلینا جولى بود، روز 

دوشــنبه در یک حراجى بــه ارزش 11/5 میلیون دالر 
فروخته شد و رکورد قبلى آثارى که به دست این شخصیت 
سیاسى کشیده شده بود را شکست. این نقاشى به نام «برج 
مسجد الکتیبه» در حراج کریستیز لندن به ارزش 8 میلیون 

و 285 هزار پوند (11/5میلیون دالر) فروخته شد. پیش از 
این تخمین زده مى شد که این اثر 1/5 الى 2 میلیون پوند 
به فروش برسد و اکنون 4 برابر این تخمین فروخته شده 
است.  این اثر از یک مسجد در قرن بیستم و غروب شهر 
مراکش که کوه هاى اطلس آفریقا نیز در پس زمینه آن 
دیده مى شود، اثرى مهم در تاریخ هالیوود و 
تاریخ سیاسى محسوب مى شود. این نقاشى 
تنها اثرى بود که توســط وینستون چرچیل 
طى جنگ جهانى، بعد از کنفرانس کازابالنکا 

تکمیل شد.
روزولت و چرچیل دو رهبــرى بودند که بعد 
از این کنفرانس به مراکش رفتند. بعد از این 
سفر، چرچیل این نقاشــى را به عنوان یادبود 
از این ســفر به روزولت هدیه داد. این نقاشى 
توسط پسر روزولت، پس از مرگ پدرش در 
سال 1945 فروخته شــد و پیش از خریدارى توسط برد 
پیت و آنجلینا جولى در سال 2011 چندین خریدار داشت.

این اثر اکنون توسط کلکسیون خانواده جولى به فروش 
رسیده و هویت خریدار آن مشخص نیست.

فروش نقاشى «چرچیل» متعلق به «آنجلینا جولى»
مرضیه برومند درخــالل اظهارنظر دربــاره ایجاد حریم 
براى تئاترشهر در تهران نقبى زد به کارنامه کرباسچى در 
روزگارى که شهردار تهران بود. مرضیه برومند به روزنامه 

«اعتماد» گفت: 
با وضعیت تأســف آور پیش آمده، محوطه تئاتر شــهر نه 

جاي دانشجویان هنر است و نه خانواده هاي هنردوست. 
مگر ما می توانیم با وضعیت پارك دانشجو یا جماعتی که 
مواد مخدر رد و بدل می کنند و دنبال کتک کاري هستند، 
درگیر شویم؟ اینجا تئاتر شهر است، نوانخانه نیست. افرادي 
شب ها اطراف ســاختمان تئاتر شهر هر شب آتش روشن 
می کنند، اینها از تزریق مواد تا قضاي حاجتشان را همانجا 
انجام می دهند درحالی که امکان شستشوي هر روزه وجود 
ندارد.  امروز شرایط به گونه اي شده که هنرمندان و عابران 
با دیدن وضعیت محوطه تئاتر شهر غصه می خورند و هیچ 
رغبتی به حضور در این مکان ندارند چون شما با انواع بزه و 
فضاي نامطبوع مواجه هستید. آقاي کرباسچی نرده هاي 
تمام پارك هاي تهران را برداشت اما این نباید شامل حصار 

مکان فرهنگی- هنري مانند تئاتر شهر می شد!

منتقد جدید کرباسچى!
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مشارکت 98 کتابفروشى در 
طرح کتاب

طرح زمستانه کتاب 99  با مشــارکت 98 کتابفروشى 
همزمان با سایر نقاط کشور در استان اصفهان ادامه دارد. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان گفت: 
عالقه مندان و خریداران کتاب تا 16 اسفند با مراجعه به 
کتابفروشى هاى عضو طرح، کتاب هاى عمومى، کودك 
و نوجوان و دانشگاهى را با یارانه 25 درصدى تهیه کنند. 
حجت االسالم رمضانعلى معتمدى گفت: سقف مجاز 
خرید براى هر خریدار دو میلیون ریال اســت و اسامى 
و مشــخصات کتابفروشــى هاى عضو طرح زمستانه 
https://tarh.ketab. کتاب 99 در استان در نشانى
ir/SearchBookShop.aspx قابل مشاهده است.

هشدار به 6 شهرستان استان
رییس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان اینکه 
17 نفر در استان به کروناى انگلیسى مبتال شده اند که 
آزمایش 9 نفرشان به طور قطعى محرز شده است، گفت: 
این مبتالیان از شــهر هاى بویین میاندشت، اصفهان، 
خمینى شهر، شــاهین شــهر، نجف آباد و فالورجان 
هستند و این، به معنى گســترش این ویروسى جهش 
یافته در استان است. طاهره چنگیز با توصیه به رعایت 
دستور هاى بهداشــتى تاکید کرد: در غیر این صورت، 

محدودیت هاى شدیدترى اجرا خواهد شد.

برق رسانى به 5 روستا
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان 
گفت: طرح برق رسانى به پنج روســتاى این استان با 
حضور مجازى وزیــر نیرو و در قالب چهل و ســومین 
« هفته پویش " هرهفته_الف_ب_ایــران" »  افتتاح 
شــد. حمید عالقمندان افزود: در این طرح برق رسانى 
، روستاهاى چشمه دره و مسیح آباد شهرستان سمیرم، 
آردران (چشمه نقشى) شهرستان شهرضا و پازن وکژدمه 
شهرستان دهاقان از روشنایى برخوردار شدند. وى اعتبار 
هزینه شده براى برق دار شدن این روستاها را بیش 21 

هزار میلیون ریال عنوان کرد. 

 GIS اجراى عملیات
به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه3، در راستاي اجراي 
قرارداد GIS شبکه آب و فاضالب منطقه ، از ابتداي سال 
99 تا کنون تعداد 2هزار والو آب و حدود 14 هزار منهول 
فاضالب برداشت مکانی شده اســت. هم چنین تعداد 
1318عارضه آب و 8100 عارضه فاضالب برداشــت 

توصیفی گردیده اند.

کاشت 22 هزار اصله نهال 
به گزارش روابط عمومى آبفا ورزنه، آهکى، رئیس توسعه 
و بهره بردارى فاضالب منطقه از کاشت بیش از 22 هزار 
اصله نهال بید در زمینهــاى بایر تصفیه خانه فاضالب 
شهر ورزنه خبر داد و گفت : هدف از اجراى این عملیات را 
توسعه فضاى سبز و استفاده حداکثرى از زمین هاى بال 

استفاده محوطه تصفیه خانه فاضالب است.

قطعى گاز 
شرکت گاز اســتان اصفهان اعالم کرد: براى تعمیرات 
شبکه گاز خیابان حکیم نظامى، ضلع شرق، حد فاصل 
پل فلزى تا چهارراه نظــر و کوچه ها و فرعى هاى تابعه 
روز چهارشنبه ساعت 6 صبح تا 12 شب قطع مى شود. 
از شهروندان تقاضا شده است طى این مدت شیر هاى 

وسایل گاز سوز خود را بسته نگهدارند.

پیرایش چهارباغ خواجو
مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان گفت: در راستاى اجراى 
طرح پیرایش شهرى عملیات عمرانى سنگ فرش ضلع 
غربى پیاده روســازى چهارباغ خواجو همراه با جانمایى 
تابلوهاى برنجى کف و نماسازى دیوارها در حال انجام 
است. حسین کارگر اظهار کرد: عملیات سنگفرش ضلع 
غربى پیاده روسازى چهارباغ خواجو تحت عنوان پیرایش 

شهرى با پیشرفت 95 درصد در دست اقدام است. 

خبر

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى 
اصفهان گفت: اقامتگاه هاى گردشگرى این استان با توجه 
به محدودیت هاى کرونایى امکان پذیرش و رزرو فقط 18 
هزار مسافر نوروزى را دارند. فریدون اللهیارى ظرفیت اماکن 
گردشگرى و اقامتى اســتان را بالغ بر 35 هزار  نفر اعالم و 
اضافه کرد: با کاهش 50 درصدى سرویس دهى در مراکز 
اقامتى داراى مجوز از این اداره کل، ظرفیت اقامتى  به 17 تا 
18 هزار نفر  مى رسد. وى گفت: اقامتگاه هاى بومگردى در 
مناطق گردشگرى استان با رعایت پروتکل هاى بهداشتى و 
اخذ گواهى هاى بهداشتى مانعى براى پذیرش مسافر ندارند.
وى یادآور شــد: امسال برخالف ســالهاى گذشته بدلیل 

ادامه دار بودن شیوع ویروس کرونا، کمپینگ هاى اقامتى و 
اسکان در مدارس براى مسافران نوروزى در استان ترتیب 
داده نشده است. این در حالى است که در برخى استان ها به 
دنبال ایجاد نگرانى هاى جدید از گسترش ویروس کرونا، 
پیش آگهى هایى درباره بحث ممنوعیت سفر مطرح شد ولى 
در اصفهان آخرین تصمیمات مبنى بر امکان سفر به استان 
در قالب رزرو اقامت در تاسیسات گردشگرى اتخاذ شده است. 
مدیرکل میراث فرهنگى افزود: تا زمان فرارسیدن تعطیالت 
نوروزى  شرایط قابل پیش بینى نیست و آنچه مسلم است 
خوف و نگرانى  درباره  اینکه چه تصمیم جدیدى تا آن زمان 

اتخاذ شود وجود دارد.

توسعه شبکه همراه اول شــهر اصفهان در حال انجام 
اســت. مدیر مخابرات منطقه اصفهان بــا اعالم این 
مطلب گفت : تا به حال در  پروژه فــاز 8 تلفن همراه در 
شهر اصفهان اقدامات خوبى صورت گرفته و امیدواریم 
با همکارى مردم و مسئولین هر چه زودتر شاهد اجراى 

کامل اهداف این پروژه در سطح شهر باشیم.
اسماعیل قربانى اظهار کرد: تا سه ماه آینده احداث 60 
سایت تلفن همراه در دستور کار قرار دارد که با مشارکت 
خوب مردم و مسئولین مربوطه، در راستاى رفع نیاز هاى 
روز افزون به شــبکه هاى مخابراتى و افزایش کیفیت 
شــبکه همراه اول بتوانیم این پروژه ها را به ســرانجام 

برسانیم. وى افزود : عالوه بر وجود 300 سایت در شهر 
اصفهان، با افزودن این 60 سایت 20 درصد به ظرفیت 
سایت هاى BTS اضافه خواهد شــد که باعث افزایش 
کیفیت ســرویس هاى همراه اول  و کاهش نقاط کور 
در شــهر خواهد شــد. مدیر مخابرات منطقه اصفهان 
خاطرنشان کرد: از یکسال گذشــته احداث 250 سایت 
جدید در سطح استان،در دستور کار بوده که تحقق این امر 

نیازمند همکارى مردم و مسئولین مى باشد.
وى عنوان کرد : در ســالهاى اخیر پروژه هاى زیادى در 
زمینه مخابراتى در سطح استان به بهره بردارى رسیده 

است.

توسعه شبکه همراه اول
 شهر اصفهان

اصفهان پذیراى فقط 18 هزار 
مسافر نوروزى است

پروژه اى که به عنوان یکى از نمادهاى همکارى و تعامل 
سازنده شــهردارى با ارتش در اصفهان شناخته مى شد، 
اکنون به مرحله بهره بردارى رســیده اما وضعیت ابهام 
آمیزى در مورد نام آن وجود دارد. این خیابان با همکارى 
ارتش بهره بردارى شده اما مسئوالن این ارگان نظامى 
معتقدند براى نامگذارى آن به خواسته ها براى ثبت این 
خیابان به نام یکى از شهداى شاخص ارتش بى توجهى 

مى شود.
این خیابان به طول ســه کیلومتر از بلوار شهداى صفه و 
بلوار جانبازان به موازات خیابان ارتش احداث شــده و به 
گفته احمد رضایى مدیر منطقه 5 شــهردارى اصفهان 
هزینه اى بالغ بر 100 میلیــارد ریال صرف بهره بردارى 

از آن شده است.
24 بهمن 1397 امیر ســرتیپ محســن آذرافروز، ارشد 
نظامى آجا در اســتان هاى اصفهان، یزد و چهارمحال و 
بختیارى در مراسم کلنگ زنى این خیابان گفته بود ارتش 
جمهورى اسالمى در منطقه داراى پتانسیل هاى خوبى 
براى توسعه عمرانى است و مى تواند تعامالت بسیار خوبى 

با ارگان ها به ویژه شهردارى در این زمینه داشته باشد.
اما اکنون پس از گذشــت دو ســال به نظر مى رسد این 
تعامالت در مرحله نامگذارى به نقطه مطلوبى نرســیده 

است.
مدیر ارشد ایثارگران آجا در اســتان هاى اصفهان، یزد و 
چهار محال و بختیارى درباره فرایند طى شده در خصوص 
نامگذارى ایــن خیابان به «مهر» مى گویــد: با توجه به 
همکارى صورت گرفته بین شهردارى و ارتش در ساخت 
این خیابان، از همان موقع و در حین اجراى این پروژه نامه 
نگارى هاى الزم با شــهردارى انجام دادیم و درخواست 
کردیم نام یکى از شــهداى شــاخص ارتش براى این 
خیابان انتخاب شود. نام شهید سرلشکر ماشاا... آیتى را 
پیشنهاد دادیم اما مسئولین شهرى نسبت به این پیشنهاد 

بى توجهى کردند.
حسین حاج على عسکرى ابراز مى کند: شوراى نامگذارى 
شهردارى به ما اعالم کردند ما اســمى از ارتش بر این 
خیابان نمى گذاریم. اما از آبان سال 98 مجدداً پیگیرى این 
مسئله را آغاز و موضوع را با وزارت کشور مطرح کردیم 

و آنها نیز به استاندارى اعالم کردند تا این امر مهم اتفاق 
بیفتد و همه این مکاتبات موجود است.

در همین حال عضو شوراى نامگذارى معابر و اماکن شهر 
اصفهان با بیان اینکه نامگذارى این خیابان به نام آیت ا... 
طاهرى آذر 98 در دستور کار شوراى نامگذارى قرار گرفته 
و بهمن ماه سال گذشته مصوبه شوراى شهر را دریافت 
کرده است مى گوید: نامگذارى معابر و اماکن شهرى در 
اصفهان به نام شهدا از سیاست هاى شهردارى اصفهان 
است اما درخواســت ارتش در خصوص نامگذارى این 
خیابان بعد از مصوبه شــوراى شهر صورت گرفته است. 
ایمان حجتى در خصوص حل این مشکل مى افزاید: در 
این زمینه ما در نظر داریــم خیابان دیگرى که در منطقه 
گل نرگس در دست احداث است و به این خیابان عمود 

مى شود، به نام شهید آیتى نامگذارى کنیم.
علیرضا نصر اصفهانى، رئیس شــوراى اســالمى شهر 
اصفهان نیز در این ارتباط تصریح مى کند: در حال مذاکره 
با ارتش در این زمینه هستیم و به زودى به توافق خواهیم 

رسید.

پادگان بدون سرباز، نانوایى بدون نانوا و باغ بدون گل 
و گیاه همانقدر عجیب به نظر مى رسند که بیمارستان 

بهنیاى تیران و کرون بدون پزشک باشد!
بعد از دریافت گزارش هایى درباره اینکه بیمارســتان 
بهنیا، تنها مرکز درمانِى شهرســتان تیــران و کرون، 
پزشک ندارد، خبرگزارى صداوسیماى مرکز اصفهان 

پیگیر ماجرا شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در گفت 
و گوى زنده اینترنتى با بخش خبرى 20 شبکه اصفهان 

با تایید این  خبر گفت: در ســال هاى گذشــته، کار در 
بخش هاى دولتى به  علت  تعرفــه  پایین تر از بخش 
خصوصى براى پزشکان جذاب نیست. بهروز کلیدرى 
تاکید کرد: هم باید تعرفه ها در حوزه دولتى بیشتر شود و 
هم باید فاصله آن ها با بخش خصوصى کاهش پیدا کند.

وى ابراز امیدوارى کرد که مشکل بیمارستان تیران و 
کرون حل شود، ولى در عین حال تاکید کرد که ادامه 
این روند، مشکل تیران و کرون را به سایر شهرستان ها 

ممکن است تسرى دهد.

تا به حال، بیمارستان بدون دکتر دیده اید؟!

پس از ایجاد درگیرى بین سنگنوردان و افرادى ناشناس 
در کوه سفید درچه، رئیس هیات کوهنوردى اصفهان 
حضور بانوان سنگنورد را به دلیل حساسیت هاى موجود 

به سالن هاى این شهر محدود کرد.
به گزارش ایسنا، هفته گذشته فیلمى مبنى بر درگیرى 
چندین سنگنورد با افراد ناشناس در محل کوه سفید 
درچه اصفهان منتشر شد که در پى آن اظهارات رئیس 
هیات کوهنوردى اســتان اصفهان را در پى داشت. 
رئیس هیات کوهنوردى استان اصفهان پس از این 

اتفاق موضوع را تائید کرد و قول پیگیرى داد.
ماجرا از این قرار بود که گروهى براى تمرین در محل 
کوه سفید درچه حاضر شده و به تمرین مشغول بودند. 
پس از چندى، گروهى ناشــناس از آنان درخواست 
کرده که محــل را ترك کنند و ایــن موضوع باعث 

درگیرى و تنش بین آنان شد.
رئیس هیات کوهنوردى استان اصفهان گفته بود که 
جلساتى براى حل این مشکل تشکیل داده و کمیته 
بازرسى در حال پیگیرى است تا به جمع بندى نهایى 

برسیم. او بیان داشت که آنچه در فیلم مشخص است 
با توجه به رفتار و ابزارى که در دســت دارند به هیچ 
عنوان مامور نیستند، البته فرد مهاجم شناسایى شده 

و در حال پیگیرى موضوع هستیم.
حتى او گفته بود که حدود 65 باشــگاه کوهنوردى 
داراى مجوز داریم که رســته هاى مختلفى دارند که 
این باشگاه نیز برنامه آموزشــى در محل کوه سفید 
داشته است و باشــگاه هاى دیگر هم در این محل 
یا مکان هاى دیگر برنامه هاى آموزشــى و تمرینى 

دارند.
اکنون اما بــا اینکه چند روز بیشــتر از صحبت هاى 
رئیس هیات کوهنوردى استان اصفهان نمى گذرد، 
هیات اســتان اصفهان در جدیدترین اعالمیه خود 
به باشگاه هاى این اســتان اطالع داده که به علت 
حساســیت به وجود آمده در خصوص کوه ســفید 
درچه، تا اطالع ثانوى کلیه خانم هاى ســنگ نورد 
جهت انجام تمرین خود به ســالن هاى معین شده 

مراجعه کنند.

زنان از سنگ نوردى در درچه منع شدند 

در عکس هاى باقى مانــده از بازدیــد عباس تاج، 
نخســتین وزیر نیرو پس از پیروزى انقالب اسالمى 
از طرح آبرسانى اصفهان بزرگ در اوایل سال 1358 

که محمد على واعظى، اســتاندار وقــت اصفهان، 
فضل ا... صلواتى، فرماندار وقت اصفهان و حســن 
عبودیت، مدیرعامل وقت ســازمان آب و فاضالب 
اصفهان حضور داشته اند تصویر نوجوانى هم به چشم 

مى خورد که تاکنون هویت وى نامعلوم مانده بود تا این 
که روز دوشنبه فرید صلواتى، مدیر عمارت هنرمند با 
حضور در گنجینه و مرکز اسناد آبفاى استان اصفهان 

پرده از این راز برداشت.
وى گفت: این نوجوان فرزند اســتاندار 
وقت آقاى دکتر واعظى است که صداى 
خوبى داشــت و با من که پسر فرماندار 
(دکتر صلواتى) بودم براى قرائت قرآن 
در شروع مراسم و جلسات در رقابت بود. 
به همین دلیل با هم قرار گذاشته بودیم 
که هرگاه او قرآن را خواند، من هم سرود 
(ا... اکبر) را بخوانم و این گونه به تفاهم 

رسیده بودیم.
وى گفت: شاید براى شما جالب باشد بدانید که نام این 
نوجوان چیست و سرنوشت وى چگونه رقم خورد. این 
نوجوان کسى نیست جز دکتر محمد اصفهانى که دو 

دهه بعد یکى از خوانندگان مشهور کشورمان شد.

راز حضور یک نوجوان در طرح آبرسانى اصفهان بزرگ

مدیر کل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان گفت: از ابتداى سال جارى تا دهم اسفندماه 
572 پرونده براى شرکت هاى خدماتى که تبلیغات بر 
در و دیوار منازل شهروندان الصاق مى کنند، تشکیل 
شده که شــماره تلفن 99 مورد آن با دستور مقامات 

قضایى قطع شده است.
حسن محمدحسینى اظهار کرد: تبلیغات با روش نصب 
برچســب هاى کاغذى که اکثراً توسط بعضى از لوله 
بازکنى ها و نشت یاب ها انجام مى شود، به هیچ عنوان 

مورد پسند شــهر و شهروندان نیســت و از فرهنگ 
شهرى به دور است.

وى تصریح کرد: بــه منظور برخورد بــا افرادى که 
براى تبلیغ مشــاغل خود به دیوار منــازل و مغازه ها 
برچسب مى چســبانند، راهکارى در نظر گرفته شده 
و آن مســدود کردن خط تلفن آنها است و شرط آزاد 
کردن خط تلفن مسدود شــده پاك سازى در خانه ها 
است؛ همچنین دیوار نویسى ها نیز به بخش قضائى 

ارجاع داده مى شود.

99 خط تلفن برچسب هاى تبلیغاتى قطع شد

اقتصاد فرهنگى شــاخه اى از اقتصاد است که رابطه 
فرهنگ و نتایج اقتصادى را بررسى مى کند. در اینجا، 
فرهنگ با اعتقادات و ترجیحات مشترك گروه هاى 
مربوطه تعریف مى شود. مسائل برنامه نویسى شامل 
این مى شود که آیا و به چه میزان فرهنگ مربوط به 
نتایج اقتصادى است و ارتباط آن با نهادها چیست. به 
عنوان یک زمینه رو به رشد در اقتصاد رفتارى، نقش 
فرهنگ در رفتار اقتصادى به طور فزاینده اى نشــان 
مى دهد که باعث ایجاد تفاوت هــاى قابل توجه در 

تصمیم گیرى و مدیریت و ارزیابى  ها مى شود.
پرداختن به مفاهیم اقتصادى نظیــر مالیات از زاویه 
فرهنگ مى تواند افراد را در ارائه و فهم تحلیل هاى 
اقتصادى کمک کند. افزایش سواد اقتصادى در تمام 
قشرها مى تواند جامعه را در تغییر سبک زندگى کمک 
شایان توجهى کند. یکى از موضوعاتى که مى تواند 
در برابر تحریم ها کشور را بیمه کند، موضوع افزایش 
آگاهى هاى مردم نســبت به مالیات و نحوه مصرف 

آن است.

عبور از تحریم ها از مسیر مالیاتى

جنجال نامگذارى یک خیابان جدید در اصفهان

شهردار اصفهان گفت: وقتى از انقالب عمرانى صحبت 
مى کنیم، یعنى اینکه خط دوم مترو باید در چهار ســال 

ساخته شود و لحظه اى درنگ براى اجراى آن نباشد.
قدرت ا... نوروزى در جمع اصحاب رســانه با اشــاره به 
مســیر تونل خط دوم مترو گفت: حفارى جبهه غربى از 
خیابان کهنــدژ آغاز و با عبور از زیر خــط یک در میدان 
امام حســین (ع) به میدان امام على (ع) مى رسد؛ جبهه 
شرقى خط دو از دو سال پیش حرکت خود را آغاز کرده و 

اکنون پیشرفت هاى خوبى حاصل شده است.
شــهردار اصفهان گفت: از مجموع 16 ایستگاه خط دوم 
مترو در حال حاضر 12 ایستگاه در حال احداث است که 
درصد پیشرفت آنها حدود 95 درصد است، به طور حتم 
اگر تحریم ها و مشــکالت اقتصادى نبود مى توانستیم 
اعالم کنیم که خط دوم مترو تا دو ســال آینده به بهره 

بردارى مى رسد.
نوروزى ادامه داد: 560 میلیون یورو براى تأمین تجهیزات 
خط دوم مترو پیش بینى و فاینانسور نیز تعیین شده است، 
همچنین براى خرید تجهیزات شــرکت چینى مپنا در 
ایران تعیین شده که اگر این اعتبار در شوراى اقتصاد مورد 
تصویب قرار گیرد، یک حرکت چریکى و اقدام انقالبى 

زیر زمین شهر انجام شده است.
نوروزى با تأکید بر اینکه انقالب عمرانى فقط شامل حال 
مترو و حلقه حفاظتى نیست، گفت: حلقه حفاظتى شهر 
آرزوى دیرینه مردان توانمند این شهر را تحقق بخشید 
چرا که آنها تنهــا به فکر 80 کیلومتــر حلقه حفاظتى و 
تکمیل نیم رخ شــرق اصفهان نبودنــد، بلکه در جریان 
انقالب عمرانى 18 بوستان و 20 خیابان و دو سینما در سه 

و نیم سال گذشته احداث شده است.
وى با اشــاره به تکمیل خط یک متروى اصفهان در این 
دوره مدیریت شهرى گفت: خط یک مترو طى 17 سال 
ســاالنه تنها پنج درصد پیشرفت داشــت؛ در این دوره 
مدیریت شهرى 15 درصد باقى مانده از خط یک همراه 

با دعاوى پیچیده 17 سال گذشــته در مدت چهار ماه با 
همکارى مجموعه قطار شهرى احداث و به بهره بردارى 
رسید؛ چهار ماه به اندازه چهار سال منطق و استدالل دارد 
چرا که به صورت سه شــیفت در همه سطوح فعالیت ها 

بدون لحظه اى درنگ انجام شد.
شهردار اصفهان با اشــاره به احداث پروژه تراموا اظهار 
کرد: در ارتباط با این پروژه در گذشته نیز اقداماتى انجام 
و مطالعاتى بر اساس طرح جامع ترافیک صورت گرفته 
بود، افرادى که آن زمان طرح را بررسى مى کردند در حال 
حاضر نظر دیگرى دارند آن هم در زمانى که اقدامات را در 

شهردارى آغاز کردیم.
نوروزى افــزود: در این دوره بر اســاس مطالعات انجام 
شــده قبلى که البته تکمیل نبود، ورود کردیم و درصدد 
هستیم اقدامى مشــارکتى انجام شــود از این رو براى 
تراموا با قرارگاه خاتم االنبیا تفاهم منعقد شده تا پروژه به 
صورت مشارکتى اجرا شود و قرارگاه خاتم االنبیا بخشى 

از هزینه ها را تأمین کند.
وى با بیان اینکه در گذشــته سه مســیر براى تراموا در 
اصفهان مطالعه شده بود، گفت: هر سه مسیر در بررسى ها 
انتخاب شد که مسیر نخســت از سمت میدان جمهورى 
اسالمى به سوى خیابان امام خمینى (زیرپل امام خمینى)، 
مسیر دوم میدان جمهورى تا میدان شهدا و مسیر سوم از 
میدان جمهورى تا میدان آزادى است، اما براى هیچکدام 
اقدامى صورت نگرفته بود و ما باید از یک مسیر عملیات 
اجرایى را آغاز کنیم که بیشــترین نفع را براى شــهر و 
شهروندان داشته باشــد بنابراین فاز نخست پروژه را از 
میدان جمهورى اســالمى تا میدان آزادى در دستور کار 
قرار دادیم و فاز دوم از میدان جمهورى به سمت خیابان 

امام خمینى خواهد بود.
شهردار اصفهان ادامه داد: براى نهایى شدن اجراى پروژه 
تراموا باید مراحل دیگرى در شوراى عالى ترافیک کشور 
به تصویب برسد که موضوع در حال پیگیرى است؛ البته 

دوره هاى قبل هم پیگیرى شــده بود، امــا در این دوره 
شریکى براى اجراى پروژه پیدا کردیم و تفاهم با قرارگاه 
خاتم االنبیا انجام شده است تا در صورت تصویب شوراى 
ترافیک براى نخستین بار در ایران تراموا به اصفهان آید.

وى با تاکید بر اینکه در مسیر احداث تراموا مسیرى را آغاز 
مى کنیم که منفعت شهر و شهروندان در آن تأمین شود، 
خاطرنشــان کرد: در صورتى که مصوبه اى در خصوص 
تراموا تأیید نشود بازهم اقداماتى در خیابان حکیم نظامى 
براى نوسازى زیرساخت هاى تاسیساتى انجام خواهیم 
داد زیرا در این محل لوله هاى فاضالب دچار فرسودگى 
شــده و امکان اینکه باعث فرونشست زمین شود وجود 
دارد؛ اگر تراموا بخواهد از این مسیر عبور کند احیاى این 

زیرساخت ها بخشى از اقدامات اساسى خواهد بود.
نوروزى با اشاره به توسعه خطوط اتوبوس بى آرتى گفت: 
توســعه خط بى آر تى همیشه ممکن اســت باعث بروز 
نارصایتى شود، اما براى اداره شــهر باید نفع بیشتر را در 

نظر بگیریم.
وى با اشاره به اجراى خط بى آرتى خیابان هشت بهشت 
افزود: رفیوژ عریض وســط این خیابان کوچک شده تا 
مزاحمتى در خیابان براى مردم نباشــد بــا این حال هر 
اقدام عمرانى ممکن است آســیب هایى نیز داشته باشد؛ 
به طور مثال افرادى که ســال ها در خانه پدرى هستند و 
نمى توانند براى اجراى پروژه بازگشایى گره هاى ترافیکى 
از خانه هاى خود دست بکشند، ممکن است براى اجراى 
یک پروژه ناراضى باشند و این بدیهى است که البته بعدها 

از نتایج طرح ها راضى مى شوند.
شهردار اصفهان با بیان اینکه براى احداث خط اتوبوس 
تندرو در خیابان عبدالرزاق یک خط برش جهت سهولت 
حرکت اتوبوس ها در نظر گرفته شده است، خاطرنشان 
کرد: زمانى که پروژه پیاده راه چهارباغ آغاز شــد، کسبه 
ناراضى بودند، اما اکنــون کمال رضایــت را دارند و از 

کارهایى که شده خرسند هستند.

ابراز امیدوارى شهردار از موافقت با تصویب اعتبار 560 میلیون یورویى
 تأمین تجهیزات خط دوم مترو 

حرکت چریکى در  زیر شهر اصفهان
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مسابقه شبهاى مافیا به کارگردانى ســعید ابوطالب در جدیدترین فصل خود از 
برخى بازیگران زن مانند سوگل طهماسبى و نفیسه روشن براى رقابت دعوت 

کرده است.
مسابقه شــبهاى مافیا به تهیه کنندگى و کارگردانى ســعید ابوطالب و اجراى 
محمدرضا علیمردانى در ســرى جدید خود به ســراغ 36 نفــر از هنرمندان و 
چهره هاى مشــهور رفته اســت تا به رقابت با یکدیگر بپردازند. این مجموعه 

رئالیتى شو براى پخش در نوروز 1400 در مرحله فیلمبردارى است.
نفیسه روشن، حدیث فوالدوند، نگار فروزنده و سوگل طهماسبى، سومین گروه از 
زنان در بخش ششم مسابقه شب هاى مافیا هستند که به تازگى به این مجموعه 

پیوسته اند.
آشا محرابى، سار منجزى، ساغر قناعت و نیکى مظفرى بازیگران دومین گروه 
در بخش پنجم بودند که براى رقابت با دیگران به شــبهاى مافیا ملحق شدند. 
بازیگران گروه اول زنان در سرى جدید شبهاى مافیا، مائده طهماسبى، نسرین 

مقانلو، فریبا نادرى و سولماز غنى هستند.
سرى جدید شــبهاى مافیا که در بهار 1400 از فیلیمو به طور اختصاصى پخش 

مى شود دو گروه بازیگران مرد را نیز به رقابت با یکدیگر دعوت کرده است.
از هر گروه 12 نفرى4 نفر به مرحله بعد صعود کرده و برنده نهایى در بخش فینال 

مانند فصل قبل معرفى خواهد شد.   

هوشنگ حریرچیان بازیگر گزیده کارى است و در همین معدود فیلم ها 
و ســریال هایى که بازى کرده، نقش هاى طنز سهم قابل توجهى را به 
خود اختصاص مى  دهد. این بازیگر پیشکسوت اصفهانى تا به امروز در 
سریال هاى ساختمان پزشکان، عکاس باشــى، هشت بهشت، تفنگ 

سرپر، پژمان، آشپزباشى، سایه سلطان، خاتون و ... بازى کرده است. 
بگذارید ابتدا با تجربه شما در سریال ساختمان 
پزشــکان شــروع کنیم که اولین حضورتان در 

سریال طنز شبانه به شمار مى رود.
البته من قبل از ساختمان پزشکان در فیلم ها و سریال  هاى طنز دیگرى 
بازى کرده بودم اما این سریال اولین حضورم در کار طنز شبانه به شمار 
مى رفت. وقتى چند قسمتى از فیلمنامه سریال را که آماده بود، خواندم 
احساس کردم ساختمان پزشکان مى  تواند تجربه متفاوتى باشد که اتفاقًا 
همین طور هم بود. از ســوى دیگر، بازیگران و عوامل خیلى خوبى در 
سریال حضور داشتند که همکارى با آن ها مى توانست لذت بخش باشد.

حضور در سریالى که هر شــب پخش مى شد و 
قاعدتاً با شروع پخش، تصویربردارى و مراحل 

فنى همه توأمان مى شدند برایتان سخت نبود؟
بازى در سریال  هاى شبانه شرایط خاصى دارد. معموًال همه چیز در این 
سریال ها باید سر وقت باشد و کارها هم به شکل فشرده پیش مى رود تا 
سریال به پخش برسد. کار آسانى نبود؛ اما به هر حال من بازیگرم و این 

توانایى را دارم که خودم را با شرایط وفق بدهم.
معموالً در بیشــتر نقش هایتان یــک ته لهجه 
اصفهانى داریــد. این ته لهجه در ســاختمان 

پزشکان هم مشاهده مى شود و به نظر مى رسد 
بخشى از بازى تان شده است.

اتفاقًا در ابتدا اصًال قرار نبود لهجه داشــته باشم و چون مدت ها بود که 
نقشى را با لهجه بازى نکرده بودم، اصًال هم برایم آسان نبود؛ اما آقاى 

صحت اصرار داشت که حتمًا ته لهجه اصفهانى داشته باشم.
همکارى تان با ســروش صحت در ســاختمان 
پزشکان با سریال پژمان هم ادامه پیدا کرد. این 

تجربه همکارى را چگونه دیدید؟
ســروش صحت یک همه فن حریف اســت و عالوه بر بازیگرى، کار 
نویسندگى و کارگردانى هم مى کند و به همه این حوزه  ها احاطه دارد. 
طبیعى است که کارکردن با چنین آدم مسلطى لذت بخش است. ضمنًا 
او رابطه خیلى خوبى با بازیگران برقرار مى کند و پذیراى نظرات آن ها 

است.
در اکثر نقش هایى که از شما دیده ایم رگه هایى 
از طنز قابل مشاهده است. خودتان چقدر به ژانر 

کمدى عالقه دارید؟
فکر مى  کنم با کمدى مى تــوان حال مردم را خوب کــرد. خودم هم 
روحیه طنازى دارم و دوست دارم هم بخندم و هم دیگران را بخندانم. 
خوشبختانه اکثر نقش هایى هم که تا به امروز داشته ام، کمدى بوده  اند.
این روزها چه مى کنید و مشغول چه کارى هستید؟

از آنجا که یکبار به کرونا مبتال شدم و خوشــبختانه بهبود پیدا کردم و 
با توجه به شــرایط موجود، ترجیح مى  دهم فعًال کار نکنم تا کرونا تمام 

شود.

محمود بصیرى را ســلطان ممنوع التصویرى مى دانیم. نه به این  که 
رکــورددار طوالنى ترین ممنوع التصویرى بین بازیگران اســت. او 
اســطوره بدشانسى است! شــباهت به آقاى رئیس جمهور سابق 
شاید بزرگ ترین شــانس یک بازیگر براى شهرت و کار بیشتر 
باشد. این شباهت اما براى محمود بصیرى آمد نداشت و سال ها 
خانه نشینى را براى او به ارمغان آورد. حاال حدود هشت سال از 
دولت نهم و دهم مى گذرد. محمود بصیرى موهایش سفیدتر 

و صدایش خش دار شده. او اما همچنان سالم 
و سرزنده است. 

بصیرى درباره شــرایط ایــن روزهایش 
گفتــه  «خراســان»  روزنامــه  بــه 
اســت:«دوچرخه اى دارم و بــا آن بیرون 
مى روم. کرونا کارى کرده که همه مان در خانه 
نشسته ایم. من هم هیچ جا نمى روم. خودم هستم 

و یک دوچرخه قدیمى...» 
او در مصاحبه اى تعریف مى کند که دوچرخه اش را از 
«امیرحسین صدیق» خریده. روزى دوچرخه را مى بیند 
و طالبش مى شود. ظاهراً او قبال یک دوچرخه نو خریده 
که همان روزهاى اول به ســرقت مى رود! محمودخان 
حاال در این گفت وگو مى گوید: «خوبــى دوچرخه ام این 
است که کسى، کارى به کارش ندارد. ولى من زندگى ام با 
همین دوچرخه و چهل پنجاه تا گربه مى گذرد! بعضى ها 

فکر مى کنند گربه هاى خاص و خانگى هستند. ولى گربه ها از همان بى 
ریخت هایى هستند که در کوچه، هیچ کسى کارى بهشان ندارد. آن ها 
اما اگر خودشان را خاك مال کنند از گربه هاى گران قیمت، خوشگل تر 

مى شوند.»

او مى گویــد: «مــن از اول بیمه نبودم. یــک زمانى خانه ســینما و 
پیشکسوتان دعوتم کردند تا از طریق آن ها بیمه شوم ولى گفتم چیزى 
نمى خواهم. این سال ها خیلى تئاتر کار کردم. وضع مالى متوسطى دارم 
و روزگار مى گذرد. من در خانه مادرى ام زندگى مى کنم. یک دختر و دو 
نوه دارم. یکى از نوه هایم تازگى سربازى اش تمام شده و یکى هم دارد 
دیپلم مى گیرد. دخترم خانه دار است و شوهرش مکانیک است. خودم هم 

تجربه کار فنى دارم.یادش بخیر در هزاردستان آن خودروهاى  جنگى را که در فیلم 
استفاده شده من از پادگان انبار ارتش آورده بودم. بعد از فیلم هم دکور را گذاشتم که 
به یادگار بماند. ولى بعد از مدتى رفتیم و دیدیم که هیچ کدامش نیست. همه آن ها 

را به اسم اوراقى فروخته بودند.»

چهارمین آلبوم رسمى گروه موســیقى «پالت» با عنوان «نصف النهار مبدأ» امروز یازدهم اسفندماه 
منتشر شد.

این آلبوم در هشتمین سالگرد رونمایى نخستین آلبوم «پالت» به شکل فیزیکى و نیز در کلیه پلتفرم هاى 
قانونى دیجیتال داخلى و بین المللى دریافت موسیقى در دسترس است. 

«آقاى بنفش»، «شهر من بخند» و «تمام ناتمام» آلبوم هاى پیشین گروه «پالت» هستند که از ابتداى 
دهه ى 90 خورشیدى از نخستین صداهاى موسیقى آلترناتیو ایران (موسیقى تلفیقى) به شمار آمده و 

کنسرت هاى بسیارى در ایران، اروپا و امریکا برگزار کرده اند.
کاوه صالحى (گیتار)، مهیار طهماسبى (ویلنسل) و امید نعمتى (خواننده) به عنوان اعضاى اصلى گروه 
موسیقى پالت در کنار ماکان اشگوارى (خواننده قطعه ى «این ماجرا»)، امین طاهرى (درامز)، کسرى 
سبکتگین (باس) و سردار سرمست (کیبورد) در آلبوم «نصف النهار مبدأ» این گروه را همراهى کرده اند.

خواننده شناخته شده موسیقى پاپ ایران مى گوید 
هنرمندان مانند دیگر اقشار جامعه سعى مى کنند 
در ایام کرونایى در جمع ها و فضاهاى شلوغ حضور 
نداشــته باشــند و این با ماهیت کارى آن تفاوت 
شایانى دارد و ســعى مى کنند وظیفه ذاتى خود را 

فراموش نکنند.
فریدون آسرایى با اشاره به اینکه ترانه «حسرت» 
را براى دوران کرونایى ســاخته است، گفت: ترانه 
حسرت را در دوران کرونایى ساختم و منتشر شد 
این ترانه حال و هواى ایــن روزها را بیان مى کند 
و از حســرتى صحبت مى کند که در دوران فعلى 

با ما همراه است.
وى با اشــاره به این مطلب که در دوران کرونایى 
شرایطى بوجود آمده اســت که همه مردم سعى 
مى کنند کمتر در جمع ها حضور داشته باشند، اظهار 
کرد: هنرمندان جداى از جامعه و مردم نیســتند و 
شیوع ویروس کرونا و مشــکالت آن براى تمام 
جامعه است و هنرمندان نیز مانند دیگر افراد سعى 
مى کنند در هیاهوها و جاهاى شلوغ حضور نداشته 
باشــند اما هنرمند نســبت به جامعه یک وظیفه 
مهم دارد او باید در این شرایط اجتماعى کارهاى 
متفاوتى را آماده کند تا بتواند همراه دیگر اقشــار 
جامعه فضاى متفاوتى را براى قرنطینه و روزهاى 

تنهایى مردم بسازد.
این خواننده شناخته شــده در ادامه ســخنان خود 
تصریح کرد: براى این دوران یک کلیپ آماده کرده 
بود که منتشر شد و همچنین قصد دارد براى ایام 
نوروز ویدئو کلیپ جدیــدى را با نام فعلى «لیلى» 

منتشر کند.
وى یادآور شد: درگذشــته ترانه اى به نام «لیلى» 

منتشر شد  اما این قطعه 
بــا آن تفاوت بســیارى 

دارد، ایــن ترانه حال 
و هواى احساسى و 
عاشــقانه دارد که 
تمام تالش خود را 
مى کند که در ایام 
نوروز آن را منتشر 

کند.

انیمیشن الیو اکشــن «تام و جرى» در اولین روزهاى اکران با بیش از 13 میلیون و 500 هزار دالر فروش، شروعى 
طوفانى داشت و امید را به صنعت کرونازده سینمادارى در آمریکا برگرداند.

این فیلم ماجراجویانه درباره موش و گربه معروف کارتن هاى دوران کودکى، در گیشه جهانى نیز عملکرد قابل قبولى 
داشته و تاکنون در 33 کشور، 38 میلیون و 800 هزار دالر فروش کرده است. با توجه به شرایط کنونى این را مى توان 

شروعى خوب براى فیلم تام و جرى دانست که با صرف یک بودجه 79 میلیون دالرى ساخته شده است.
تحلیلگران گیشه درباره این اعداد و ارقام خوشبین هستند. دیوید اِى. گراس مدیر یک شرکت مشاوره مى گوید: با 
توجه به آن که هنوز نیمى از سینماها تعطیل هستند، تهدید کرونا همچنان ادامه دارد و تام و جرى را مى توان از خانه 
نیز تماشا کرد، این میزان فروش براى شروع خیلى خوب است، نشانه مثبتى براى کسب و کار سینما تلقى مى شود و از 

برترى سینما به شبکه نمایش خانگى حکایت دارد.

«تام و جرى» 
گیشه کرونازده 

آمریکا را 
احیا کرد

ر

قاى

ـاختمان 
این د.

فقدان مدارك
دفترچه ثبت ســاعت زنى پلیس راه به 
شــماره 0007606 و کارت هوشمند 
راننده به شماره 2281675 و همچنین 
کارت هوشــمند نــاوگان به شــماره 
2288246 مربوط به یک دستگاه مینى 
بوس سیســتم بنز تیپ 309 به شماره 
پالك انتظامى 13 – 219 ع 42 مربوط به 
آقاى رضا قاسمى فرزند احمد به شماره 
ملى 5759741039 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط  مى باشد

هوشنگ حریرچیان: 

دوست دارم هم بخندم 
و هم دیگران را بخندانم

فریدون آسرایى:

هنرمندان  
وظیفه ذاتى خود را 
فراموش نمى کنند

آلبوم جدید گروه پالت منتشر شد این روزهاى محمود بصیرى 

زنان جدید مافیایى
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رفیعى:  متأسفانه محروم شدم

احسان حاج صفى ستاره خط هافبک تراکتور نقشى پررنگ در بازگشت این تیم 
به بازى با  نفت مسجدسلیمان ایفا کرد.

حاج صفى که پس از پایان نیمه رسمى کار مسعود شجاعى و اشکان دژاگه در 
تیم ملى، به عنوان کاپیتان تیم ایران شناخته مى شود، در روزهاى اخیر به عنوان 
یکى از جنجالى ترین نفرات فوتبال ایران خود را مطرح کرده و این در حالى است 
که شاید خودش تمایلى به قرارگیرى در ستون حواشى نداشت و ترجیح مى داد که 
دوباره با درخشش در زمین به تیتر یک 

رسانه ها تبدیل شود.
ماجرا از انتخابات فدراســیون فوتبال ایران 
آغاز شــد؛ جایى که حاج صفى با اورکت کرم 
رنگ و لباسى هم رنگ با على کریمى در سالن اجالس سران 
حضور یافت و پس از استقرار در محل مشخص شده، به سراغ على 
کریمى رفت تا با کاندیداى فوتبالى ها مالقات خصوصى داشته باشد. 
این دو برخوردى بسیار صمیمى با یکدیگر داشتند و اینطور به اذهان متبادر شد 
که شاید حاج صفى راى خود به عنوان کاپیتان تیم ملى را به على کریمى بدهد 

اما این اتفاق رخ نداد.
آرا مخفى بود و عکاسان نیز اجازه نداشتند اما گوشه و کنار سالن شاتر دوربین هاى 
خود را با زوم چند برابرى به کار بیاندازند تا از برگــه هاى راى عکس بگیرند اما 
دست بر قضا، عکاسى که در قسمت روبرو حضور داشت توانست نام نوشته شده 
در برگه حاج صفى را ثبت کند. او از لحظه اى که احسان برگه را به صندوق شفاف 
انداخت تا وقتى که کاغذ راى به شکلى اتفاقى در گوشه اى صندوق باز شد و به 
همان شکل ماند، فریم هاى متوالى را ثبت کرد تا راى کاپیتان تیم ملى مشخص 

شود؛ مصطفى آجورلو.
این موضوع در کنار کامنت حاج صفى پاى پســت سیدجالل حسینى که به 
تمجید از على کریمى پرداخته بود، باعث شــد تا واکنش هاى بسیار زیادى 
به رفتار حاج صفى بــروز کند و در این میان موافقــان و مخالفان اقدام او نیز 
در فضایى پرتنش به جدال پرداختند اما احسان ترجیح داد که نسبت به این 

حواشى سکوت کند و در زمین مسابقه درخشش خود را نشان دهد.
او در آخرین دقیقه از بازى تراکتور و نفت مسجدســلیمان با جایگیرى فوق العاده 
در کنار خط عرضى، ارسال مسعود شــجاعى را با یک ضربه سر همراه کرد تا توپ 
در تیر دو به محمد عباس زاده برسد و مهاجم تى تى ها دروازه را باز کند. حاج صفى در 
این صحنه عالوه بر حضور به موقع، ضربه سر ماهرانه اى هم داشت و عباس زاده را در 

موقعیتى قرار داد که چاره اى جز گلزنى در آن نداشت.
این اما پایان کار احسان و زمین شهید بهنام محمدى نبود. پس از گل دقیقه 3+90 حاج 
صفى این بار در سمت چپ صاحب توپ شد و دوباره ارســالى تماشایى را انجام داد تا 
تراکتور در آستانه پیروزى قرار گیرد اما بازیکنان تیم تبریزى قدر این سانتر را نداشتند تا 
حاج صفى با یک پاس گل و یک موقعیت سازى زیبا زمین را ترك کند و پاسخ منتقدان 

به عملکردش در نیم فصل اول را هم بدهد.

احسان حاج صفى ستاره خط هافبک تراکتو
به بازى با  نفت مسجدسلیمان ایفا کرد.

حاج صفى که پس از پایان نیمه رسمى کار
تیم ملى، به عنوان کاپیتان تیم ایران شناخته
یکى از جنجالى ترین نفرات فوتبال ایران خود
که شاید خودش تمایلى به قرارگیرى در ستون
دوبار
رسانه
از انت ماجرا
آغاز شــد؛
رنگ و لباسى هم رنگ با ع
حضور یافت و پس از استقرار در
کریمى رفت تا با کاندیداى فوتبالى
ایندو برخوردى بسیار صمیمى با یکدیگر دا

که شاید حاج صفى راى خود به عنوان کاپیتان
اما این اتفاقرخ نداد.

آرا مخفى بود و عکاسان نیز اجازه نداشتند اما گ
ب خود را با زوم چند برابرى به کار بیاندازند تا از
دست بر قضا، عکاسى که در قسمت روبرو حض
در برگه حاج صفى را ثبت کند. او از لحظه اىک
انداخت تا وقتى که کاغذ راى به شکلى اتفاقى
همان شکل ماند، فریم هاى متوالى را ثبت کر

شود؛ مصطفى آجورلو.
این موضوع در کنار کامنت حاج صفى پاى
تمجید از على کریمى پرداخته بود، باعثش
به رفتار حاج صفى بــروز کند و در این میان
در فضایى پرتنشبه جدال پرداختند اما اح
حواشى سکوت کند و در زمین مسابقه درخ
او در آخرین دقیقه از بازى تراکتور و نفت مسجد
در کنار خط عرضى، ارسال مسعود شــجاعى را
در تیر دو به محمد عباس زاده برسد و مهاجم تى تى
این صحنه عالوه بر حضور به موقع، ضربهسر ماهرا
موقعیتى قرار داد که چاره اى جز گلزنى در آن نداشت
این اما پایان کار احسان و زمین شهید بهنام محمدى
صفى این بار در سمت چپ صاحب توپ شد و دوباره
تراکتور در آستانه پیروزى قرار گیرد اما بازیکنان تیم
حاج صفى با یک پاس گل و یک موقعیت سازى زیبا

ا ل لا ف ن ش لک

روزهاى پرتالطم احسان

فانه محروم شدم

به عملکردش در نیم فصل اول را هم بدهد.

مدافع تیم ذوب آهن در مورد شکست مقابل فوالد خوزستان 
صحبت کرد.

عبدا... حسینى در گفتگویى در خصوص 
شکســت ذوب آهن مقابل فوالد 
اظهار داشت: بازى خیلى خوبى 
بود و مى دانستیم در اهواز 
مقابل تیم فوالد کار 
ســختى داریم. 
بازى  آنهــا 

و  فشرده اى بســته 
د ارائــه مى دهند و  یجــا ا

یــن موقعیــت روى دروازه  ا
تیم کار سختى است ولى 

موقعیت هایى داشتیم که 
در اســتفاده از آن ناکام 

بودیــم و روى یک تک 
موقعیت و غفلت دروازه ما باز 

شد و متاسفانه شکست خوردیم. فکر مى کنم 
نتیجه عادالنه در این بازى تساوى بود.

وى در مورد ادامــه دار بودن نوار ناکامى هاى 
ذوب آهن گفت: متاسفانه شــرایط ما خیلى 
سخت شــده و فرصت هایى که براى نتیجه 
گرفتن و رها شدن از پایین جدول داریم یکى 

پس از دیگرى از دست مى رود ولى تیم ما شرایط خوبى دارد 
و مطمئن باشید اینطور نمى ماند. این هفته تیم هاى نزدیک 
ما در جدول امتیاز گرفتند و شــاید این به ضرر ما شد ولى 
تیم هاى باالى ســر ما هم امتیاز دادند و این را مى شود به 

فال نیک گرفت.
مدافع ذوب آهن در مورد کار زیر نظر مجتبى حسینى توضیح 
داد: واقعًا شــرایط خوبى در تیم ایجاد شده و خیلى خوب و 
منظم در همه نقاط زمین بازى مى کنیم. تفکر جدیدى به 
تیم تزریق شده که پیاده شدنش کمى نیاز به زمان دارد ولى 

شک نکنید اوضاع ما بهتر از این خواهد شد.
حسینى در رابطه با اینکه ذوب آهن گزینه سقوط محسوب 
مى شــود یا نه، گفت: اصًال به این موضــوع فکر نکنید و 
حرفش را هم نزنید و چنین چیزى اصًال به تیم ما نمى چسبد 
و مطمئن باشید نتایج خوب ما شروع مى شود و به رتبه هاى 

باالتر مى رسیم.
 وى در مورد شــرایط اهواز و تاثیرش روى بازى ذوب آهن 
هم گفت: واقعًا به خاطر شرایط اهواز استرس داشتیم و در 
هتل و اردو و رفت و آمد و خود بازى این خطر وجود داشت 
و بیشــتر از خودمان نگران خانواده مان هستیم. تیم ما از 
کرونا یک بار ضربه خورده و به قولى مارگزیده شــده ایم و 
این استرس روى کیفیت فنى بازى ما هم سایه انداخته بود. 
امیدوارم همه چیز به خیر بگــذرد و اتفاقى براى هیچکس 

نیافتاده باشد.

دروازه ها در نیم فصل دوم کوچک تر مى شود. این یک اصطالح 
فوتبالى است بین مربیان بدین معنى که در نیم فصل دوم امتیاز 

گیرى سخت تر مى شود.
 فرقى نمى کند. هم براى تیم هــاى مدعى قهرمانى و هم براى 
تیم هایى که به دنبال کسب سهمیه یا جایگاه آبرومند هستند و 
ایضا براى تیم هایى که براى بقاء مى جنگند. در بازى هاى  اخیر 
هم این موضوع در نتایج هویدا بود. اســتقالل از مس یک امتیاز 
گرفت. هم چنین تراکتور از نفت مسجد سلیمان. در بازى هاى دور 
برگشت به خصوص براى تیم هاى مدعى مهره هاى باتجربه با 
اســتفاده از تک موقعیت ها مى توانند سرنوشت خوبى براى تیم 
خود رقم بزنند که در بازى سپاهان – گل گهر سجاد شهباززاده 
به خوبى این کار را انجام داد. مهاجمى که به نظر مى رسد در تیم 
محرم نوید کیا شکوفایى دوباره اى داشته است. او اخیرا و در این 

بازى یک گل حرفه اى و تماشایى زد و همین یک گل براى سه 
امتیاز کافى بود. گل طالیى و حیاتى ســجاد شهباززاده سپاهان 
را  در کورس قهرمانى نگه داشــت. تصور کنیــد این گل به ثمر 
نمى رسید و سپاهان تنها به یک امتیاز دست پیدا مى کرد. اختالف 
4 امتیاز مى شد و پرسپولیس مى توانست رفته رفته خود را براى 
جدا کردن از تعقیب کننده خود مهیا کند اما اکنون اختالف به اندازه 
یک بازى است. کافى است پرسپولیس در یک بازى مغلوب شود 
و ســپاهان در یک بازى برنده. آنوقت جاى تیم هاى صدرنشین 

عوض مى شود.
سجاد شهباززاده حاال به کوله بارى از تجربه عصاى دست محرم 
نوید کیا در خط حمله شده است. البته او زحمت دیگر همبازیان 
خود را تکمیل مى کند. از پیام نیازمند که درون دروازه ایستادگى 

مى کند تا مدافعان و امید نورافکن که به او پاس گل مى دهد.

امید نورافکن در مورد پیروزى تیم سپاهان برابر گل گهر سیرجان 
در هفته شانزدهم لیگ برتر اظهار داشــت: برد شیرینى کسب 
کردیم که مانند پیروزى برابر ذوب آهن و اســتقالل برد بســیار 
روحیه بخشــى بود. گل گهر با آمدن قلعه نویى تیم خوبى شده و 
توانستیم شکست در نیم فصل نخست برابر این تیم را جبران کنیم.

وى با بیان اینکه گل گهر هم بسیار خوب بازى کرد، افزود: گل گهر 
تیم پرمهره اى است و خدا را شکر  مى کنم که توانستیم 3 امتیاز این 
دیدار حساس را کسب کنیم چون باید در دیدارهاى خانگى خود در 

ورزشگاه نقش جهان حداکثر امتیازات را کسب کنیم.
بازیکن تیم فوتبال سپاهان ادامه داد: چند روز دیگر باید به مصاف 
آلومینیوم اراك برویم که این دیدار نیز بسیار سخت است و باید با 
تمام انگیزه خود در این بازى خارج از خانه حاضر شویم. مى توانیم 
24 ساعت از پیروزى برابر گل گهر خوشحال باشیم اما باید در بازى 
با آلومینیوم نیز حداکثر امتیازات را کسب کنیم تا پیش از دیدار با 

تراکتور از صدر جدول عقب نمانیم.
نورافکن درباره رونــد تیمش در نیم فصل دوم گفت: همیشــه 
نیم فصل دوم حســاس تر بوده و هم امتیاز گرفتن سخت تر بوده 
اســت. تیم هاى باالى جدول براى کســب حداکثر امتیازات و 
تیم هاى پایین جدول نیز براى گرفتن حداقل امتیازات مى جنگند. 
هدف مان این است که از دیدارهاى خانگى و خارج از خانه بیشترین 

امتیاز را کسب کنیم.
بازیکن تیم فوتبال ســپاهان درباره ازخودگذشــتگى بازیکنان 
ســپاهان در موقعیت هاى گل بیان کرد: زمانــى که در موقعیت 
گلزنى قرار گرفتم فکر کردم اگر خودم شــوت بزنم شانس گل 
شدن آن 50-50 اســت و براى همین به سجاد شهباززاده پاس 
دادم. ســجاد بهترین بازیکن لیگ است و هم کارى که احساس 
کردم بهتر است و با انجام آن خودم هم به چشم مى آیم را انجام

 دادم.

مربى سپاهان درگذشت سرمربى اسبق این تیم را اتفاقى دانست که همه مجموعه سپاهان را تحت 
تاثیر قرار داد.

 علیرضا مرزبان، تحت تاثیر درگذشت زالتکو کرانچار، صحبت هاى خود بعد از پیروزى اخیر تیمش 
را به این مربى فقید اختصاص داد که سابقه همکارى طوالنى مدتى باهم داشتند.

ما تقریبا سه سال و نیم باهم کار کردیم. با هم در اســلواکى، تیم ملى مونته نگرو و سپاهان همکار 
بودیم. وقتى خبر را شنیدیم، اشک در چشم همه مان بود، از خود محرم که نشست و نمى توانست راه 
برود. محمود و رحمان هم خیلى ناراحت بودند. کسى را از دست دادیم که سمبل محبت بود. کسى 
از تیم نبود حتى ذخیره ها که از دست او ناراحت باشند. آقاى کرانچار صداقت بى نظیر و خانواده فوق 
العاده اى دارد. دو تا فرزند و نوه دارد و هنوز درك اینکه دیگر پیش ما نیســت خیلى سخت است. ما 
فقط یک مربى را از دست ندادیم، او شخصیت و روحیه باالیى داشت و مى توانست بازیکنان خالق 
و جوانان را باال بیاورد. او انسانیت را درك مى کرد و مى توانســت در کنار بازیکنان زندگى کند؛ ما 
چنین شخصى را از دست دادیم. همیشه ردپاى انسانیتى که کرانچار در سپاهان گذاشت را هیچکس 

فراموش نخواهد کرد.
 

عبدا... حسینى: سقوط ذوب آهن؟

این چیزها به ما نمى چسبد

و سجاد همچنان گل مى زند...  

امید نورافکن: خوشحالى این برد؟ فقط 24 ساعت

چشمانمان اشکبار شد

مهدى کیانى کاپیتان سابق تیم هاى 
تراکتور و ســپاهان به  باشگاه مس 

رفسنجان پیوست.
ســابق  و  ســاله   34 هافبــک 
تیم هاى سپاهان و تراکتور در انتقالى 
غیرمنتظره راهى مس رفسنجان شد 
تا ادامه فوتبالش را در کرمان و در تیم 

محمد ربیعى بگذراند.
کیانى که در این فصل تنها در 5 هفته 
ابتدایى براى سپاهان به میدان رفت، 
به دلیل برخى مشکالت نتوانست با 
کادر فعلى اصفهانى ها ادامه دهد و 
به همین دلیل از مــدت ها قبل در 
تمرینات ســپاهان حضور پیدا نکرد 
تا اینکه باالخره دیــروز به صورت 

رسمى از این تیم جدا شد.
طى چنــد هفته گذشــته تیم هاى 
زیادى از جمله اســتقالل و تراکتور 
به عنوان مقصدهاى احتمالى کیانى 
نام برده مى شد و حتى محمود فکرى 
براى جذب این بازیکن اقدام کرد که 
سپاهانى ها در قبال واگذارى کیانى 
درخواست جذب ریگى را داشتند که 
این پیشــنهاد از ســوى آبى پوشان 

رد شد. 
مهدى کیانى که ســابقه حضور در 
گسترش فوالد را نیز در کارنامه دارد، 
در فصل گذشته 35 بار براى سپاهان 
به میدان رفت ولى در لیگ بیســتم 
در لیست ســیاه محرم نویدکیا قرار 
گرفت و سرانجام از این تیم جدا شد و 

به مس رفسنجان پیوست.

عزت پورقاز بار دیگــر به روزهاى 
خوب خود در خط دفاعى ســپاهان 

برگشته است.
او که در دور رفت بازى ها هفته هاى 
متمادى نیمکت نشین بود در دو سه 
هفته اى که به ترکیب تیم اضافه شده 
است در کنار نژاد مهدى زوج خوبى 
در قلب خط دفاعى سپاهان تشکیل 
داده است و دستاورد این تغییر بهبود 
وضعیت تیم ســپاهان در فاز دفاعى 
بوده کــه محرم نوید کیــا هم بدان 

اشاره کرد.
پورقاز در بازى با گل گهر نقش غیر 
مستقیم در گلى که سجاد شهباززاده 
به ثمر رساند؛ داشت. یک پاس بلند از 
عزت پورقاز – امید نورافکن را در قلب 
خط دفاعى گل گهر صاحب توپ کرد 
و این بازیکن هم با تیزهوشى توپ 
را به سجاد شــهباززاده زد تا ضربه 
ایــن بازیکن مهرداد بشــاگردى را 
مغلوب کند و همین گل براى برترى 

سپاهان کافى بود. 
تیم سپاهان حاال با گذشت دور رفت 
بازى ها به این نتیجه رسیده بردهاى 
اقتصادى هم مى توانــد این تیم را 
به هدف برســاند و براى رسیدن به 
پیروزى حتما نیاز بــه این ندارد که 
به برترى پر گل دست یابد و از همه 
مهمتر براى کسب سه امتیاز باید به 
دفاع به اندازه حملــه اهمیت بدهد. 
این موضــوع در بازى هــاى اخیر 
سپاهان هویدا بوده و بدون شک تیم 
محرم نوید کیا با این سیاست در دور 
برگشت هم یکى از مدعیان قهرمانى 

خواهد بود.

کیانى 
باالخره تیمدار شد

عزت بهتر و بهتر 
مى شود

هافبک ســپاهان در مورد پیــروزى تیمش برابــر گل گهر و 
حساســیت هاى ویژه آن با توجه به حضور امیر قلعه نویى در 
نیمکت مقابل، اظهار کرد: به هوادارانمان تبریک مى گوئیم چرا 
که بازى خیلى خوبى بود، براى ما که این بازى خیلى حساسیت 

خاصى نداشت و مثل سایر دیدارها مى خواستیم پیروز شویم.
سروش رفیعى افزود: این مســابقه بازى خانگى بود و برایمان 
خیلى اهمیت داشت که خدا را شکر توانســتیم بازى را ببریم. 
با وجود همه احترامى که براى تیــم گل گهر، بازیکنان خوب، 
و کادر فنى شــأن به ویژه امیر قلعه نویــى قائلم، فکر مى کنم 
شایسته این پیروزى بودیم. در ادامه فصل براى تیم گل گهر و 

شخص امیر قلعه نویى آرزوى موفقیت دارم.
هافبک سپاهان در پاسخ به این سوال که آیا با دریافت کارت زرد 
بازى مقابل آلومینیوم را از دست داده یا خیر، خاطرنشان کرد: 

سه کارته شدم ولى چون بار دوم بود، 
متأسفانه از بازى بعدى محروم شدم.
هافبک ســپاهان با بیــان اینکه 
در نیم فصل دوم معمــوًال امتیاز 
گیــرى ســخت تر و بازى هــا 

فشرده تر اســت، تصریح کرد: اگر 
بازى هــا را ببینید متوجه مى شــوید که 

همه دیدارهاى همزمان به جز مســابقه ما مساوى شده
 است.

وى اضافه کرد: این موضوع نشان مى دهد تیم ها خیلى سخت 
امتیاز مى دهند و ســعى مى کنند تک امتیازها را نیز بگیرند، اما 
تالش مى کنیم روند خوب چند هفته اخیرمان را ادامه دهیم و 

شرایطمان را براى ادامه راه بهتر کنیم.

مهاجم پیشــین ملوان بندرانزلى که به عنــوان مربى این تیم 
فعالیت مى کند، به دوران بازیگرى بازگشت.

 باشــگاه ملوان انزلى در اطالعیه اى اعالم کرد: ســیدجالل 
رافخایى آقاى گل سابق لیگ برتر و بهترین گلزن تاریخ باشگاه 
ملوان که به عنوان مربى در ملوان بندرانزلى فعالیت مى کند، با 
تشخیص سرمربى تیم بزرگساالن به جمع بازیکنان اضافه شد. 
سیدجالل رافخایى در ادامه فصل به عنوان مربى - بازیکن در 

تیم ملوان حضور خواهد داشت.

رافخایى که ســال هاى زیادى در ملوان بــازى کرد و یکى از 
گلزن ترین مهاجمان فوتبــال ایران نیز به شــمار مى رفت، 
ســابقه یک دوره آقاى گلــى در لیگ برتر را هــم در کارنامه 

دارد. 
این بازیکن 36 ســاله که ســال گذشــته از دنیــاى فوتبال 
خداحافظى کرده بود در کادرفنى ملوان حضور داشت اما حاال 
با تصمیم مازیار زارع و به دنبال مشــکالت گلزنى در ملوان به 

فوتبال برگشته و قصد دارد دوباره بازى کند.

یک سید جالل سن و سال دار دیگر هم داریم
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مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)
شــماره آگهى: 139903902003000200 تاریــخ آگهى: 1399/12/10 شــماره پرونده: 
139604002003001097 و 139604002003000955 و 139604002003000956 و 
139604002003000948 بر اساس پرونده هاى اجرائى شماره 139604002003001097 
و 139604002003000948 و 139604002003000955 و 139604002003000956 
با شــماره بایگانــى هــاى 9602128 و 9601938 و 9601945 و 9601946: الف) تمامت 
ششدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى 34 فرعى از 1927 اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 
(دفتر کار قطعه بیست و چهار تفکیکى) به مســاحت (66/52) شصت و شش متر و پنجاه و دو 
دسى مترمربع واقع در سمت شــمال غربى طبقه چهارم که 8/47 مترمربع آن پیشرفتگى در 
سه قسمت است به انضمام پارکینگ قطعه بیست و پنج تفکیکى به مساحت 11/25 مترمربع 
واقع در طبقه زیرزمین سوم به شــماره دفتر امالك الکترونیک 139520302023012162 و 
شماره دفتر بازداشتى الکترونیک 139605802023005336 با مالکیت خانم زهرا کرباسیان 
فرزند مهدى که برابــر نامه هــاى شــماره 139605802023003970- 1398/05/05 و 
139785602023000303- 1397/02/13 و 139985602023003100- 1399/06/03 
و 139785602023000306- 1397/02/13 و 139785602023000311- 1397/02/13 
و 139785602023000312- 1397/02/13 اداره ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان 
به نام نامبرده سابقه ثبت دارد و حدود و مشخصات پالك مرقوم عبارت است از شماًال: در شش 
قسمت که قسمت هاى دوم و سوم و پنجم آن شرقى است به طول هاى 2/25، 0/55، 0/27، 
1/39، 0/27 و 0/62 متر اول و دوم دیوار و پنجره قسمت پیشرفتگى ساختمان و سوم و چهارم 
دیوار و پنجره است پنجم و ششم دیواریست مشترك اول تا چهارم به فضاى معبر پنجم و ششم 
به دفتر کار قطعه 25، شرقًا: در هشت قسمت که قسمت هاى دوم و ششم آن شمالى و قسمت 
چهارم آن جنوبى است به طول هاى 4/70، 0/40، 1/33، 0/25، 1/02 و 0/13، 5/63 و 1/65 
متر اول تا ششم دیواریست مشترك هفتم دیوار و پنجره اســت هشتم درب و دیوار است اول 
تا ششم به دفتر کار قطعه 25 هفتم به فضاى نورگیر مشاعى هشــتم به راهرو، جنوبًا: در پنج 
قسمت که قسمت هاى دوم و چهارم آن غربى است به طول هاى 1/50، 2/41، 3/34، 0/37، 
و 0/06 متر اول تا پنجم دیواریست مشترك اول تا پنجم به دفتر کار قطعه 30، غربًا: در سیزده 
قسمت که قسمت هاى چهارم و هشتم و دوازدهم آن شمالى و قسمت هاى دوم و ششم و دهم 
آن جنوبى است به طول هاى 1/80 و 0/65، 1/98، 0/65، 0/59، 0/64، 1/86، 0/64، 0/59، 
0/64، 3/54، 0/64 و 2/22 متر اول دیوار و پنجره اســت دوم تا چهارم دیواریست پیشرفتگى 
پنجم دیوار و پنجره است ششم تا هشــتم دیواریست پیشرفتگى نهم دیوار و پنجره است دهم 
تا دوازدهم دیواریست پیشرفتگى سیزدهم دیوار و پنجره قسمت پیشرفتگى ساختمان اول تا 
دوازدهم به فضاى معبر ســیزدهم به فضاى معبر. حقوق ارتفاقى: له و علیه طبق قانون تملک 
آپارتمان ها و آئین نامه اجرائى آن اســت و از پارکینگ هاى قطعــات 7 و 26 حق العبور دارد. 
حدود و مشخصات پارکینگ قطعه 25 تفکیکى به شرح ذیل است: شماًال: به طول 2/25 متر 
خط فرضى به محوطه مشاعى است. شرقًا: به طول 5 متر خط فرضى به محوطه مشاعى است. 
جنوبًا: به طول 2/25 متر خط فرضى به محوطه مشاعى است. غربًا: به طول 5 متر خط فرضى 
به محوطه مشاعى است. حقوق ارتفاقى: پارکینگ هاى قطعات 22، 23 و 24 از این پارکینگ 

حق العبور دارند. ضمنًا حسب گزارش هیئت کارشناســان رسمى دادگسترى با در نظر گرفتن 
موارد فوق و مشترکات و متعلقات ارزش ششدانگ دفتر کار یاد شده مبلغ دوازده میلیارد و پانصد 
میلیون (12/500/000/000) ریال ارزیابى گردید. ب) تمامت ششدانگ عرصه و اعیان پالك 
ثبتى 40 فرعى از 1927 اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان (دفتر کار قطعه ســى تفکیکى) 
به مساحت (49/97) چهل و نه متر و نود و هفت دســى متر مربع واقع در سمت جنوب غربى 
طبقه چهارم که 6/15 متر مربع آن پیشرفتگى اســت به انضمام پارکینگ مزاحم قطعه بیست 
و هفت تفکیکى به مساحت 9/85 مترمربع واقع در طبقه زیرزمین سوم به شماره دفتر امالك 
الکترونیک 139520302023012226 با مالکیت خانم زهرا کرباسیان فرزند مهدى که برابر 
نامه هاى شماره 139785602023000303- 1397/02/13 و 139985602023003101- 
1399/06/03 و 139785602023000306- 1397/02/13 و 139785602023000311- 
1397/02/13 و 139785602023000312- 1397/02/13 اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 
مرکزى اصفهان به نام نامبرده سابقه ثبت دارد و حدود و مشخصات پالك مرقوم عبارت است از 
شماًال: در شش قسمت که قسمت هاى سوم و پنجم آن شرقى است به طول هاى 0/63، 0/06، 
0/37، 3/34، 2/41 و 1/50 متر اول دیواریست پیشرفتگى، دوم تا ششم دیواریست مشترك اول 
به فضاى معبر دوم تا ششم به دفتر کار قطعه 24، شرقاً: در سه قسمت به طول هاى 0/53، 4/22 
و 0/56 متر اول دیواریست دوم دیوار و پنجره است سوم دیواریست اول به راهرو دوم به فضاى 
نورگیر مشاعى سوم به راهرو، جنوبًا: در سیزده قسمت که قسمت هاى دوم و چهارم و ششم و 
دهم و دوازدهم آن شرقى و قسمت هشــتم آن غربى است به طول هاى 0/40، 0/54، 1/31، 
1/66، 0/67، 0/23، 0/99 و 0/75، 1/32، 0/75، 0/67، 0/27 و 0/63 متر اول و دوم دیواریست 
سوم درب و دیوار است چهارم تا دوازدهم دیواریست سیزدهم دیواریست پیشرفتگى اول تا ششم 
به راهرو هفتم به راه پله و آسانسور مشاعى هشتم تا دهم به داکت یازدهم و دوازدهم به راه پله 
و آسانسور مشاعى سیزدهم به فضاى معبر، غربًا: در نه قسمت که قسمت هاى دوم و ششم آن 
شمالى و قسمت هاى چهارم و هشتم آن جنوبى است به طول هاى 3/10، 0/53، 0/55، 0/53، 
3/11، 0/54، 0/53، 0/54 و 3/20 متر اول و دوم دیواریســت پیشرفتگى سوم دیوار و پنجره 
قسمت پیشرفتگى ساختمان چهارم تا ششم دیواریست پیشرفتگى هفتم دیوار و پنجره قسمت 
پیشرفتگى ساختمان هشتم و نهم دیواریست پیشــرفتگى اول تا نهم به فضاى معبر. حقوق 
ارتفاقى: له و علیه طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائى آن است و از پارکینگ هاى 
قطعات 7 و 26 حق العبور دارد. حدود و مشخصات پارکینگ مزاحم قطعه 27 تفکیکى به شرح 
ذیل است: شماًال: به طول 5 متر خط فرضى به محوطه مشاعى است. شرقًا: به طول 1/97 متر 
خط فرضى به محوطه مشاعى است. جنوبًا: به طول 5 متر خط فرضى به محوطه مشاعى است. 
غربًا: به طول 1/97 متر خط فرضى به محوطه مشــاعى است. حقوق ارتفاقى: پارکینگ قطعه 
26 از این پارکینگ حق العبور دارند. ضمنًا حسب گزارش هیئت کارشناسان رسمى دادگسترى 
با در نظر گرفتن موارد فوق و مشــترکات و متعلقات ارزش ششدانگ دفتر کار یاد شده مبلغ نه 
میلیارد و دویســت و پنجاه میلیون (9/250/000/000) ریال ارزیابى گردید. همچنین حسب 
گزارش هیئت کارشناسان رسمى دادگسترى پالك هاى ثبتى مرقوم واقع در اصفهان خیابان 
هشت بهشت غربى حد فاصل خیابان ملک و سه راه نشاط ابتداى کوچه داور پناه مجتمع ادارى 
تجارى پردیس طبقه چهارم با قدرالسهم از عرصه و ســایر مشاعات و مشترکات طبق قانون 

تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائى آن، سازه مجموعه سقف تیرچه بلوك، اسکلت بتونى، کف 
سالن سرامیک، کف و بدنه آشپزخانه و سرویس بهداشتى سرامیک و کاشى، کابینت آشپزخانه 
MDF، درب هاى داخلى چوبى، درب ورودى ضد سرقت، پنجره هاى خارجى آلومینیوم دو 
جداره، دیوارهاى داخلى گچ کشى شده و نقاشى آن تکمیل نشــده، فاقد سیستم سرمایش و 
گرمایش، داراى اشتراکات آب و برق و گاز و قدمت حدود 5 سال مى باشد. طالبین مى توانند به 
آدرس فوق مراجعه و از مورد مزایده ها دیدن به عمل آورند. الزم به ذکر است پرداخت بدهى 
هاى مربوط به بدهى هاى مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره به عهده برنده مزایده است. 
مزایده از ساعت 9 صبح الى 12 روز دوشنبه مورخ 1399/12/25 در شعبه اول اداره اجراى اسناد 
رسمى اصفهان واقع در ابتداى خیابان الهور طبقه چهارم از طریق مزایده به فروش مى رسد و 
مورد مزایده تمامت ششدانگ عرصه و اعیان پالك هاى ثبتى 34 و 40 فرعى از 1927 اصلى 
واقع در بخش 4 ثبت اصفهان مجموعًا از مبلغ بیســت و یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون 
(21/750/000/000) ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناسان رسمى دادگسترى شروع و 
به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. ضمنًا چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 
خواهد شــد. این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان چاپ و منتشر مى 
گردد. توضیحاً طبق ماده 136 آیین نامه اصالحى اجراى مفاد اسناد رسمى ( شرکت در مزایده 
منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه هاى کارشناسى به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار 
یا نماینده قانونى او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش 
را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف 
مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به 
حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید 
مى گردد.) خریداران جهت شرکت در جلسه مزایده با واریز ده درصد از کل مبلغ پایه مزایده به 
حساب شماره IR 090100004061013207670192 تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اصفهان و شناسه واریز 998108561161070070570000000000 امکان حضور 
در جلسه مزایده را دارند. تاریخ انتشار: 1399/12/13 م الف: 1102526 زهرا یعقوبى- رئیس 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/12/125
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008004290 تاریخ ارســال نامه: 1399/12/06 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ تمامت یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره: 236 فرعى از 
یک اصلى که در دفتر 47 صفحه 235 بنام ژاله دباغ ثبت و سند صادر  گردیده اینک نامبرده با ارائه 
درخواست کتبى به شــماره وارده: 139921702008020609- 99/12/6 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 21467- 99/12/2 به گواهى دفترخانه شماره 
247 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 سند مالکیت نزد خود میباشــد 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 رســید 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 ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 
1102545 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن 

صمصامى/12/130
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008004284 تاریخ ارســال نامه: 1399/12/05 نظر به اینکه سند 
مالکیت تمامت چهار دانگ و نیم مشــاع از ششدانگ پالك ثبتى شــماره: 236 فرعى از یک 
اصلى که در دفتر 235 صفحه 142 بنام ژاله دباغ ثبت و سند صادر گردیده اینک نامبرده با ارائه 
درخواست کتبى به شماره وارده: 139921702008020170- 99/11/29 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 21442- 99/11/29 به گواهى دفترخانه 
شماره 247 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 کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رســید 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 ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 
1102548 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن 

صمصامى/ 12/131
فقدان سند مالکیت 

شماره: 139985602030017815      خانم صدیقه سادات آیت فرزند سید محمد رضا  باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شــماره 721 واقع در قطعه هفت نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که  سند مالکیت آن درصفحه 333 دفتر 30 امالك بنام  حیدر اکبران نجف آبادى 
فرزند محمد على ثبت و بموجب سند انتقال 31597 مورخه 1342/12/15 دفترخانه 25 نجف 
آباد به نامبرده انتقال گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 12/13/ 
1399- 1102297م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف آفرین 

میرعباسى/12/132 

آگهى تغییرات 
شــرکت مهندســى نور فن اســپادانا 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
37602 و شناسه ملى 10260551750 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/11/25 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : فرید احمدى شیخ شبانى به کدملى 
1287328040و مهــدى احمــدى 
فشــارکى به کدملى 1287264700و 
معصومه زارعى حصارمسکن به کدملى 
0035118741 و شــهربانو مهــورى 
حبیب آبادى به کدملى 6609735689 
بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. حامد 
جابرى به کدملى1289677409ورسول 
معصــوم زاده جوزدانیبــه کدملــى 
1292295392بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شــرکت براى مدت 
یکســال انتخاب شــدند .روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1101451)

آگهى تغییرات 
شرکت فنى مهندسى اسپاد سازان آذر مهر 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 52051 
و شناســه ملى 14004072845 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العــاده مــورخ 1399/09/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : احمد على ســیاوش زاده 
به شــماره ملى 5759423487 وکدپستى 
8416849434 و اصغر ســیاوش زاده به 
شــماره ملى 5759891154 وکدپســتى 
8416849434 و ذبیح اله ازلى به شماره ملى 
1286545935 وکدپستى 8416849434 
بعنوان اعضــاى اصلى هیئــت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. بهروز حاجى 
عرب به کد ملى 5759814583 و کد پستى 
8416849434 و فاطمه حسن نژاد کد ملى 
5759977490 و کد پستى 8416849434 
به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و بازرس 
على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به 
منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1101470)

آگهى تغییرات 
شرکت پویندگان فن و تجارت بین الملل 
سهامى خاص به شــماره ثبت 3312 و 
شناســه ملــى 10260473619 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/11/03 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : طبق اختیار حاصله تفویض شده از 
مجمع عمومى فوق العاده 1399/11/01 
در خصوص افزایش ســرمایه به هیات 
مدیره ســرمایه شــرکت از محل واریز 
نقدى طى گواهــى  56-92379 مورخ 
1399/11/2 بانــک ملت شــعبه خانه 
اصفهــان و باال بــردن تعداد ســهام 
از مبلغ 4000000000ریــال به مبلغ 
10000000000 ریال افزایش یافت 
وماده5اساســنامه به شرح ذیل اصالح 
شد: سرمایه شرکت 10000000000 
ریال نقدى است که به 1000000 سهم 
10000ریالى با نام عادى منقسم شده 
وتماما پرداخت شده است اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف 

آباد (1101487)

آگهى تغییرات 
شرکت زراعى نماگل سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 15680 و شناسه ملى 10260366473 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/11/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید رضا بروجردى به کدملى1287475604 بعنوان رئیس هیات 
مدیره ومدیرعامل وسید محمد بروجردى به کدملى 1282429353 به سمت نایب رئیس هیات مدیره وسید امین بروجردى به 
کدملى 1282909177 بسمت عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا 
هریک از اعضا هیات مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر است . مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1103448)

آگهى تغییرات 
شرکت زراعى نماگل سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 15680 و شناسه ملى 10260366473 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/11/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید رضا بروجردى به کدملى1287475604 و سید محمد 
بروجردى به کدملى 1282429353 و سید امین بروجردى به کدملى 1282909177 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. مهر السادات نعمت اللهى به کدملى 1286358205 و حسن سیالنى به کدملى 1284426882 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدندروزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 

گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1103455)       

آگهى تغییرات 
شــرکت نرم افزارى مهام داده سپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 66090 
و شناســه ملــى 14009565458 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/11/25 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : بهاره صمــدى به شــماره ملى 
1271295271 به سمت رئیس هیأت 
مدیره و محســن الیکى به شماره ملى 
1293303534 به ســمت نائب رئیس 
هیأت مدیره ومهدى امینى به شماره ملى 
1293265391 به ســمت عضو اصلى 
هیأت مدیــره و مدیرعامل براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. دارندگان حق 
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، 
قراردادهــا، عقود اســالمى و همچنین 
کلیه نامه هاى عــادى و ادارى با امضاء 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1101872)

آگهى تغییرات 
شرکت سبز پژوهان اسپادانا شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 34981 و شناسه ملى 
14003793538 به اســتناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1399/09/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : . طبق اختیارات 
حاصله تفویض شــده از مجمــع عمومى 
فــوق العــاده 15 /07 /1399 در خصوص 
افزایش سرمایه به هیات مدیره و با رعایت 
تشریفات مقرر اساسنامه و الیحه اصالحى 
قانون تجارت شــماره ســرمایه شرکت از 
محل واریــز نقدى و باال بردن مبلغ اســمى 
ســهام از مبلــغ 7000000000 ریال به 
مبلغ 14700000000ریال افزایش یافت 
که آورده نقــدى تماما طى گواهى شــماره 
60/99/1157721 مورخ 1399/09/11 
بانک رفاه کارگران شــعبه میدان جمهورى 
اســالمى واریز و ماده 5 اساسنامه به شرح 
زیر اصالح شــد. ســرمایه شــرکت مبلغ 
14700000000 ریال نقدى اســت که به 
1400سهم 10500000ریالى بانام عادى 
منقســم گردیده و تماما پرداخت شده است 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1103443) 

آگهى تغییرات 
شرکت زراعى نماگل ســپاهان شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 15680 و شناســه ملى 
10260366473 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/11/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت به نشانى استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
دهستان قهاب جنوبى ، روستا جیالن آباد، خیابان 
شهید رجائى ، کوچه شهید رجائى 6 ، پالك 616 
، طبقه همکف کدپســتى 8165159618 تغییر 
یافت و مــاده مربوطه اساســنامه اصالح گردید 
.موضوع شرکت به شرح ذیل اصالح گردید: کاشت 
و برداشت انواع گیاهان دارویى و بذرهاى روغنى 
،فرآورى گیاهان دارویى و بذرها ،فرآورى پسماند 
گیاهان و صنایع وابســته صادرات وواردات کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى –انجام امور کشــاورزى 
از قبیل کاشت داشت و برداشــت یونجه ،غالت 
و صیفى جات ثبت موضــوع فعالیت به منزله اخذ 
و صدور مجوز نمیباشــد و در صورت لزوم پس از 
کسب مچوزهاى الزم ماده 37 اساسنامه به شرح 
ذیل اصالح شد» کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و 
تعهدات از قبیل چک –سفته –بروات –قراردادهاى 
تعهد اور و استفاده از حسابهاى جارى و ثابت در 
بانکها با امضا اشخاصى که هیات مدیره تعیین مى 
نمایند و با مهر شرکت معتبر مى باشد اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1103447)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص دنیا تجارت اســپادانا درتاریخ 1399/12/06 به شماره ثبت 3601 به شناسه ملى 
14009842742 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى 
انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از 
بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى 
شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با 
اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان 
لنجان ، بخش مرکزى ، شهر زرین شهر، محله حافظ ، کوچه شهید سید حبیب اله حسینى ، خیابان حافظ ، 
پالك 424 ، پالك قدیمى 50 ، طبقه اول کدپستى 8471778685 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى 
مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 253101 مورخ 1399/11/29 نزد بانک 
صادرات شعبه زرین شهر با کد 1900253 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد 
اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه دهقانى ریزى به شماره ملى 1160018294 و به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد دهقانى ریزى به شماره ملى 1170490409 و به سمت مدیرعامل به مدت 
2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زلیخا طغیانى ریزى به شماره ملى 1170574637 
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقاى على شهریارنوگورانى به شماره ملى 1160261318 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال 
آقاى محمد موذنى به شماره ملى 1160274460 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى لنجان (1101447)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود دقیق سازان هوشمند اسپادانا درتاریخ 1399/11/18 به شماره ثبت 
66954 به شناسه ملى 14009789755 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش کاال و لوازم خانگى 
، آهن آالت ، مصالح ساختمانى ، کشاورزى ، دامپرورى ، ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم 
از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانــى و ترخیص کاال از گمرکهاى 
کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص 
جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تســهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و 
موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى 
در داخل و خارج از کشــور. شــرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با 
اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى. درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله امیر کبیر ، خیابان کاروکارگر ، 
خیابان وحدت ، پالك 0 ، ساختمان بلوك 26 - پارت 1 ، 2687 ، طبقه همکف ، واحد 21 کدپستى 
8195157678 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 2,000,000,000 ریال نقدى 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم زهرا دولتى به شــماره ملى 0790429403 دارنده 
600000000 ریال سهم الشرکه آقاى ناصر خداوردى دستگردى به شماره ملى 1141945150 
دارنده 1400000000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره خانم زهرا دولتى به شماره ملى 
0790429403 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود آقاى ناصر خداوردى دستگردى به شماره ملى 1141945150 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1101465)

آگهى تغییرات 
شــرکت پویندگان فن و تجارت بین الملل سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 3312 و شناســه ملى 
10260473619 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/10/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مینا خادمیان زاده اصفهانى 
به کدملى 1292377364 به ترتیب به سمت بازرس 
اصلى شرکت و رضا جعفرى به کد ملى 1080288554 
به سمت بازرس على البدل به مدت یکسال انتخاب 
شدند.روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 
اگهى هاى شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجارى نجف آباد (1101491)

آگهى تغییرات 
موسســه انجمن ســالمت روان داد مهر جوانان به 
شماره ثبت 5854 و شناسه ملى 14008459966 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1398/06/15 و نامــه شــماره914/99/12694 
مورخ1399/6/10 اداره کل بهزیســتى اســتان 
اصفهان : محل موسســه در واحد ثبتــى اصفهان 
بنشانى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شــهر اصفهان، محله باتون ، خیابان الله 
شمالى ، کوچه رامین 90 ، پالك 21 ، طبقه همکف - 
کدپستى8197798440 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1023663)

آگهى تغییرات 
شــرکت نرم افزارى مهام داده ســپاهان سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 66090 و شناســه ملى 
14009565458 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/11/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت در واحد اصفهان 
به نشانى استان اصفهان - شهرستان اصفهان - شهر 
اصفهان - مرکزى عسگریه- خیابان آل خجند- کوچه 
شهید محمدجعفر میرجانى [9]- پالك- 34 طبقه دوم 
به کدپستى 8199658364 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1101873)

آگهى تغییرات 
شــرکت دایان آرتان آفاق شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 63805 و شناسه ملى 14008871866 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/10/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : سرمایه 
شــرکت از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام 
جدید از مبلغ 1000000ریــال به2000000000 
یال افزایــش یافت و ماده 4 اساســنامه بشــرح 
زیراصالح شد : ماده 4 اصالحى : سرمایه شرکت مبلغ 
2000000000 ریال نقدى اســت که به 200000 
سهم با نام عادى10000 ریالى منقسم گردیده و تماما 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1103453)



سالمتسالمت 07073990 سال هفدهمچهارشنبه  13 اسفند  ماه   1399

خطرات بالقوه مواد شیمیایى مورد اســتفاده در اسباب بازى هاى پالستیکى براى 
سالمت، سال ها مورد توجه محققان بوده اما تحقیقات جدید نشان مى دهد که 

خطر آسیب به کودکان تا چه اندازه گسترده است.
در یــک مطالعه بیــن المللى، محققــان ترکیبــات شــیمیایى موجود در

 اسباب بازى ها و میزان تماس انســان با این مواد را تخمین زدند و در نهایت 
به وجود بیش از 100 ماده شیمیایى نگران کننده در مواد پالستیکى مورد 
استفاده در اســباب بازى پى بردند که مى تواند خطرات سالمتى غیرقابل 

چشم پوشى براى کودکان داشته باشد.
محققان دانمارکى اظهار داشتند: از میان 419 ماده شیمیایى موجود در مواد 

پالستیکى سخت، نرم و فومى که در اســباب بازى هاى کودکان استفاده 
مى شود 126 ماده را شناسایى کردیم که مى تواند به طور بالقوه از طریق 

اثرات سرطانى یا غیر سرطان زا به سالمت کودکان آسیب برساند.
به گفته محققان در حالیکه قوانین موجود در بسیارى از کشورها 

میزان برخى مواد شــیمیایى ســمى در اســباب بازى هاى 
پالستیکى را تعیین کرده در سطح بین المللى هیچ رویکردى 
پایدارى وجود ندارد و موارد احتیاطى فعلى به طور کافى مانع 
از به کارگیرى میزان گسترده مواد مضر به کار گرفته شده در 

ساخت اسباب بازى ها نمى شود.
محققان تاکید کردند: مقــررات موجود معموال روى مواد 
شــیمیایى خاصى تمرکز دارند در حالیکه در حال حاضر 
طیف گسترده اى از مواد شــیمیایى در اسباب بازى هاى 
پالســتیکى یافت مى شــود که اغلب مــورد توجه قرار 

نمى گیرند.

سنگ کلیه زمانى ایجاد مى شود که مواد معدنى مانند کلسیم، اگزاالت و فسفات در مجارى 
کلیه متمرکز و به کریستال تبدیل مى شوند. اگر مى خواهید از تشکیل این سنگ ها پیشگیرى 
کنید، باید از علل ابتال به این سنگ ها آگاه باشید. در این مطلب 10 علت  که خطر ابتال به 

این عارضه را تشدید مى کنند، معرفى 
شده اند.

 در برخــى از افراد، بــدن به دالیل 
ژنتیکى قادر به جذب اگزاالت نیست و 
این افراد حتى اگر سبک زندگى سالمى 
هم داشته باشند، در معرض خطر ابتال 

به سنگ کلیه هستند.
 بر اساس تحقیقات ،فروکتوز موجود 
در این نوشیدنى ها باعث افزایش خطر 
ابتال به ســنگ کلیه مى شود. مصرف 
روزانه یک قوطى نوشــابه خطر ابتال 
به ســنگ کلیه را تا 23 درصد افزایش 

مى دهد.
 این روند باعث افزایش اسید اوریک 
بدن مى شود و خطر ابتال به سنگ کلیه 
را باال مى برد. کســانى کــه گیاه خوار 

هستند یا بیشتر ماهى مى خورند، 30 تا 50 درصد کمتر در معرض خطر این عارضه هستند.
 بر اساس مطالعات، کسانى که بیش از 7 مکمل ویتامین سى در هفته دریافت مى کنند، 
بیشتر در معرض ابتال به این عارضه هستند. دلیلش هم این است که ویتامین سى در فرم 

اگزاالت دفع مى شود و مى تواند در مجارى کلیوى به سنگ تبدیل شود.
 مرکبات حاوى سیترات هستند؛ ترکیباتى که خطر ابتال به سنگ کلیه را کاهش مى دهند. 

افزودن لیمو به آب آشامیدنى، راهى آسان براى پیشگیرى از ابتال به سنگ کلیه است.
 افزایش دماى روزانه در شــهرهاى 
مختلــف، خطر ابتال به ســنگ هاى 

کلیوى را افزایش مى دهد.
 افرادى که رژیم هاى کم کلســیم 
دارند، بیشــتر به ســنگ کلیه مبتال 
مى شــوند. لبنیاتى مانند پنیر، ماهى  
سالمون و ساردین و لوبیا سفید از منابع 

غنى کلسیم هستند.
 خوردن بیــش از حد ســبزیجات 
تیره رنگ که سرشار از اگزاالت هستند 
ابتال به سنگ کلیه را افزایش مى دهد.

 ننوشــیدن آب کافى خطــر ابتال 
به ســنگ کلیه را افزایــش مى دهد. 
اطمینان حاصل کنید که حداقل 2 لیتر 
مایعات را در طول شــبانه روز مصرف 

مى کنید.
 مصرف نمک به میزان زیاد باعث افزایش مقدار کلسیم دفع شده توسط کلیه مى شود و 
خطر ابتال به سنگ کلیه را تشدید مى کند. بیشتر نمک مصرفى ما در غذاهاى فراورى شده 

پنهان است.

تاکید بر استفاده از شیر همواره یکى از توصیه هاى پزشکان و متخصصان تغذیه 
بوده است. با این حال، باید بدانید در کنار خواص بى نظیر شیر براى بدن، تحقیقات 
نشان داده اســت زیاده روى در مصرف آن مى تواند سالمت بدن را به مخاطره 

بیاندازد. از عوارض زیاده روى در مصرف شیر مى توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- ایجاد حس تنبلى در بدن

نوشــیدن یک لیوان شــیر مى تواند مقدارى کالــرى، چربى و 
ویتامین هاى مختلف را به بدن شما برساند، اما انتظار نداشته 

باشید مصرف آن باعث افزایش انرژى در دسترس بدن 
شود. یکى از تاثیر نامناسب شیر در بدن این است 
که مصرف آن مى تواند به اندازه شکالت و یا شکر 

باعث افزایش ســطح گلوکز خون شــود. 
این امر به جاى آنکه منجر به افزایش 
انرژى شــود، مى تواند باعث کاهش 

تدریجى آن در بدن شود.
2- شکستگى مداوم استخوان ها

گرچه مصرف شــیر بهترین راه براى 
جلوگیرى از ابتال به پوکى اســتخوان 
است، اما تحقیقات دانشمندان نشان 
داده است زیاده روى در مصرف شیر 

مى تواند نتایج معکوسى داشته باشد 
و منجر به ُتردى استخوان و افزایش 
خطر شکستگى آن شود. نتایج یک 

تحقیق که در سال 2014 انجام گرفت نشان داد زیاده روى در مصرف شیر (بیش 
از 3 لیوان در روز) مى تواند باعث افزایش خطر شکستگى استخوان در زنان شود.

3- جوش زدن
این شایعه که مصرف برخى مواد غذایى مى تواند باعث جوش زدن در صورت شود 
صحت دارد. تحقیقات نشان داده است افزایش مصرف لبنیات و شیر با بروز آکنه 
و اگزماى پوستى شــدید در ارتباط است. در واقع محصوالت لبنى 
باعث زیاده روى در تولید مخاط در بدن مى شوند که در نتیجه آن 
سطح چربى پوست به ویژه در صورت افزایش مى یابد که همین 

امر منجر به جوش زدن خواهد شد.
4- مشکالت قلبى

پزشکان همواره تاکید دارند اگر خواهان سالمت قلب خود هستید 
باید در مصرف لبنیات و شــیر اعتدال را 
رعایت کنیــد. زیــاده روى در مصرف 
لبنیات مى تواند منجر به گرفتگى عروق 
شود. همچنین شــیر داراى کلسترول 
اســت که مى تواند خطر ابتال به 
بیمارى هاى قلبى و عروقى را 

افزایش دهد.
از دیگر مضرات زیــاده روى 
در مصرف شــیر مى تــوان به 
مقاومت در برابر انسولین و بروز 

مشکالت گوارشى اشاره کرد.

کیوى ،یکى از میوه هاى بســیار محبوب در میان بسیارى از افراد است که 
خواص خارق العاده اى هم دارد. خوردن این میوه پیش از خواب بسیار مفید 

است و مى تواند به شما یک خواب عالى هدیه دهد.
براى یک خواب خوب و مناسب، شما الزم اســت به غذاهایى که قبل از خواب 

مصرف مى کنید هم توجه داشته باشید. میوه کیوى ،کالرى بسیار پایینى دارد 
(تنها 42 کالرى) و در کنار آن حاوى مقدار بسیار زیادى از انواع ویتامین ها، مواد 
معدنى، فیبر و ... است. همچنین خوردن کیوى مى تواند باعث بهبود سالمت 
دستگاه گوارش شما شود، التهاب را کاهش دهد و به کاهش کلسترول هم  

کمک کند.
در کنار همه مزیت هایى که با خوردن کیوى به دست مى آورید، این میوه یکى 

از بهترین خوراکى هایى است که شما مى توانید قبل از خواب آن را مصرف و یک 
خواب فوق العاده را تجربه کنید. طبق تحقیقات انجام شده ،کیوى ظرفیت بسیار زیادى براى 

بهبود کیفیت خواب دارد و نشان داده است که خوردن آن پیش از خواب مى تواند تا 13 درصد 
کل زمان خواب را افزایش دهد.

فوق تخصص قرنیه گفــت: آب مروارید مى تواند با 
باالرفتن سن و عواملى مثل ضربه به سر و صورت، 
مصرف داروهاى کورتونى و بیمارى هاى سیستمى 

تشدید شود.
 محمد جعفر قائم پناه، فــوق تخصص قرنیه درباره 
«بیمارى آب مروارید»،گفت:لنزى طبیعى در پشت 
عنبیه چشم ما وجود دارد که با شکست نور مى توانیم 

اشیاء را در دور و نزدیک ببینیم.
وى افزود:این بافت پروتئینى شــفاف به مرور زمان 
و به دالیل مختلف کدر مى شــود. هرگونه کدورت 
داخل لنز را کاتاراکت یا آب مروارید مى گویند و دلیل 
نامگذارى آن به دلیل این اســت که وقتى کدورت 
خیلى طول بکشد، وسط مردمک که سیاهرنگ است 
شبیه مروارید مى شود؛ به همین دلیل به این بیمارى 

آب مروارید مى گویند.
این فوق تخصص قرنیــه با بیان اینکــه بروز آب 
مروارید دو علت دارد افزود:شایعترین نوع آن مربوط 
به سن اســت؛ معموال حدود 40 تا 50 درصد افراد 
باالى 40 سال درجاتى از آب مروارید را دارند و با باال 

رفتن سن درصد آن بیشتر مى شود.
 قائم پناه خاطرنشــان کرد: نــوع دوم آب مروارید 
مى تواند ناشى از ضربه به سر و صورت ایجاد شود  یا 
ناشى از مصرف داروهاى کورتونى باشد. همچنین آب 
مروارید مى تواند به دلیل بیمارى هاى سیستمى ایجاد 

شود و در برخى موارد نیز مى تواند مادرزادى باشد.
وى اضافه کرد: این بیمارى در افــرادى که دیابت 
دارند و در معرض آفتاب شدید و مواد شیمیایى خاص 

هستند، شدیدتر است.

خوردن زیاد ماکارونى چه بالیى سرتان مى آورد
متخصصان علوم تغذیه تاکید دارند زیاده روى در مصرف پاســتا و 

ماکارونى مى تواند عوارض زیادى براى بدن داشته باشد.
پاســتا و ماکارونى از غذا هاى مورد عالقه بســیارى از مردم است. 
طعم لذیذ، در کنار تنوع سس ها و افزودنى هاى مختلفى که مى تواند 
رنگ و لعاب ویژه اى به این غذا بدهد، پاستا و ماکارونى را به یکى از 
گزینه هاى جذاب براى وعده هاى غذایى مختلف تبدیل کرده است.

با این حال،  مانند زیاده روى در خوردن هــر غذایى، زیاده روى در 
استفاده از پاســتا و ماکارونى مى تواند عوارض خاص خود را داشته 
باشد. متخصصان تغذیه مى گویند این درست است که خوردن پاستا 
مى تواند انرژى زیادى به بدن برساند و مواد مغذى نیز داشته باشد، اما 
زیاده روى در خوردن آن مى تواند سالمت بدن را به مخاطره بیاندازد. 
از مهمترین عوارض زیاده روى در خوردن ماکارونى و پاستا مى توان 

به موارد ذیل اشاره کرد:
1- افزایش خطر ابتال به دیابت

عوامل زیادى در بروز بیمارى دیابت دخیل هســتند که از آن جمله 

مى توان به سبک زندگى و نیز سابقه خانوادگى (وراثت) اشاره کرد. با 
این حال، تحقیقات دانشمندان نشان داده است داشتن رژیم غذایى 
غنى از کربوهیدات (مانند پاســتا و ماکارونى) مى تواند خطر ابتال به 

دیابت را در افراد افزایش دهد.
2- فقر غذایى

اگر از جمله افرادى هســتید که چند بار در هفته از ماکارونى و پاستا 
به عنوان وعده اصلى استفاده مى کنید باید به خاطر داشته باشید که 
این غذا فاقد ریزمغذى هاى مفید براى بدن است. بهتر است به جاى 
استفاده از یک غذا، به صورت پیوســته رژیم غذایى خود را با مواد 
غذایى مختلف غنى کنید. با این کار مى توانید از تامین نیاز هاى بدن 

به ویتامین ها و مواد معدنى مختلف اطمینان حاصل کنید.
3- افزایش خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى

متاسفانه غالب پاستا ها و ماکارونى هاى موجود در بازار از آرد سفید 
تهیه مى شوند. تحقیقات دانشمندان نشــان داده است مصرف آرد 
سفید (برخالف غالت کامل که داراى سبوس است) مى تواند خطر 

ابتال به بیمارى هاى قلبى در فرد را افزایش دهد.
4- افزایش فشار خون

تحقیقات جدید دانشــمندان نشان داده اســت عادات غذایى مانند 
مصرف کربوهیدرات هاى تصفیه شده مثل پاستا و ماکارونى مى تواند 
باعث افزایش فشار خون افراد شود. فشــار خون باال خود مى تواند 

منجر به بیمارى هاى دیگر مانند بیمارى هاى قلبى و عروقى شود.
5- افزایش وزن و خطر چاقى

متخصصان تغذیــه تاکید دارند گرچــه مصرف به اندازه پاســتا و 
ماکارونى نمى تواند ارتباط مســتقیمى با اضافه وزن و چاقى داشته 
باشد، اما این غذا ها مستعد زیاده روى در خوردن است. به طور معمول 
یک پرس پاستا باید نصف فنجان باشد، اما بسیارى از مردم تمایل 
به مصرف بیشــتر از این میزان دارند. مصرف بیش از اندازه پاستا و 
ماکارونى باعث ورود حجم زیادى از کالرى به بدن مى شــود و در 
صورتى که فــرد از تحرك کافى برخوردار نباشــد، چاقى در انتظار 

اوست.

خور
متخص
ماکارو
پاســت
طعم لذ
رنگ و
گزینه ه
این با
استفاد
م باشد.
مى توا
زیاده ر
از مهم
به موار
1- افز
عوامل

شب ها پیش از خواب کیوى بخورید!
ه
د

 خواب 
دارد 

د
ت
م

کى
ف و یک 

سیار زیادى براى
3ى تواند تا 13 درصد 

ید!

زى هاى پالستیکى براى 
جدید نشان مى دهد که 

شــیمیایى موجود در
مینزدند و در نهایت 

اد پالستیکى مورد 
ت سالمتى غیرقابل

میایى موجود در مواد 
ى کودکان استفاده 

 بالقوه از طریق 
ب برساند.
کشورها 

 هاى 
کردى 
 مانع 
ه در 

اد 
ضر 
ى 
ار

مواظب «مروارید بدن» باشید
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شهردارى سده لنجان در نظر دارد تعدادى از پالك زمین هاى مسکونى خود را طبق مشخصات اعالم شده 
در جدول زیر را  از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

آگهى مزایده

م.الف:1100100حسین ناظم الرعایا-شهردار س ده لنجان 

نوبت دوم

شماره مجوز شورانوبت آگهىردیف
شماره 
پالك

کاربرى-موقعیت زمینمساحت
قیمت پایه 
هر متر مربع

قیمت پایه کل(ریال)

13/000/0002/730/000/000مسکونى-شهرك ایثارگران88951210/ش/99نوبت اول1

14/500/0003/143/600/000مسکونى-شهرك ایثارگران88952216/80/ش/99نوبت اول2

14/000/0002/730/000/000مسکونى-شهرك ایثارگران88980195/ش/99نوبت اول3

14/000/0002/793/000/000مسکونى-شهرك ایثارگران88982199/5/ش/99نوبت اول4

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشــنبه مورخ 99/12/20 مهلت دارند جهت اخذ 
اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى و یا با شماره

 52432323-031 تماس حاصل فرمایند.
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