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10 کاربرد جالب پودر بچهتعطیلى ضرردار مترو همچنان ادامه داردطوالنى ترین کارتون دنیا هم اسیر کرونا شدپرستار معروف بخش کرونا عروسى کرد تا پایان فصل خبرى از مدیرعامل نیست سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

راهکار طالیى براى
 بخار نگرفتن عینک
 هنگام ماسک زدن

سوزاندن یک کودك کار در اصفهان صحت دارد؟
3
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پرداخت بیمه بیکارى
 به 37 هزار متقاضى

«مافیا»  تمرین  
شناخت  دروغگو  است

کاهش 10 برابرى 
واردات موبایل 

در سال 99

5

از شایعه 
تا واقعیت 

نایاب شدن سکه 
در بازار

این روزها مدام به شهروندان توصیه مى شود که 
هنگام حضور در اماکن عمومى از ماسک استفاده 
کنند. اما یکى از مشکالت مهمى که افراد عینکى 

هنگام ماسک زدن با آن مواجه اند  بخار گرفتن 
شیشه عینک است. به همین دلیل توصیه هایى...

چند روزى است که شایعاتى درباره نایاب شدن 
سکه طرح جدید در بازار به گوش مى رسد.

على رغم رکود در بازار، قیمت طال و ســکه به 
دلیل وابستگى به قیمت ارز و انس جهانى، با رشد 
قیمت مواجه اســت. از طرفى عرضه سکه طرح 
جدید بسیار کم شده و به نوعى این سکه در بازار 

کمیاب شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان طال و جواهر اظهار 
کرد: به دلیل تقاضایى که وجــود دارد مى توان 

4گفت؛ سکه طرح جدید...

اصفهان، تنها شهرستاناصفهان، تنها شهرستان  قرمزقرمز استان استان
رئیس دانشگاه علوم پزشکى آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان را تشریح کردرئیس دانشگاه علوم پزشکى آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان را تشریح کرد
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3 مسئول ارشد استان پاسخ مى دهند

خاطرات علیرضا مرزبان در  سالروز هت تریک سپاهانى ها:

سوکاى 80 دقیقه راه رفت و بعد 
آن گل حساس را زد

مربى سابق پرسپولیس، با سپاهان نیز موفق شد دومین جشن قهرمانى 
خود را در فوتبال ایران به ثبت برســاند و از خاطرات جالب آن دوران 

مى گوید. چند روز پیش سالروز هت تریک...
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در صفحه 2 بخوانید

گذر ذرت هاى 
منقضى شده 
بندر امام(ره) 
به اصفهان افتاد

یک گام تا از نصاب افتادن دولت
4 استعفا، 3 استیضاح و یک برکنارى تنها در 3 سال

2

6سال هفدهم /شماره 6

5

باز هم باز هم 
استاد استاد 
سوشا سوشا 

4

على عامل هاشمى از 
نقشش در سریال مناسبتى

 «سرباز» مى گوید

ز هت تریک سپاهانى ها:

اه رفت و بعد 
س را زد

فق شد دومینجشنقهرمانى
از خاطرات جالب آن دوران   و

ک...
در صفحه 5 بخوانید

مهندس عالقمندان، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان 
اصفهان در تشریح هدف اصلى پویش «الف-ب-ایران» 

گفت:
همه مى دانند که سالهاى متمادى است صنعت آب و برق 
کشور بى وقفه در حال کار است تا بتواند بدون خلل زیر 
ساخت هاى اصلى کشــور یعنى برق و آب را براى همه 
مردم تامین نماید. ماهیت این صنعت، اجراى پروژه هاى 
متعدد و بزرگ و کوچکى است که از ابتداى حلقه تولید آغاز 
مى شود و تا انتهاى توزیع ادامه مى یابد. اما براى اولین 
بار در دولت دوازدهم و با ابتکار و نوآورى وزیر محترم نیرو 
آقاى دکتر اردکانیان در سال 1398 توانستیم پروژه هاى 
خود را در قالب ((پویش الف-ب ایران)) با الگوى جدید 
عرضه نمائیم. اجراى هر هفته افتتاحیه ها باعث شد تا اذهان 
عمومى به حجم باالى پروژه هاى صنعت آب و برق واقف 
شدند و نظم دهى آنها در مناطق مختلف بگونه اى رویکرد 
عدالت محورى و توسعه متوازن اقدامات را به همه نشان 
داد. این مهم منجر به شناخت بهتر مردم از این وزارت خانه 

و تالش شبانه روزى یکایک همکاران شد.
وى اضافه کرد: به لطف الهى شرکت توزیع برق استان 
اصفهان هم توانست در این پویش عظیم جایگاه خود را 
به عنوان بزرگترین شرکت توزیع برق در منطقه مرکزى 
کشــور به نمایش بگذارد. در ســال 1398 بالغ بر ده ها 
میلیارد تومان در قالب پروژه هاى احداث شــبکه هاى 
جدید براى برق رسانى به بیش از 30 هزار مشترك جدید 
و همچنین اجراى بالغ بر 500 کیلومتر سیم به کابل در 
شبکه فشــار ضعیف و باالخره پروژه مهم تبدیل کلیه 
کنتورهاى مشــترکین دیماندى و بلوك هشتاد خود به 
33 هزار کنتورهاى فهام توسط همکاران و پیمانکاران 
سخت کوش شــرکت به انجام رســید و به دست وزیر 

محترم افتتاح گردید.
عالقمنــدان افزود: همچنین بــا راهکار ارائه شــده از 
طرف معاونت محترم هماهنگى توزیع شــرکت توانیر، 

این شــرکت به عنوان معین حوزه خدمات مشــترکین 
شرکت هاى منطقه یک کشور و به نمایندگى از تمامى 
شرکت هاى این منطقه پروژه هاى انجام شده را در پویش 
«الف-ب-ایران» را از طریق ویدئو کنفرانس ارائه نمود و 

به دست وزیر محترم نیرو افتتاح گردید.
مدیرعامل شرکت توزیع برق اســتان اصفهان در ادامه 
مباحث پویش «الف-ب-ایران» ضمن اشاره به اصالح 
سازو کارها و روندها در کنار توسعه ساخت و سازها گفت: 
به نظر مى رسد براى سال 1399 در ادامه مسیر پویش با 

تفکیک پروژه ها به دو بخش: 1-ساخت و سازها   2- ساز 
و کارها ارتقاء و رشد مناسبى در پروژه هاى امسال صورت 
خواهد گرفت. باتوجه به نیاز صنعت برق و آب به دو نوع 
پروژه سخت افزارى و نرم افزارى به گونه اى این تقسیم 
بندى با عناوین ساخت و سازها به مثابه پروژه هاى سخت 
افزارى و ساز و کارها یا همان پروژه هاى نرم افزارى بطور 
دقیق منطبق شده است، در واقع توجه به «ساز و کارها» 
یعنى رویکرد مدیریتى و ایجاد فرآیندهاى کارى مناسب 
براى استفاده بهینه از ابزارها و سخت افزارها و باال بردن 

بهره ورى کسب و کارهاى شــرکت هاى صنعت برق 
خواهد بود.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان ادامه داد: 
شاید پروژه هاى سخت افزارى در مجموعه شرکت هاى 
توزیع برق شباهت هاى زیادى به هم داشته باشد و کم و 
بیش نزدیک به هم باشد اما در حوزه سازوکارها تفاوت 
و تنوع در کارهاى صورت گرفته بســیار زیاد مى باشد. 
خوشبختانه شــرکت توزیع  برق اســتان اصفهان جزو 
شرکت هاى پیشرو در زمینه ایجاد «ساز و کارهاى نو» 

در حوزه هاى مختلف کارى و ارائه خدمات به مشترکین 
خود بوده است. اســتخراج 250 فرآیند کارى شرکت و 
تدوین آنها با مکانیزم ((BPMN)) باعث شده است تا 
«مدیریت فرایندهاى کسب و کار» به صورت عملیاتى در 
شرکت ما پیاده سازى بشود . سپس با طراحى دو برنامه 
راهبردى 5 ساله براى شــرکت مبتنى بر یک «معمارى 
سازمانى جامع» در جهت ساز و کارهاى جدیدى حرکت 
کرده ایم. در نهایت با تطابق معمارى و فرآیندهاى خود با 
استاندارد IEC61968 به قابلیت اطمینان در پیاده سازى 

معمارى و فرایندهاى سازمانى دست یافتیم.
عالقمندان با اشــاره به خدمات غیر حضــورى در این 
شرکت گفت: «ارائه خدمات غیرحضورى» مبتنى بر این 
همین روش به عنوان اولین برنامه راهبردى از سال 1393 
در شرکت شروع شد و خوشبختانه براى سال 1399 شاهد 
تکمیل سامانه هاى «سمیع، قاصد، بصیر و 121 و ساپ 
و سماط» بوده ایم که همگى در کنار هم زنجیره کاملى 
از خدمات را در بخش هاى مشــترکین، بهره بردارى و 
مهندســى به مردم ارائه مى دهنــد و نیازمند هیچگونه 
حضور و مراجعه اى به شرکت براى انجام فرآیندها نیست. 
امیدواریم امسال بتوانیم رکورد خدمات غیرحضورى خود 
را در تمامى پله هاى خدمات به باالى 90 درصد برسانیم.

واقعیت آن اســت که به روزترین رویکردهاى علمى و 
خدمات نوین در «برنامه راهبردى دوم شرکت توزیع برق 
استان اصفهان» تحت عنوان «رویت پذیرى از کنترل تا 
هوشمندسازى» به کار گرفته شده است. لذا با معمارى 
«مبتنى بر دریاچه داده و گذرگاه ســرویس ســازمانى 
(ESB) » داده هاى مختلف مصرف مشــترکین از 33 
هزار کنتور فهام و بیش از 25 نوع از تجهیزات شــبکه 
از طریق «سامانه کاشف» و رخدادهاى شبکه از طریق 

سامانه «هما» در حال جمع آورى است.
امسال به عنوان پروژه هاى ساز و کار انشااله سامانه هاى 
سماط و هما به عنوان دو مجموعه کامًال بدیع براى عرضه 
خدمات غیرحضورى و تسهیل در خدمات آماده رونمائى 

خواهد شد.
همچنین ســامانه هاى 360 درجه شــرکت توزیع برق 
استان اصفهان در حوزه هاى مشــترکین با تجهیزات و 
انرژى و باالخره منابع انســانى محصول جدیدى است 
که مى تواند شر کت ما را در جایگاه بهترین شرکت هاى 
خدمات رسانى بر پایه اطالعات قرار دهد که آن هم جزو 
محصوالت کاربردى ما در ساز و کارها براى سال 1399 

خواهد بود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان با اشاره به هدف اصلى پویش «الف-ب-ایران»:

با ظهور تکنولوژى هاى جدید 
در کنار ساخت و سازها به ساز و کارها مى اندیشیم

شرکت توزیع برق 
استان اصفهان

شرکت توزیع برق 
استان اصفهان

روابط عمومى شرکت توزیع برق استان اصفهان

فرا رسیدن سالروز ضربت خوردن موالى متقیان حضرت على (ع) را تسلیت مى گوییم
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دبیر انجمــن واردکنندگان موبایل با اشــاره به کاهش 
واردات موبایل در فروردین ماه سال 99 نسبت به سال 
گذشــته اظهار کرد: مطابق آمار هاى موجود از ابتداى 
امسال تا اواســط اردیبهشــت تنها 700 هزار دستگاه 
وارد کشور شده که این کاهش واردات موبایل به دلیل 

محدودیت  هاى شیوع کرونا بوده است.
امیر اسحاقى تصریح کرد: میزان نیاز کشور به تلفن همراه 
چیزى حدود یک میلیون و 200 هزار دستگاه است و این 

کمبود واردات به دلیل عدم تخصیص ارز است.
وى افزود: مازاد واردات از سال 98 در بازار موجود بود و 
بخشى از نیاز مصرف کنندگان را تأمین کرده است، البته 

پروتکل هاى بهداشتى میزان خرید را کاهش داده و عمده 
فروش از طریق فروشگاه هاى آنالین است.

به گفته اسحاقى بیشترین میزان واردات در دى ماه سال 
گذشته با حدود یک میلیون و 800 هزار دستگاه صورت 
گرفته است و بیشــترین خرید مربوط به بهمن ماه سال 

پیش بود.
دبیر انجمــن واردکنندگان موبایل با اشــاره به کاهش 
واردات موبایل مســافرى بیان کرد: با اصالح قوانین و 
حذف معافیت 80 دالرى واردات مسافرى موبایل کاهش 
چشمگیرى داشته است، اما واردات تلفن همراه اپل به 

صورت مسافرى رشد محسوسى داشته است.

چند روزى است که شــایعاتى درباره نایاب شدن سکه 
طرح جدید در بازار به گوش مى رسد.

على رغم رکود در بــازار، قیمت طال و ســکه به دلیل 
وابستگى به قیمت ارز و انس جهانى، با رشد قیمت مواجه 
است. از طرفى عرضه سکه طرح جدید بسیار کم شده و 

به نوعى این سکه در بازار کمیاب شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان طال و جواهر اظهار کرد: به 
دلیل تقاضایى که وجود دارد مى توان گفت؛ سکه طرح 

جدید کمیاب شده، اما اینکه نایاب شده صحت ندارد.
ابراهیم محمدولى گفت: ســکه فروش هایى که پروانه 
کسب دارند ممکن است مانند گذشته به دلیل کم بودن 

تقاضا خیلى موجودى نداشته باشند، اما اگر فردى سکه 
بخواهد، به قیمت روز عرضه مى شود.  وى افزود: دلیل 
دیگر کم شدن ســکه مربوط به بورس است که افراد 
ســکه را از بازار خریدارى و در بورس با قیمت باالترى 
عرضه مى کنند بــه همین دلیل عرضــه در بازار کمتر

 است. 
رئیس اتحادیه فروشــندگان طال و جواهر درباره دلیل 
استقبال از سکه تمام نسبت به سایر قطعات سکه گفت: 
از نظر قیمتى خرید ســکه طرح جدید به نسبت خرید 
قطعه نیم سکه ارزان تر اســت بنابراین تقاضا براى آن 

بیشتر است.

کاهش 10 برابرى واردات 
موبایل در سال 99

از شایعه تا واقعیت 
نایاب شدن سکه در بازار

توقیف بى ادبانه
مجله «چلچراغ» در تازه ترین    ایران آرت |
شــماره خود به مناسبت چهل ســالگى «مرگ 
یزدگرد»، گفتگویى با بهــرام بیضایى، کارگردان 
صاحب ســبک و مؤلف عرصه ســینما و تئاتر و 
سازنده این اثر انجام داده که او درباره آخرین مرحله 
از کار «مرگ یزدگرد» یعنى زمانى که پخش آن 
از تلویزیون توقیف مى شــود، بیان کرد: «مرگ 
یزدگرد» بى ادبانه توقیف شــد اما چند نمایش بر 
سیاق آن ساختند که از تلویزیون رایج پخش شد. 
یکیش که اصًال زن آســیابان محورى هم داشت 
و اجرا کننده ها اغلب شاگردان خودم بودند. رسم 
است که اصل را توقیف مى کنیم و بدل ها مى سازیم 
براى پایمال کردن اصل و تحمیل نظرات خودمان! 

از زمانه بپرسید و مقاومتش!/1850

آقاى دایى! آشتى کن
رضا رشیدپور که این شب ها    خبرفورى|
با برنامه «اتفاق» دوباره در شبکه 3 اجرا مى  کند، از 
على دایى خواســته تا با تلویزیون آشتى کند. این 
مجرى شبکه 3 به نظر قصد دارد دست به کار جالبى 
بزند. رشیدپور مصاحبه اى با روزنامه «خبرورزشى» 
انجام داده و در این مصاحبه گفته قصد بازگرداندن 
على دایى به تصویر تلویزیــون را دارد. على دایى 
چند وقتى است به دلیل حواشى ایجاد شده ارتباط 

خودش با تلویزیون را قطع کرده است. 

زمان آزادسازى 
سهام عدالت 

  تسنیم| حســین فهیمى، سخنگوى 
آزادسازى ســهام عدالت گفت: حدوداً در تاریخ 8 
خردادماه سال جارى بعد از مشخص شدن تعداد 
واقعى سهامدارانى که روش مستقیم و غیر مستقیم 
را انتخاب کرده اند، در اطالعیه اى تاریخ مراجعه افراد 
به سامانه ها براى فروش سهام عدالت اعالم خواهد 
شد.  بعد از این تاریخ زمان قطعى که خیلى طوالنى 
هم نخواهد بود (شاید حدود ده روز) امکان خرید و 

فروش سهام عدالت ایجاد خواهد شد./1851

کرونا تمام نشده
وزیر بهداشت عادى پنداشتن کرونا    ایسنا|
را خطایى استراتژیک خواند و گفت: خواهشم آن 
است که مردم واقعاً موارد بهداشتى را رعایت کنند. 
در برخى از استان هایى که مقدارى فاصله گذارى 
هوشمند رعایت نشد و مردم فکر کردند همه چیز 
عادى است، ما داریم ضرر مى کنیم. بزرگ ترین 
خطاى اســتراتژیک در این دوره آن است که فکر 
کنیم کرونا تمام شده؛ این درحالى است که هر آن 
ممکن است به شرایط قبل بازگردیم و این پدیده 

خطرناکى است.

جدیدترین تعریف سواد 
به تازگى ســازمان    روزنامه خراسان|
آموزشــى، علمى و فرهنگى ملل متحد، تعریف 
جدیــدى از باســوادى ارائه داده اســت. شــاید 
براى تان جالب باشــد بدانید مفهوم سواد در قرن 
گذشته، تغییرات بسیارى کرده است و این چهارمین 
تعریف سواد است که توســط یونسکو به صورت 
رسمى اعالم مى شود. به طور خالصه و طبق این 
تعریف، باسواد کسى است که بتواند از خوانده ها و 
دانســته هاى خود تغییرى در زندگى خود ایجاد 

کند. /1852

حمله کرونا به  مراسم ختم
  برترین ها | در پــى ابتــالى یکــى از 
شهروندان فسایى به کرونا، 14 نفر که با این بیمار در 
مراسم ختم مادر بزرگ وى ارتباط داشتند، شناسایى 
و مورد غربالگرى کرونا و انجام تست قرار گرفتند 
که مشخص شد هر 14 نفر به کرونا مبتال شده اند. 
تعدادى از مبتالیان کودك و افرادى جزو گروه هاى 
پر خطر هستند و ممکن است این تعداد در روزهاى 

آینده افزایش یابد. 

برکنارى پس از دیدار با 
رئیسى؟

  دیده بان ایران| بنابر شنیده ها، ساعتى پس از 
دیدار  ابراهیم رئیسى رئیس قوه قضاییه با وزیر صنعت، 
معدن و تجارت؛ رضا رحمانى برکنار شده است. هر چند 
منابع رسمى اخبارى در خصوص دالیل برکنارى ذکر 
نکرده اند. اما ماجرا از دیدار بدون هماهنگى وزیر صمت 
با رئیس قوه قضاییه سرچشــمه گرفته است. ظاهراً 
روحانى از عملکرد وزیر صمــت در این جریان و بقیه 
موارد نارضایتى داشــته و همین امر موجب برکنارى 

وزیر شده است.

برجام بخار مى شود!
  مهر | «برایان هوك»، نماینده ویژه آمریکا در 
امور ایران در گفتگو با «CNBC» در ارتباط با توافق 
هسته اى برجام مدعى شــد: بعضى ها به «جو بایدن» 
قول مى دهند که مى خواهند به برجام برگردند، منتهى 
چیزى از برجام باقى نمانده و به زودى به صورت بخار 
محو خواهد شد.این اظهارات مقام آمریکایى در حالى 
مطرح شــده که پیش از این برخى منابع اعالم کرده 
بودند که آمریکا در تالش براى اســتفاده از مکانیسم 
ماشــه با ادعاى عضویت در برجــام و تمدید تحریم 

تسلیحاتى ایران در سازمان ملل است.

سربازى که حتى عکس نداشت
از  فلک نــازى»  «فخرالدیــن    برترین ها |
روستاى دهتل بستک در غرب استان هرمزگان، سرباز 
دالورى که در حادثه ناوچه کنــارك به همراه جمعى 
از پرسنل ارتش به شهادت رســید، حتى یک عکس 
از او براى انتشار در رســانه ها نبود. تصاویر منتشره در 
خبرگزارى هاى «ایسنا»، «تسنیم»، «ایرنا» و «فارس» 
از شهداى حادثه کنارك و استفاده از یک گل به جاى 

تصویر فخرالدین گویاى این مطلب است./1848

مذاکره اى با آمریکا 
در میان نیست

  فارس| محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
جمهورى اســالمى ایران در گفتگویى درباره مذاکره 
با آمریکا تصریح کرد: هیچ مذاکره اى در میان نیست 
و آمریکایى ها نشان دادند نمى شــود به مذاکراتشان 
و نتیجه مذاکراتشــان اعتماد کرد. رئیس دســتگاه 
دیپلماسى افزود: تقریباً همه دنیا به این نتیجه رسیده که 
هر توافقى با آمریکا کند، هر لحظه اى که آمریکایى ها 
بخواهند، آن توافق را نادیده مى گیرند ولذا دولت کنونى 
آمریکا باید رفتارش را اصالح کند، به جاى اینکه دنبال 

بهانه تراشى باشد./1849
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برکنارى رضا رحمانى از سمت وزارت صنعت، هشتمین 
تغییر و تحول در ترکیب هیئت دولت دوازدهم بود، حاال 
دولت دوازدهم تنها یک گام بــراى افتادن از حدنصاب 

فاصله دارد.
حجت االسالم حسن روحانى، رئیس جمهور عصر روز 
دوشنبه 22 اردیبهشــت در اقدامى غیرقابل پیش بینى 
و غیرمنتظره با عزل رضا رحمانى از مســئولیت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، حســین مدرس خیابانى را به 

سمت سرپرستى این وزارتخانه منصوب کرد.
برکنارى رضا رحمانى هشتمین تغییر در هیئت وزیران 
بوده اســت؛ تغییرات از ابتداى دولت دوازدهم تاکنون 
بدین گونه بوده اســت:  1. ســیدمحمد بطحایى وزیر 
آموزش و پرورش (استعفا)، 2. مسعود کرباسیان وزیر امور 
اقتصادى و دارایى (استیضاح) 3. سیدحسن قاضى زاده 
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکى (استعفا) 4. 
على ربیعى وزیر تعاون، کار و امور اجتماعى (استیضاح) 
5. عباس آخوندى وزیر راه و شهرســازى (اســتیضاح) 
6. محمد شــریعتمدارى وزیر صنعت، معدن و تجارت 
(استعفا)، محمود حجتى وزیر جهاد کشاورزى (استعفا) 

و 8. رضا رحمانى وزیر صمت (برکنارى). 
با رفتن رضا رحمانى از وزارت صنعت، این سئوال مطرح 
مى شــود؛ آیا ممکن اســت بند نهایى اصل 136 قانون 
اساسى براى اولین بار در جمهورى اسالمى اجرا شود؟ 
اولین بارى که این مسئله طرح شد زمانى بود که محمود 
احمدى نژاد در دولت نهم اقــدام به تغییر تعدادى از وزرا 
کرده بــود، از جمله وزارتخانه هاى نفت، دادگســترى، 

اقتصاد، راه و تعاون.
چنانچه طى یکسال باقیمانده از عمر دولت، فقط یک و 
نیم تغییر دیگر در مجموعه هیئت وزیران رخ بدهد، دولت 
از حدنصاب افتاده و بار دیگر نیازمند رأى اعتماد مجدد 

مجلس خواهد شــد، این قاعده قانون اساسى است؛ اما 
قانون اساســى چه مى گوید؟ اصل 136 قانون اساسى، 
صراحتًا بیان مى دارد رئیس  جمهور مى  تواند وزرا را عزل  
کند و در این  صورت  باید براى  وزیــر یا وزیران  جدید از 
مجلس  رأى  اعتماد بگیــرد و در صورتى که پس از ابراز 
اعتماد مجلس به دولت، نیمى از هیئت وزیران (شــامل 
18 وزارتخانه) تغییر کننــد، دولت باید مجدداً از مجلس 

شوراى اسالمى براى هیئت وزیران خود، تقاضاى رأى 
اعتماد کند.

کابینه روحانى 19 وزیر دارد؛  طبق قانون اساسى (اصل 
136) اگر نیمــى از این تعداد در طول دوره چهار ســاله 
دستخوش تغییر از جمله استعفا،  استیضاح و یا برکنارى 
شود، رئیس جمهور باید از مجلس براى کل هیئت وزیران 
رأى اعتماد بگیرد. کابینه دوازدهم تاکنون هشت وزیر 

خود را از دســت داده و در صورتى که یــک و نیم وزیر 
دیگر به هر دلیلى از صندلى خود کنار بروند رئیس جمهور 
مطابق قانون باید براى رأى اعتماد به کل کابینه دوازدهم 

به مجلس برود.
حاال اگر تا یکسال آینده میزان تغییرات کابینه در سطح 
وزیر به عدد 9 برسد  روحانى باید براى کل کابینه مجدداً 

از مجلس شوراى اسالمى رأى اعتماد بگیرد.

4 استعفا، 3 استیضاح و یک برکنارى تنها در 3 سال

یک گام تا از نصاب افتادن دولت

محسن رضایى در ســال هاى اخیر همواره خودش را به 
عنوان یکى از منتقدان قرارداد هسته اى ایران با قدرت هاى 
جهانى مطرح کرده است. او که ســابقه چند بار حضور در 
رقابت هاى انتخابات ریاست جمهورى و ارائه دیدگاه هاى

عمدتاً اقتصادى را در کارنامه دارد، از همین منظر به قرارداد 
هسته اى مى نگرد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
هیچ ابایى ندارد کــه صراحتًا از دولت حســن روحانى و 
دولت هاى پیش از آن انتقاد کرده و برنامه هاى کشــور را 
معطل نتیجه «نگاه به غرب» آنها بداند. این بار هم  نشست 
تخصصى «برجام؛ مسیر طى شده و چشم انداز پیش رو» 
بهانه اى شد براى آنکه رضایى با تکرار مواضع پیشین خود، 
یک بار دیگر سیاســت هاى دولت روحانى را به باد انتقاد

 بگیرد. 
■ در دولت آقایان هاشــمى، خاتمــى و روحانى، نوعى 
چشمداشــت به دولت هاى غربى -که برآیندش همین 
اندیشه برجامى است- دیده مى شود. این گرایش در دولت 
آقایان هاشمى و خاتمى تحت عنوان تنش زدایى و در دولت 
آقاى روحانى تحت عنوان «کلید»، باعث شد که ماه ها و 
سال ها تالش هایى به صورت آشکار و پنهان ادامه یابد و 

سرنوشت کشور به این مسئله گره زده شود.
■اغراق در برخى فیگورهاى دیپلماتیک بى آنکه دستاورد 
اقتصادى بلندمدتى براى آن درنظر گرفته شــود، نشان 
دهنده یک جهت گیرى هســتند که قریب 30 سال اداره 
شــئون اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کشور را در اختیار 
داشته و برآیند تکامل یافته آن را در مذاکرات برجامى دیدیم 

ولى مجموعه این رویکردها نتوانست گشایشى در روابط 
اقتصادى ایران با اروپا و آمریکا ایجاد کند.

■ مذاکرات برجام با رمــز «کلید»، اغلب کارآفرینان ما را 
معطل و معلق نگه داشت و آنها را به این تصور کشاند که 
قرار است فتح الفتوحى در رابطه شــکل گیرد و دیوار بى 

اعتمادى دو طرف برداشته شود. 
■ در مذاکرات برجام، از رهبرى گرفته تا دولت و مجلس 
و بسیارى از نیروهاى انقالب با وجود انتقاداتى که درباره 
موضوع، محتوا، تیم و نتایج مذاکرات داشتند، از مذاکرات 
حمایت کردند. به همین دلیل انتظــار مى رفت مذاکرات 
برجام سرآغاز یک گشــایش اقتصادى براى ایران باشد. 
دیپلمات هاى ایران هر چه در توان داشتند به کار بردند و 
باالخره برجام به امضاى دولت رسید. اکنون که برجام به 
عنوان موفق ترین دستاورد این اندیشه، زیر پاى آمریکا و 
خیانت اروپا از بین رفته، نباید آن را «شکســت فقط یک 
دولت» تلقى کرد بلکه باید شکســت برجام را «شکست 

یک اندیشه در اداره کشور»  آن هم در چند دولت دانست.

کامبیز مهــدى زاده، داماد روحانى و مشــاور عالى معاون 
علمى و فناورى رئیس جمهور درباره زمین لرزه اخیر تهران 

در روزنامه «آرمان ملى» نوشت: 
«از دو منظر به واکاوي این زلزله می پردازیم. منظر اول اینکه 
به عقیده اینجانب زلزله دماوند که در تهران و سایر استان ها 
هم احساس شد، همزمان با پدیده اَبرماه بود. ابرماه پدیده اي 
اســت که ماه در کامل ترین حالت خود و در نزدیک ترین 
فاصله از زمین قرار می گیرد و زمانی که زلزله دماوند رخ داد، 
شاهد این پدیده بودیم. در این حالت نیروي جزر و مدي به 
حداکثر خود می رسد و ما در آن روز باالترین مد و پایین تر 
جزر را در آب هاي جنوب کشور داشتیم... در هنگام ماِه کامل 

و هنگامی که هالل ماه دیده می شــود، آمار زمین لرزه ها 
بیشتر شده و در این حالت جاذبه دیگر سیارات روي زلزله 
تأثیر می گذارد یا باعث می شود چند زلزله پی درپی رخ دهد. 
منظر دوم این است که خیلی از کارشناسان اظهار کرده اند 
که زلزله ارتباطی با فعالیت آتشفشان کوه دماوند نداشته که 
این موضوع در این مقطع می تواند درست باشد، چرا که گسل 
مشا که نزدیک ترین گسل در این کوه آتشفشان است در 
طول تاریخ فعالیت هاي خود را داشته، اما به عقیده بنده باید 
به عکس این قضیه نیز توجه کنیم که ممکن است حرکت 
گسل مشا و فعالیت هاي تکتونیکی در سال هاي اخیر باعث 

فعال شدن آتشفشان دماوند شوند. »

کنایه محسن رضایى به «کلید» روحانى

داماد روحانى: اَبرماه، باعث زلزله تهران شد

«نسیم شوش ترى»، پرســتار بخش کروناى بیمارستان 
فیروزآبادى از ابتداى شیوع ویروس کرونا شبانه روزى 
در حال خدمت رســانى به بیماران بوده است. وى قرار 
بود در اسفند 98 با آقاى «سجاد ساالرى» ازدواج کند، 
اما بخاطر گســترش بیمارى کرونا و حضور دائم خانم 

شوشترى در بیمارستان این مراسم به تعویق افتاد.
حاال با کم شــدن تدریجى این بیمــارى وى به همراه 
همســرش در حال تدارك براى انجام مراسم عروسى 
هستند تا هر زمان که مقدور بود این زوج، زندگى مشترك 

خود را آغاز کنند./1847

ســربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطالعات 
خراسان رضوى به اخبارى دست یافتند که نشان مى داد 
زنى میانسال با همدستى اطرافیانش و راه اندازى یک 
شبکه سازمان یافته به بهانه برگزارى جلسات خانگى، 
به سوءاستفاده از عقاید دینى مى پردازد به گونه اى که 
افراد زیادى را در سراسر کشور فریب داده است. این زن 
با ترفند ادعاى ارتباط با ائمه اطهار(ع) و مکاشــفات و 
رؤیاها، به سر کیسه کردن مردم مى پرداخت و پول هاى 

میلیاردى به دست مى آورد.
نیروهاى عملیاتى اداره کل اطالعات خراسان رضوى 
چهار تن از عوامل اصلى این باند را بــه دام انداختند و 

تحویل مراجع قضایى دادند.  
معاون دادســتان مرکز خراسان رضوى گفت: سرکرده 
این متهمان زنى حدود 50 ساله به نام «زهرا-ق» است 
که مبالغ هنگفتى را کالهبردارى کرده اســت. قاضى 

سیدجواد حسینى افزود: ترفندهاى فریبکارانه  این زن 
با توجه به اظهارات شــاکیان، تا آنجا پیش رفته بود که 
داماد خود را فرمانده سپاه امام زمان(عج) در زمان ظهور 
آن حضرت معرفى مى کرد. او نــه تنها ادعاى ارتباط با 
امام زمان(عج) و اولیاءا... را داشــت بلکه حتى مدعى 
طى االرض بود. این مقام ارشــد قضایى تصریح کرد: 
او چنان افکار و عقاید خطرناك خــود را در میان افراد 
به اصطالح مریدش گســترش داده بود که حتى یک 
زن شــهروند، منزل بزرگى را در خیابان ابوذر غفارى 
منطقه احمدآباد مشهد، وقف ســرکرده این باند کرده

 بود.
قاضى حســینى همچنین گفت: بررســى ها نشــان 
مى دهد در یک مورد نیز مردى مبلغ 300 میلیون تومان 
براى مصارف امور خیریه به سرکرده باند داده و آن زن 
نیز این مبلغ را براى خرید منزل فرزندش صرف کرده

 است. /1846

طى االرض یک زن تا زندان!

پرستار معروف بخش کرونا عروسى کرد

آرمان کیانى   سجادپور/ روزنامه خراسان |
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بررسى روزانه 500 نمونه 
کرونا

روزانه 300 تا 500 نمونه کرونا در تنها آزمایشگاه مرجع 
تشـخیص کرونـا در اصفهان بررسـى مى شـود. مدیر 
آزمایشـگاه معاونت بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکى 
اصفهان گفت: نتیجه این آزمایش ها در این آزمایشگاه 
که دومین آزمایشـگاه تشـخیص کرونا در کشـور پس 
از تهران اسـت، متفاوت و به صورت مسـتند بـه وزارت 
بهداشت گزارش مى شـود. على عجمى افزود: تا پایان 
فروردین، حدود 10 هزار تسـت اختصاصى تشـخیص 
مولکولى کووید 19 در تنها آزمایشگاه مرجع تشخیص 

کرونا استان اصفهان انجام شد.

رتبه اول اصفهان در آزادى 
زندانیان

مدیرکل زندان هاى استان اصفهان ازکسب رتبه اول استان 
اصفهان در آزادى زندانیان در دو سال گذشته در کشور خبر 
داد. اسـدا... گرجى زاده بیان داشت: از ابتداى ماه رمضان تا 
کنون با کمک دو میلیارد و 500 میلیون ریالى نیک اندیشان 
اصفهانى در برنامه یک شهر، یک ضیافت 30 محکوم مالى 
از زندان آزاد شدند. گرجى زاده افزود: در استان اصفهان هزار 
و 130  محکوم مالى با بدهى بیـش از 390 میلیارد تومان 

چشم انتظار بخشندگى خیران هستند.

 BRT اجراى پروژه
هشت بهشت

مدیرکل امور اجرایى ترافیک شهر اصفهان گفت: پروژه 
روسازى مسـیر BRT خیابان هشـت بهشت حدفاصل 
خیابان نشاط تا چهارراه پیروزى از تاریخ 13 اردیبهشت 
ماه آغاز شـده اسـت. مسـعود بنده خدا اظهار کـرد: خط 
سـامانه اتوبوس تندرو خیابان هشـت بهشت که جزئى 
از طرح BRT آتشـگاه – هشـت بهشت اسـت تا پایان 
 BRT شهریورماه تکمیل مى شود. وى در خصوص پروژه
خیابان عبدالرزاق گفت: این طرح از 24 شهریور ماه سال 
جارى آغاز شـده که با تکمیل این خط مسیر ارغوانیه از 
خیابان هاى جـى، ولى عصر (عج)، عبدالرزاق و مسـجد 

سید به پایانه صمدیه وصل مى شود.

تعطیلى3 آموزشگاه رانندگى 
رئیـس پلیـس راهـور اسـتان اصفهـان از تعطیلـى 
سـه آموزشـگاه رانندگـى بـه دلیـل رعایـت نکـردن 
پروتکل هاى بهداشـتى مقابله با شـیوع کرونا خبر داد. 
سـرهنگ محمدرضـا محمدى اظهـار کرد:اسـتفاده از 
ماسک، دستکش، رعایت نکات بهداشتى و فاصله گذارى 
اجتماعى توسط هنرجویان، مربیان و کادر آموزشگاه هاى 
رانندگـى در زمان آموزش هاى نظـرى و آئین نامه برابر 

پروتکل هاى بهداشتى الزامى است.

افزایش تماس با 123 
کارشناس مسوول اورژانس اجتماعى اداره کل بهزیستى 
اصفهـان از افزایش 50 درصـدى و قابـل توجه تماس 
شـهروندان از زمان شـروع بحران کرونا و در سـه ماهه 
اخیر نسـبت به مدت مشـابه در سـال قبل بـا خط 123 
اورژانس اجتماعى خبر داد. عباس توفیقى افزود: عمده 
موضوع تماس ها بـا این مرکز مربوط به خشـونت هاى 
خانگى شامل کودك آزارى، همسرآزارى و تا حدود کمى 
معلول آزارى بـود. وى اضافه کرد: علـت اصلى افزایش 
این تماس ها، کنار هم قرار گرفتن اعضاى خانواده براى 
مدت طوالنى و همچنین مشکالت، فشارهاى اقتصادى 

و بیکارى ناشى از بحران کرونا گزارش شد.

جارى شدن آب پس از 30 سال
مدیر منطقه 11 شهردارى اصفهان گفت: با درخواست 
کشاورزان منطقه و با رایزنى هاى صورت گرفته پس از 
حدود 30 سال طرح جارى شدن آب زاینده رود از طریق 
مادى رهنـان در مادى هاى سـطح این منطقـه درحال 
انجام اسـت و آب در مادى «کـى رهنان» جارى شـد. 
حمید اشـرفى اظهار کرد: با اجراى این طرح بسیارى از 
مشکالت ناشـى از کمبود آب براى 400 هکتار زمین و 

باغات منطقه مرتفع خواهد شد.

خبر

سرپرست معاونت هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
اصفهان گفت: ذرت هاى تاریخ مصرف گذشته در بندر 
امام خمینى(ره) با سنجش و آنالیز میزان آفالتوکسین در 

مسیر تولید الکل صنعتى قرار مى گیرد.
سید حسن قاضى عسگر در گفت و گو با «مهر با اشاره به 
ســنجش و آنالیز میزان آفالتوکسین ذرت هاى منقضى 
شــده بندر امام خمینى (ره) در آزمایشــگاه هاى مرجع 
اصفهان اظهار داشت: در دو دوره زمانى ذرت هایى وارد 
کشور شــد که میزان آفالتوکســین آنها محل مناقشه 
سازمان استاندارد کشور و دامپزشکى قرار گرفت و مقرر 
شد مقدارى از این ذرت ها در آزمایشگاه مجهز و با نظارت 

دقیق متخصصان در استان اصفهان آنالیز شود.
وى افزود: طى مراحل نمونه گیرى و در نهایت دقت 20 
هزار تن از این ذرت ها آلوده بودند که با دستگاه هاى مجهز 

به تکنولوژى روز امحاء مى شود.
سرپرست معاونت هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
اصفهان با بیان اینکه ذرت هاى امحا شــده یا سوزانده 
مى شوند و یا براى درختان غیرمثمر کود مى شود، گفت: در 
بررسى هاى به عمل آمده صدهزار تن از محموله ذرت هاى 
واردشده به کشور داراى آفالتوکسین در حد مجاز بوده که 
با توجه به اینکه تاریخ مصرف این ذرت ها گذشته است، در 

مسیر بهره بردارى الکل صنعتى قرار مى گیرد.

مدیرکل تعاون ، کار و رفــاه اجتماعى گفت: پیش بینى 
مى شــود تا اواخر اردیبهشــت بیمه بیکارى 37 هزار 

متقاضى بیمه بیکارى در استان اصفهان پرداخت شود.
محســن نیرومند گفت: تاکنون 69 هزار و 251 نفر در 
ســامانه بیمه بیکارى ثبت نام کرده اند که از این تعداد 
63هزار و 729 نفر مشــمول پرداخــت بیمه بیکارى 
هســتند و 37 هزار نفر آســیب دیده اقتصادى ناشى از 

کرونا هستند.
وى گفت: قرار اســت بیمه بیکارى این مشــموالن در 
ماه هاى اسفند ســال گذشــته، فروردین و اردیبهشت 
امسال پرداخت شود و براى دیگر مشاغل ازجمله تعطیلى 

کارگاه ها هم مطابق مقررات و میزان سابقه از شش ماه 
تا 50 ماه بیمه بیکارى تعلق خواهد گرفت همچنین به 
افرادى که از اردیبهشت امسال مشغول کار شدند و در 

این سه ماه بیکار بوده اند هم بیمه تعلق مى گیرد.
مدیرکل تعاون ، کار ورفاه اجتماعى افزود: قرار بود طبق 
مصوبه ســتاد ملى مقابله با کرونا بیمه بیکارى اسفند 
مشاغل آســیب دیده در فروردین به حساب متقاضیان 

واریز شود اما تا این لحظه اعتبارى ابالغ نشده است.
محسن نیرومند، پایان اردیبهشــت را زمان وعده داده 
شــده اختصاص این اعتبار براى پرداخت بیمه بیکارى 

مشموالن بیان کرد.

پرداخت بیمه بیکارى
 به 37 هزار متقاضى

گذر ذرت هاى منقضى شده 
بندر امام(ره) به اصفهان افتاد

مدیرکل انتقال خون اصفهان از دریافت پالســماى 
اهدایى 35 نفر از بهبودیافتگان کرونا در مرکز انتقال 
خون خواجو خبر داد و گفت: پالســماهاى دریافتى 

ذخیره سازى و در اختیار مراکز درمانى قرار مى گیرد.
در ســاختار پالســما درمانى، وقتى کسى به بیمارى 
ویروسى مبتال شده و بهبود مى یابد، بدن آن فرد در برابر 
عامل بیمارى آنتى بادى تولید مى کند و در نتیجه فرد 

در برابر بیمارى مصون مى شود. 
مجید زینلى افزود: از هفته گذشته که این مرکز آمادگى 
خود را براى دریافت پالسماى بهبودیافتگان کرونایى 

اعالم کرد روزانه بطور متوسط سه تا چهار نفر براى این 
کار نیک به مرکز مراجعه کردند. وى اضافه کرد: اهداى 
پالسماى خون از افرادى دریافت مى شود که از زمان 
بهبودى آنها به کرونا حداقل  25 تا 30 روز گذشته باشد.
وى حداکثر زمان اهداى پالسما را بین 40 تا 45 دقیقه 
ذکر کرد و گفت: کم خونــى و  ضعف بدنى موضوعى 
کامل بى ارتبــاط با اهداى پالسماســت زیرا از یک 
طرف، خون از بدن فرد خارج مى شود و از طرف دیگر 
پالسماى خون جداسازى مى شود و مجدد خون به بدن 

اهدا کننده بر مى گردد.

35 بهبودیافته کرونا پالسما اهدا کردند

انتخاب محــل جدید و رفع معارضات، آماده ســازى 
محوطه نصب برج خشــک هیبرید نیروگاه اصفهان، 

آغاز و در حال انجام است.
به گفته مدیرعامل شرکت تولید نیروى برق اصفهان، 
محل جدید نصب برج خنک کننده خشک هیبرید واحد 
بخارى مولد برق شماره 5 نیروگاه اصفهان با ظرفیت 
نامى 320 مگاوات، در بخــش غربى مخازن مازوت 
نیروگاه و تایید مناسب بودن این محل توسط نمایندگان 
مشاور، پیمانکار و نیروگاه، بخش عمده تاسیسات مانع 

اجراى طرح، برطرف و جابجا شد.  
سعید محسنى گفت: برکنارى مخزن بزرگ 22 میلیون 

لیتــرى آب و جابجایى مخزن 2میلیــون و900هزار 
لیترى گازوییل، مجموعا به وزن 600تن، بخشى از این 

اقدامات بوده است. 
به گفته مدیرعامل شرکت تولید نیروى برق اصفهان 
ساخت برج خنک کننده خشک هیبریدى در نیروگاه 
اصفهان ساالنه حدود 5 میلیون مترمکعب در مصرف 

آب، صرفه جوئى خواهد داشت.
نیروگاه بخارى اصفهان با 835 مگاوات ظرفیت اسمى 
تولید برق، در صورت تامین آب و ســوخت مورد نیاز، 
میتواند در اکثر فصول سال معادل نیاز کل کالن شهر 

اصفهان برق تولید نماید.

انتخاب محل جدید نصب برج خشک هیبرید
 نیروگاه اصفهان

به گزارش روابط عمومى شــرکت توزیع برق استان 
اصفهان، جلســه کمیته صنعتى پیک بار صنعتى سال 
99 با همکارى شــهرك هاى صنعتى روز شــنبه 13 

اردیبهشت برگزار شد.
در ابتداى جلسه، ساســانى معاونت مهندسى شرکت 
توزیع برق استان اصفهان اهداف و برنامه هاى کمیته 
صنعتى را به منظور مدیریت و کاهش پیک بار 99 تشریح 
و بر جلب همکارى مشترکین از طریق ارتباط با اعضاى 
هیات امناى شهرك هاى صنعتى به صورت مجازى و 

تلفنى تاکید کرد. 
در ادامه، اســتکى معاون بهره بردارى و دیسپاچینگ 

شرکت توزیع برق استان اصفهان به ترغیب مشترکین 
صنعتى به منظور همکارى در طرح هاى کاهش پیک 
بار سال 99 از طریق اطالع رســانى افزایش نرخ برق 
در سال جارى اشاره نمود.  سپس شکرالهى مدیر امور 
دیسپاچینگ و فوریتهاى برق شرکت توزیع برق استان 
اصفهان برنامه مدیریت بار مناطق و فیدرهاى صنعتى 
در پنج گروه جداگانه و همچنیــن نحوه هماهنگى و 
برگزارى جلســه با اعضاى هیات امناى شهرك هاى 
صنعتى به منظور کاهش پیک بار در ساعات 12 الى 16 
را تشریح نمود. در پایان مقرر گردید تفاهم نامه همکارى 

با مشترکین منعقد گردد.

برگزارى جلسه کمیته صنعتى پیک بار 

یک شــنبه 21 اردیبهشــت ماه خبــرى روى خروجى 
خبرگزارى ها قرار گرفت که در نوع خود بى سابقه بود: «آزار 

و اذیت شدید یک کودك کار براى تصاحب در آمدش.»  
قضیه از این قرار بود که دختر بچه اى از کودکان کار شامگاه 
13 اردیبهشت توسط چند تن از اراذل و اوباش در محدوده 
میدان انقالب اصفهان، مــورد آزار و اذیت قرار مى گیرد. 
انگیزه متعرضان، ســرقت در آمد این دختر کم سن و سال 
بوده است. اما ماجرا به سادگى پیش نمى رود و آنها هنگامى 
که با مقاومت دختر بچه روبه رو مى شوند، با ریختن بنزین 
بر رویش، او را آتش مى زنند اگر چه آتش به موقع خاموش 

شده و سوختگى شدیدى رخ نمى دهد.
آنچه در این میان بیش از هرچیزى نظرها را به خود جلب 
مى کند، نوع واکنش مسئوالن مربوطه در استان اصفهان 
نسبت به این حادثه عجیب است، آن هم در حالى که یک 

هفته از وقوع آن گذشته است.
اگر گزارش شود برخورد مى کنیم

جواد درستکار، رئیس مرکز اطالع رســانى پلیس استان 
اصفهان با اظهار بى اطالعى از حادثه زورگیرى از کودك 
کار مى گوید: «اگر چنین مواردى به پلیس اعالم شــود، 
به عنوان جرم مشــهود در مرجع قضایى، پرونده تشکیل 
مى شود و مرجع قضایى به عنوان مدعى العموم در این راستا 

اقدام مى کند.»
اگر مى دانستیم هزینه دریافت نمى کردیم

مدیر روابط عمومى بیمارستان سوانح سوختگى امام موسى 
کاظم (ع) اصفهان نیز در مورد این ماجرا مى گوید: «ساعت 

12 شب شنبه 13 اردیبهشــت ماه این دختر بچه به همراه 
یک مرد به بیمارستان سوانح سوختگى امام موسى کاظم 
(ع) مراجعه کردند.» اکبر مهاجر با بیان اینکه بعد از مراجعه، 
کار پانسمان مصدوم انجام شد مى افزاید: «درصد سوختگى 
این دختر بچه یک درصد بود و اگر همراه ایشان گفته بود 
این دختر بچه، کودك کار اســت و پولى ندارد، بیمارستان 
هیچ هزینه اى بابت پانسمان از آنها نمى گرفت، چرا که این 
بیمارستان دولتى است و خصوصى نیست که منافع شخصى 

در میان باشد.»
* گزارش نشده، گزارش شده اما صحت ندارد

اما واکنش مدیرکل بهزیستى استان اصفهان در این میان 
از همه جالب تر است. مرضیه فرشاد روز یک شنبه با اظهار 
بى اطالعى از این حادثه مى گویــد: «اگر این اتفاق افتاده 
اســت، به خط اورژانس اجتماعى بهزیستى گزارش نشده 
است. در صورتى که آدرس و اطالع از مکان حادثه داشته 
باشیم، اورژانس اجتماعى بهزیستى اصفهان این مسئله را 
پیگیرى مى کند.» این در حالى است که فرشاد روز دوشنبه 
ضمن اینکه اذعان مى کند هفته گذشته خانمى با سازمان 
بهزیســتى تماس گرفت و اعالم کرد کــه دختر خانمى 
توسط اراذل و اوباش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و وى 
را ســوزانده اند، کل این ماجرا و هر آنچه در این زمینه در 

شبکه هاى اجتماعى منتشر شده را تکذیب مى کند.
مدیر کل بهزیستى استان براى رد ادعاى این زن هم دو دلیل 
دارد؛ یکى اینکه او تا امروز هیچ سندى دال بر صحت این 
موضوع به اورژانس اجتماعى ارائه نکرده و دوم اینکه در یک 
هفته گذشته محل ها و پاتوق هایى که عموماً این کودکان در 

آنجا تردد مى کنند توسط سازمان بهزیستى مورد بررسى قرار 
گرفته است و براساس آخرین گزارش اخذ شده از اورژانس 
اجتماعى حمله اراذل و اوباش به کودك کار و تصاحب درآمد 

او و در نهایت سوزاندنش با بنزین صحت ندارد.
■■■

مدیر کل بهزیستى استان ابتدا نسبت به حادثه کودك آزارى 
که شامگاه جمعه روى داده اظهار بى اطالعى کرده اما به 
فاصله یک روز بعد عنوان کرده که سازمان بهزیستى در پى 
تماس تلفنى یک شهروند در همان زمان از چنین ماجرایى 
مطلع شده است و در ادامه با بررسى هایى که این سازمان 
انجام داده به این نتیجه رسیده اند که هیچ کودك آزارى در 

آن زمان در محدوده انقالب روى نداده است. 
مدیر روابط عمومى بیمارستان سوانح سوختگى امام موسى 
کاظم (ع) اما تأیید کرده کودکى با همان مشــخصات که 
شاهدان عینى ماجرا از آن خبر داده اند درست در نخستین 
ساعات اولین روز هفته گذشته به این بیمارستان مراجعه 
کرده و درمان شده است.رئیس مرکز اطالع رسانى پلیس 
استان اصفهان هم با بیان اینکه کودك آزارى مذکور به آنها 
گزارش نشده تأکید کرده «پلیس در صورت مشاهده آزار 
و اذیت کودکان کار ورود پیدا مى کند و با خاطیان برخورد 

مى کند». 
همه این اظهارات ضد و نقیض یک طرف، معضل کودکان 
کار و مصائب آنها که تمامى ندارد طرف دیگر و بدتر از همه 
اینکه به گفته شاهدان عینى که احتماًال عده اى از آنها جزو 
کاسبان محدوده انقالب هستند این ماجرا سابقه داشته است 

و اگر چاره اى اندیشیده نشود حکایت همچنان باقى است.

3 مسئول ارشد استان پاسخ مى دهند

سوزاندن یک کودك کار در 
اصفهان صحت دارد؟

رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: هم اکنون 
چهار شهرستان اردستان، بوئین و میاندشت، گلپایگان و 
فریدونشهر در استان وضعیت سفید دارند، اصفهان قرمز 

و بقیه شهرها در وضعیت زرد هستند.
طاهره چنگیز اظهار کرد: استان اصفهان از هفته اول اسفند 
و به فاصله کمى از استان هاى همجوار به ویژه قم، درگیر 
اپیدمى کرونا شد. وى افزود: بعد از قم که از مراکز اصلى 
شیوع ویروس کرونا بود، کاشان، نطنز و بعد اصفهان و سایر 

شهرستان ها درگیر اپیدمى کرونا شدند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، مجموع بیماران 
مبتال به کرونا در اصفهان را بیش از 13 هزار نفر اعالم کرد 
و گفت: این تعداد هم شامل موارد محتمل با عالئم بالینى 

است که تســت کرونا آنها مثبت نبوده و هم موارد قطعى 
است، چراکه به صورت میانگین 40 تا 45 درصد تست ها 
مثبت مى شوند، بنابراین اگر کسى تست منفى داشت به 

معناى عدم ابتال به ویروس کرونا تلقى نمى شود.  
وى با بیان اینکه تاکنون هزار نفر فوتى داشته ایم که از این 
تعداد 404 نفر کرونا مثبت بوده اند، خاطرنشان کرد: این 
تعداد فوتى با جمعیت 4/5  میلیون نفرى اصفهان نشان 
مى دهد سیستم بهداشتى و درمانى ما کارآمدتر بوده است.

چنگیز یادآور شد هم اکنون با شیب مالیم کاهش موارد 
بسترى روبرو هستیم. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اضافه کرد: هرچه 
جلوتر رفته ایم نمونه گیرى ها افزایــش یافته و بالطبع 

تعداد موارد مثبت بیشتر شده است، در عین حال که تعداد 
فوتى ها با شیب مالیم درحال کم شدن است. وى اظهار 
کرد: در حال حاضر به 600 نمونه در روز رســیده ایم، اما 

معتقدیم نمونه گیرى ها باید افزایش پیدا کند.

فرمانده انتظامى شهرستان چادگان گفت: در حادثه 
واژگونى یک دستگاه تراکتور که در روستاى معروف 
آباد از توابع بخش مرکزى شهرستان چادگان رخ داد 
کشاورز 75 ســاله جان باخت. سرهنگ ولى اروجى 
افزود : علت این حادثه عبور تراکتور از ســطح شیب 

دار و ســپس واژگونى تراکتور در مزرعه شــخصى 
اعالم شــد. حدود 400 تراکتور در مزارع کشاورزى 
چادگان اســتفاده مى شــوند که معموال اکثر افراد 
بدون آموزش هاى استفاده از تراکتور، از این وسیله 

استفاده مى کنند.

مدیرعامل شــرکت مترو منطقه اصفهان گفت: براى تعیین تکلیف فعالیت دوباره مترو راننده، زیر تراکتورش ماند
منتظر تصمیم گیرى ستاد مبارزه با کرونا در شهردارى اصفهان هستیم.

احمدرضا طحانیان با بیان اینکه متروى اصفهان از روز شــنبه 24 اسفندماه با توجه به 
شیوع ویروس کرونا تعطیل شــد، اظهار کرد: با شیوع ویروس کرونا ضدعفونى رام ها و 
ایستگاه هاى مترو انجام مى شد، اما با توجه به لزوم رعایت مسائل ایمنى و حفظ سالمتى 

مسافران در مقابل ویروس کرونا تصمیم بر تعطیلى مترو گرفته شد.
وى با اشاره به خسارات شــیوع کرونا بر درآمدهاى مترو، گفت: مترو باید ماهانه 2/5 
میلیارد تومان درآمد داشته باشد که در فروردین ماه این درآمد را نداشتیم و در مجموع 
با احتساب کاهش تعداد مسافران در اســفندماه حدود 3/5 میلیارد تومان ضرر مالى به 

مترو وارد شد.
طحانیان افزود: ضررهاى مالى در حالى است که هزینه هاى ماهانه مترو حدود 10 میلیارد 
تومان براى پرداخت حقوق کارکنان، نگهدارى خط و بقیه موارد بر قوت خود باقى است.

تعطیلى ضرردار مترو همچنان ادامه دارد

اصفهان، تنها شهرستان قرمز استان

مرضیه غفاریان

سمند حامل اتباع افغانســتان حادثه آفرید. بنا بر این 
گزارش،  ساعت 5:15 صبح روز گذشته خبر تصادف 
زنجیره اى سه دســتگاه خودرو ســوارى و تریلر در 

اتوبان نطنز به کاشــان کیلومتر 15 ورودى بادرود به 
پایگاه امــداد و نجات جاده اى بادرود واصل شــد. در 
این حادثه یک دســتگاه خودروى سمند حامل اتباع 
افغان به تریلــر برخورد کرده و موجب آتش ســوزى 
شده و راننده 48 ساله خودروى سمند به علت شدت 
جراحت در دم جان خود را از دست مى دهد. در ادامه، 
خودرو سمند دوم جهت جلوگیرى از برخورد به سمند 
اول به گاردیل اتوبان برخورد مى کند. در این حادثه 5 
نفر مرد تبعه افغان و راننده سمند دوم  مصدوم شدند که 
دو مصدوم به صورت سرپایى درمان و چهار نفر دیگر 

به بیمارستان هاى کاشان، نطنز و بادرود اعزام شدند.

تصادف سمند حامل اتباع افغان با کامیون
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على عامل هاشمى بازیگر نقش «سرباز» از چگونگى حضورش 
در این سریال گفت. هاشمى درباره ســریال «سرباز» گفت: 
هادى مقدم دوســت به عنوان کارگردان براى انتخاب نقش 
«شهاب» بسیار حســاس بود و بازیگران مختلفى را در ذهن 
داشت. قبل از من، آرش مجیدى براى نقش «یحیى» انتخاب 
شده بود و به قول آقاى مقدم دوســت، کاراکتر «یحیى» یک 
پهلوان فقیر اســت که کار خیر مى کند، ولى فقیر است و چون 
قرار بود براى نقش مقابــل «یحیى» بازیگرى را انتخاب کنند 
که عالوه بر داشتن شخصیت خودجوش و اکتیو از لحاظ قامت 
همیشه یک نگاه باال به پایینى از طرف «یحیى» به «شهاب» 

باشد، من براى این نقش انتخاب شدم.
وى درباره همکارى با آرش مجیدى افزود: آرش مجیدى یک 
بازیگر حرفه اى و بى نظیر اســت و در کنارش به عنوان نقش 
مقابل احساس خوب دارید که دائم همراه بازیگر است از این رو 

از همکارى با او لذت بردم.
عامل هاشــمى درباره نظرات مخاطبان گفت: نظر مخاطبان 
خیلى متناقض است، اکثراً با سریال ارتباط برقرار کرده اند. به 
نظر من بعضى اوقات وقتى خیلى فحش مى خورى، یعنى کارت 
را درست انجام داده اى. برخى از مخاطبان با نقش ارتباط خوبى 

گرفته و به من مى گویند چقدر آدم ترسو و کم رویى هستى!
این بازیگر درباره معاف شــدن خود در ســربازى توضیح داد: 
من سربازى را با قانون سه برادر معاف شــدم، البته در سریال 

«سرباز» 21 ماه سربازى را تجربه کردم.
وى درباره پخش ســریال در ماه رمضان بیان کرد: زمانى که 
ســریال را بازى مى کردیم، قرار نبود ماه رمضان پخش شود. 
ذائقه و فصل براى پخش سریال ها بسیار مهم است. من همیشه 
فکر مى کردم این سریال در یک فصل ســرد پخش شود تا با 
روایت فصل همخوانى داشته باشد. اما به دلیل ماجراى کرونا 

پخش سریال زودتر انجام شد.
عامل هاشــمى درباره ادامه سریال «ســرباز» اظهار کرد: به 
نظرم مخاطبان «سرباز» روز به روز بیشــتر مى شوند چراکه 

بازیگران بیشــترى اضافه خواهند شد ما هنوز از پدرام 
شریفى، جواد خواجوى، نیما شعبان نژاد بازى 

ندیدیم. البته مردم به این ساختار موقعیتى 
در فیلمنامه عادت خواهند کرد و براى 

آنها جذاب خواهد شــد که اکثر 
فیلمنامــه موقعیت هاى جذاب 
دارد و در عــرض فیلمنامه هم 

موقعیت جذاب وجــود دارد 
و در طــول فیلمنامه کم 

کم بــا ســریال همراه 
مى شوند./1843

على عامل هاشمى از نقشش در سریال مناسبتى «سرباز» مى گوید

بازیگرى که با وجود معافیت، سرباز شد
پخش سریال زودتر انجام شد.

کرد: به  ادامه سریال«ســرباز» اظهار عامل هاشــمى درباره
نظرم مخاطبان «سرباز» روز به روز بیشــتر مى شوند چراکه 

بازیگران بیشــترى اضافه خواهند شد ما هنوز از پدرام 
شریفى، جواد خواجوى، نیما شعبان نژاد بازى 

ندیدیم. البته مردم به این ساختار موقعیتى 
در فیلمنامه عادت خواهند کرد و براى 

جذاب خواهد شــد که اکثر آنها
فیلمنامــه موقعیت هاى جذاب 
دارد و در عــرض فیلمنامه هم 

موقعیت جذاب وجــود دارد 
فیلمنامه کم و در طــول
کم بــا ســریال همراه 

مى شوند./1843

«سرباز» مى گوید

ت، سرباز شد

تعطیلى کرونایى ســینماها و ورود فیلم ها به چرخه اکران آنالین به علت یک مرض قدیمى که قاچاق 
گسترده است به نتیجه روشنى نرسیده. همانطور که تیراژهاى میلیونى لوح فشرده شبکه خانگى به  علت 

قاچاق به زیر 5000 رسیده، قاچاق مجازى هم نفس اکران آنالین را در همین ابتداى راه گرفته.
رامبد جوان که به عنوان تهیه کننده،  فیلم «طال» را راهى اکران آنالین کرده به «اعتماد» گفت: دلم 
قطعاً با اکران فیلم «طال» در سینماها بود. همه ما عوامل فیلم دوست داشتیم با تماشاگران فیلم مان 
را در سالن سینما ببینیم. اما چه تضمینی وجود دارد که بیماري کرونا به این زودي از کشور برود و 
زندگی هاي ما به روال عادي بازگردد؟ کرونا شوك بزرگی به همه ما وارد کرد و همه  چیز را تغییر 

داد و ما هم ناچار شدیم به سمت اکران آنالین برویم.
رامبد جوان با اشــاره به قاچاق زودهنگام «طال» گفت: با توجه به قاچاق فیلم بعد از «اکران 
آنالین» ضرر کردیم و واقعًا سرمایه این فیلم برنگشته اســت و به نظر مى رسد باید فکرى 

اساسى براى حفظ کپى رایت انجام داد.
رامبد جوان درباره فعالیت هاى تهیه کنندگى اش در سال هاى اخیر گفت: من و شریکم محمد 
شایسته قرار گذاشــته بودیم که چهار فیلم در طول یکســال تولید کنیم. «قانون مورفی» به 
کارگردانی من، «طال» به کارگردانی پرویز شــهبازي، «زیرنظر» به کارگردانی مجید صالحی 
و «جهان با من برقص» به کارگردانی ســروش صحت. فیلم اول و دوم و ســوم را ساختیم. وقتی 
به فیلم چهارم «جهان با من برقص» رســیدیم کفگیرمان به ته دیگ خورد و براي تولید فیلم سروش 
صحت دیگر پول نداشتیم. از سروش عذرخواهی کردیم و او با محمدرضا تخت کشیان (و با سرمایه سجاد 

خواجه علیجانى) فیلمش را ساخت./1844

که عالوه بر داشتن شخصیت خودجوش و اکتیو از لحاظ قامت 
همیشه یک نگاه باال به پایینى از طرف «یحیى» به «شهاب» 

باشد، منبراى این نقش انتخاب شدم.
وى درباره همکارى با آرش مجیدى افزود: آرش مجیدى یک 
بازیگر حرفه اى و بى نظیر اســت و در کنارش به عنوان نقش 
مقابل احساس خوب دارید که دائم همراه بازیگر است از این رو 

1«سرباز» 21 ماه سربازى را
پخش ســریال وى درباره
بازى مى کردیم ســریال را
ذائقه و فصل براى پخش سر
مى کردم این سریال د فکر
روایت فصل همخوانى داش
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قاچاق بهز
رامبد ج
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صحت دیگ
خواجه علیج

رامبد جوان: به سروش صحت که رسید
کف گیر به ته دیگ خورد!

طوالنى ترین کارتون دنیا هم اسیر کرونا شد

مهسا کرامتى، بازیگر ســینما و تلویزیون با بیان اینکه من 
و خانواده ام همچنان در قرنطینه هســتیم گفت:  تا زمانى 
که اعالم نکنند فعالیت هاى هنــرى مى توانند کار خود را 
آغاز کنند هم فعالیت حرفه اى متوقف اســت. از وضعیت 
فیلمبردارى باقى پروژه ها اطالعى ندارم اما همســرم راما 
قویدل قصد کلید زدن کارى را داشــت که به علت شیوع 

کرونا کار خود را متوقف کرد.
وى با بیان اینکه در دوره کرونا درگیر اسباب کشى بودم ادامه 
داد: به دلیل همین اسباب کشى، نشد زیاد به کارهاى خانگى 
که افراد در دوره قرنطینه انجام دادند مثل پختن نان خانگى 
یا تجربه پخت غذاهاى تازه برسم. من در دوره شروع شیوع 

و گسترش کرونا درگیر اسباب کشى بودم.
بازیگر فیلم «چاقى» از ناراحت کننده ترین صحنه اى که 
این روزها در جامعه دیده اســت گفت: ناراحت کننده ترین 
صحنه اى که این روزها شاهدش بودم و البته االن به دلیل 
تکرار آن متأسفانه عادت کردم این بود که مردم ماسک و 
دستکش هایى را که استفاده کرده بودند بر روى زمین و یا 
در کنار سطل آشغال ها مى اندازند و حتى رغبت نمى کنند تا 
کنار سطل آشغال بروند، دستکش و ماسک خود را به درون 

آن بیاندازند و درکنار سطل رها مى کنند.
وى در پایان از عملکرد وزارت بهداشت و کادر درمان گفت: 
همسرم مبتال به کرونا شد و درحال حاضر بهبود پیدا کرده 
است. رسیدگى به او از سوى کادر درمانى  بسیار مناسب و 
مدام پیگیر حال وى بودند. همسرم در منزل دوره بیمارى 
و نقاهت خود را گذراند و کامًال ما را از اینکه به چه شیوه اى 
مى توانیم از وى مراقبت کنیــم آگاه کردند و نکات را به ما 
آموزش دادند. عملکرد وزارت بهداشت ضعیف نیست. شاهد 

زحمات کادر درمان هستیم.

علیرام نورایى، بازیگر ســینما و تلویزیون که این روزها در 
مقام مجرى، مسابقه تلویزیونى «شهروند و مافیا» را روى 
آنتن شبکه سالمت دارد درباره این تجربه تازه خود توضیح 
داد: من خود را مجرى نمى دانم بلکه یک بازیگر هســتم و 

دغدغه هایم در عرصه بازیگرى است. 
نورایى که در سریال هاى مختلفى در نقش هاى جاسوسى 
و پلیسى ظاهر شــده اســت، درباره حضورش در فضاى 
رازآلود «مافیا» با کمک آن نقش ها بیان کرد: من باید سعى 
مى کردم حرکت چشمم چیزى را لو ندهد. نهایت سعى من 
این بود که کمترین تأثیر را در روال طبیعى بازى داشــته 
باشم. از این حیث که نقش هاى مرموز زیاد بازى کردم، فکر 

مى کنم خیلى کمک کننده بود. 
وى در پاســخ به این ســئوال که «مافیا» چه همخوانى با 
فرهنگ ایرانیان و به ویژه منتقدانى که معتقد هستند دروغ 
را آموزش مى دهد، دارد بیان کرد:  با این مخالف هستم که 
«مافیا» قانع کردن و آموزش دروغ گفتن است، چرا که ما 
طرف دیگر مسئله را نگاه نمى کنیم که شناخت دروغگو را 

آموزش مى دهد.

سریال «موچین» با بازى متفاوت امیر نورى و بازیگران سرشناس کمدى بعد 
از شب هاى قدر در شبکه نمایش خانگى پخش مى شود.

در حالى که پیش تر اعالم شده بود سریال «موچین» از 8 اردیبهشت ماه 
توزیع مى شود اما این ســریال با تأخیر و بعد از شب هاى قدر به نمایش 

خانگى مى آید.
«موچین» سریالى کمدى اســت که با حضور بازیگرانى سرشناس از 
دنیاى کمدى و داستانى جالب مهمان خانه هاى مردم در شبکه نمایش 
خانگى مى شود. امیر نورى در این سریال کمدى با گریمى متفاوت و 
نقشى دیدنى مقابل دوربین رفته و در بخشــى از سریال ایفاگر نقشى 

متفاوت با لباس زنانه است.
حســین تبریزى، کارگردان، فیلمنامه نویس و بازیگر کشــورمان در 

جدیدترین تجربه کارگردانى اش سریال «موچین» را براى نمایش خانگى 
آماده کرد و با این سریال طنز به نمایش خانگى مى آید.

در خالصه داستان سریال «موچین» آمده است: «انصاف نیست که دنیاى ما 
آنقدر کوچک باشد که آدم هاى تکرارى را روزى صد بار ببینیم و آنقدر بزرگ 

باشد که نتوانیم آن کسى را که دوست داریم حتى یک بار ببینیم...»
مرجانه گلچین، حمید لوالیى، شهره لرستانى، زهرا جهرمى، عباس جمشیدى، 
مهران رجبى، امین چنارانى، رز رضوى، افشین غیاثى، مجید شهریارى، سعیده 
عرب، آشا محرابى، رابعه اســکویى، على صادقى و امیر نورى گروه بازیگران 

سریال «موچین»  را تشکیل مى دهند./1842

فیلمبردارى نسخه سوم از فیلم سینمایى «دنیاى ژوراسیک» پس از پشت سر 
گذاشتن ماه ها تعطیلى به دلیل شــیوع جهانى ویروس کرونا از اواخر تابستان 

سال جارى آغاز خواهد شد. 
«کریس پرت» در نقش «اوون گریدى» بــار دیگر به دنبال موفقیت هاى دو 
نسخه قبلى این فیلم در گیشه است، پرت ســال گذشته انیمیشن موفق «به 
پیش» را در گیشه داشــت، اثرى که در صورت برگزارى اسکار از شانس هاى 

آکادمى به حساب مى آید.
«کالین ترورو»، کارگردان نســخه دوم «دنیاى ژوراسیک» در مصاحبه اى 
طى اکران نســخه دوم فیلم در پاریس اعالم کرد که: فیلم سینمایى«دنیاى 
ژوراســیک» باید بتواند مانند مجموعه «جنگ ســتارگان» باشد که چندین 
کارگردان مختلف توانایى ادامه دادن راه کارگردان قبلى را داشته باشند و چیز 
بسیار متفاوت و جالبى خلق کنند. اما با این حال ترورو در ادامه تصحیح کرد که 

او در آینده خود را به طور کلى از این مجموعه جدا نخواهد کرد. 
بعد از حضور موفق «دنیاى ژوراســیک» و فروش 1/5 میلیــارد دالرى در 
سینماى جهان، کالین ترورو ساخت قسمت نهم از مجموعه فیلم هاى «جنگ 
ستارگان» را بر عهده گرفت. قرار است قسمت نهم «جنگ ستارگان» در سال 
2019 میالدى اکران شود، اما مراحل ابتدایى تولید از اواخر سال میالدى جارى 

آغاز خواهد شد.

پخش سریال «موچین»
 با بازى متفاوت امیر نورى

فیلمبردارى «دنیاى ژوراسیک 3» 
تابستان آغاز مى شود

مهسا کرامتى:  همسرم 
مبتال به کرونا شد 

به دلیل شــیوع ویروس کرونا، تولید طوالنى ترین 
کارتون جهان محصول کشــور ژاپن متوقف شد به 
طورى که براى اولین بار در دهه هاى اخیر شــبکه 
پخش کننده این کارتون تصمیــم دارد اپیزودهاى 

تکرارى روى آنتن ببرد.
کارتــون «سازایى-ســان/Sazae-san» که 
نخستین بار سال 1969 روى آنتن رفته است داستان 
زندگى خانم «سازایى» یک زن خانه دار شاد اما دست 
و پاچلفتى است که با شوهر، پســر، والدین و برادر و 

خواهرش زندگى مى کند.
این سریال کارتونى با اپیزودهاى 30 دقیقه اى اش 
یک شنبه شب ها پخش مى شــود و در ژاپن بسیار 
محبوب است و براى بسیارى از مردم این کشور یادآور 
پایان هفته اســت. اما این کارتون که از سوى کتاب 

رکوردهاى گینس به عنوان طوالنى ترین ســریال 
انیمیشنى تلویزیونى دنیا شناخته مى شود این روزها 

تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است.
شــبکه تلویزیونى فوجى ژاپن بعد از شیوع گسترده 
بیمارى کرونا اعالم کرده اســت بــه منظور حفظ 
ســالمت پرســنل این کارتون، تولید آن را متوقف 
کرده اســت. در اعالمیه روز یک شنبه 10 مى (21 
اردیبهشت) شبکه ژاپنى آمده اســت: ما از روز 17 
مى اپیزودهاى جدیدى از «سازایى-ســان» روى 
آنتن نمى بریم و به جاى آن قسمت هاى گذشته را 

بازپخش مى کنیم.
این براى اولین بار بعد از ســال 1975 و  مشکالت 
ایجاد شــده از بحران نفتى اســت که شبکه پخش 
این کارتون، مجبور به بازپخش اپیزودهاى گذشته 

شده است.

   محمدامین شکارى/ خبرگزارى صبا |

پوستر جدید و انگلیسى فیلم «گربه سیاه» براى حضور در 
بازارهاى فیلم بعد از دریافت پروانه نمایش رونمایى شد.

فیلم «گربه سیاه» به کارگردانى کریم امینى و تهیه کنندگى 
بهرام رادان اواخر مهرماه سال گذشته مقابل دوربین رفت 
و بعد از چند ماه، تصویربردارى آن در آذرماه به پایان رسید. 
مراحل فنى فیلم «گربه سیاه» اردیبهشت ماه به پایان رسید 
و این فیلم متقاضى دریافت پروانه نمایش شد و پوستر جدید 

این فیلم سینمایى هم رونمایى شد.
حاال پوستر انگلیســى فیلم «گربه سیاه» براى نمایش در 
بازارهاى فیلم رونمایى شده و این فیلم براى اکران منتظر 

دریافت پروانه نمایش است. 
«گربه سیاه» روایتگر داستانى مخصوص جوانان است و به 
نظر مى رسد در زمان اکران بتواند نظرات مثبتى از مخاطبان 
جوانش دریافــت کند.بهــرام رادان در تجربه اى متفاوت 
در کنار بازیگرى تهیه کنندگى فیلم «گربه ســیاه» را هم 

برعهده دارد و در این فیلم ایفاگر نقش خودش است.
بهرام رادان، ترالن پروانه، کیا رکنى، پیام احمدى نیا، آزاده 
سدیرى، علیرضا استادى، حسین پورکریمى، بهاره کیان 
افشار، رضا یزدانى، احسان کرمى، على اوجى و گروه سون 
بند بازیگران فیلم «گربه سیاه» را تشکیل مى دهند./1845

رونمایى از پوستر جدید فیلم «گربه سیاه»

محمدحسین لطیفى، کارگردان سینما و تلویزیون مهمان برنامه «پشت صحنه» رادیو 
تهران بود و درباره جدایى از شبکه نمایش خانگى صحبت کرد.

این کارگردان درباره ادامه ندادن کار در شبکه نمایش خانگى مطرح کرد: واقعیتش 
این بود که دزدى سى دى ها شروع شده بود و حتى بعضى اوقات پخش کننده ها هم 
روراست نبودند. شرایطى را دیدم که مناســب نبود. از آن طرف هم مسئله سرمایه 
وجود داشت. واقعیت این است که اگر سریال سازى را بتوانیم به صنعت تبدیل کنیم، 
همه چیز درست مى شود. تا زمانى که صنعت نیســت و مانند صنعت با آن برخورد 

نمى کنیم، شدنى نیست.
وى در بخش دیگرى از این گفتگوى رادیویى درباره نبودش در فصل سوم «قلب 

یخى» و ناتمام ماندن آن توضیح داد: ما به ممیزى هاى خیلى سنگین خوردیم. چهار 
قسمت آخر تبدیل به دو قسمت شد و آن دو قسمت را من هیچ وقت ندیدم. شما فکر 
کنید که نصف کار شما را ممیزى کنند و بزنند. من خیلى دل شکسته شدم اما قرار 
شد در فصل 3 که خیلى زیباتر از همه قسمت ها بود، بتوانیم جبران کنیم ولى من، 
سرمایه گذار و تهیه کننده به اختالفاتى خوردیم که ترجیح دادم بخاطر غرورم دیگر پاى 
کار نایستم و کنار رفتم. اشتباه دوستان در این بود که وقتى قصه و بازیگران را عوض 
مى کنند، نباید از اسم یک برند وام بگیرند. یعنى مردم با دید «قلب یخى» آمدند در 
صورتى که اگر اسمش چیز دیگرى مى شد، شاید مى گرفت. فکر مى کنم اشتباه در 

این بود که مردم با یک انتظار دیگرى آمدند و کار دیگرى دیدند.

سرنوشت 
عجیب 
«قلب یخى»

«مافیا»  تمرین  
شناخت  دروغگو  است
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مربى سابق پرســپولیس، با ســپاهان نیز موفق شد دومین جشن 
قهرمانى خود را در فوتبال ایران به ثبت برساند و از خاطرات جالب 
آن دوران مى گوید. چند روز پیش ســالروز هت تریک سپاهانى ها 
در فوتبال ایران محسوب مى شــد. تیمى که در میانه فصل زالتکو 
کرانچار را به عنوان ســرمربى و علیرضا مرزبــان را بعنوان مربى 
روى نیمکت خود داشــت و در نهایت به قهرمانــى لیگ یازدهم

 دست یافت. 
آقاى مرزبان! درباره قهرمانى لیگ یازدهم با 
سپاهان صحبت مى کنید. تیمى که در اواسط 

فصل با کرانچار به آن اضافه شده بودید.
ما با کرانچار در تیم ملى مونته نگرو بودیم و بعد از اینکه نتایج خوبى 
را گرفته بودیم تصمیم گرفته شد تا کرانچار برکنار شود و درخواست 
فدراســیون فوتبال مونته نگرو در آن زمان اما این بود که به کارم 
ادامه بدهم. چون بازى نزدیکى با ســوئیس داشتیم فقط قول دادم 
که براى آن بازى باشم و بعد از آن همکارى را تمام کنیم. حدود یک 
هفته بیشتر طول نکشــیده بود که کرانچار به من زنگ زد و گفت 
اگر مایل هستى به ســپاهان برویم. من خیلى زود جدول و شرایط 
و بازیکنان را دیدم و به او گفتم که با این تیــم مى توانیم در ایران 
قهرمان شویم. همان زمان این حس وجود داشت که فاصله بسیارى 
با صدر جدول داشــتیم. کرانچار مى گفت که کار سختى خواهیم 
داشــت تا بخواهیم تیم را باال ببریم. همینطور سپاهان مشکالت 
داخلى زیادى داشت.  وقتى که کار را آغاز کردیم مسئله مثبتى بود 
چون تیم ســپاهان در آن زمان بازیکنان بزرگى داشت؛ بازیکنانى 
که شخصیت خیلى خوبى داشتند و در تمام پست ها بازیکن الیق 

و خوب داشت. البته به خاطر اختالفات درونى تیم آنها خوب نتیجه 
نگرفته بودند و ما در واقع توانستیم نتیجه بگیریم. تیم از نظر روحى و 
روانى بازسازى شد و خوشحالم که آن قهرمانى را به اصفهان بردیم.
ســپاهان بازیکنان ســتاره زیادى داشت. 
بازیکنانى که موفق شده بودند سرمربى قبلى 
خود را برکنار کنند. نگران این موضوع نبودید 

تا مشکلى هم براى شما پیش بیاید؟
همیشه اینطور است که رختکن تیم ها قوى است. مهم این است که 
شما فضاى خیلى خوبى را در رختکن داشته باشید و بر اساس فلسفه 
شماست که یک تیم مى تواند خوب حرکت کند. این مسئله خیلى 
اهمیت دارد چون بحث نشان دادن اهداف بزرگ و کار کردن روى 
مسائل کوچک در دنیاى فوتبال قابل توجه است. یکى از واقعیاتى 
که باید بگویم این اســت که بازیکنان تیم از امتیازاتى که کســب 
کرده بودند ناراضى بودند ولى ما توانستیم در نیم فصل هم بازیکن 
جذب کنیم. ما برونو سزار را که اضافه کردیم او توانست یک مقدار 
مشکالت خط حمله تیم ما را بهبود بدهد و یک مهره خوبى به تیم 

اضافه کرده بودیم.
البته در اواسط فصل فرصت بدنسازى خوبى 
نصیب شما شد و به نظر مى رسد تاثیر زیادى 

در عملکرد کلى تیم داشت.
بازیکنان بعد از تســت هایى که ما انجام دادیم مشخص شد از نظر 
بدنى به ایده آل نزدیک نیســتند. ما به همین دلیل فشار را بیشتر 
کردیم و تمرینات فوق سختى را انجام دادیم که حتى چند بازیکن 
بعد از یک شب به اتاق من آمدند و گفتند که تمرینات سخت است 

و بدن درد دارند. من به آنها گفتــم که اگر قهرمانى مى خواهند و از 
آن شرایط جدا شــوند راهى ندارد مگر اینکه صداى استخوان هاى 
بدن شان را بشنوند. خیلى خوشحالم که بازیکنان در همان جلسه هم 
قبول کردند که باید بیشتر تالش کنیم. نقش لیدرهاى تیم به عنوان 
بازیکنان باتجربه خیلى مهم بود و هم از نظر بدنى، روانشناســى و 
سیســتم بازى با ما هماهنگ بودند. روى این معیارها کار کردیم و 
همین بازیکنان بى نهایت خوب کار کردند و قهرمانى را هم خیلى 

زود ما مى توانستیم بگیریم.
قبل از اینکه به بازى رشت بروید، استقالل در 
دربى با پرسپولیس بازى داشت و ایمون زاید 

پرسپولیس را به سه امتیاز رساند.
باید به جرات بگویم فاکتورهاى بین المللى که در فوتبال وجود دارد 
فاکتورهاى خاصى است؛ اگر این مسائل رعایت شود شما مطمئنا 
نتایج مثبتى مى گیرید و یکى از مهم ترین آنها در واقع حمایتى است 
که در رختکن تیم اتفاق مى افتد. رختکن بازیکنان باید اعتقاد قلبى 
به فلسفه کادرفنى تیم داشته باشد؛ وقتى این همبستگى باشد شما 
همیشه مى توانید اگر اشتباهى هم انجام بدهید به سادگى آن را حل 
کنید. یادم نمى رود در بازى فوالد،  ما در نیمه دوم حســن اشجارى 
را خیلى زود از دست دادیم، بازى یک بر یک بود و فوالد هم فشار 
زیادى را روى دروازه ما ایجاد کرده بود؛ هر لحظه امکان داشت که 
ما گل دوم را دریافت کنیم. در یک صحنه بازیکن ما مصدوم شده 
بود و دیدم که سیدجالل حسینى و محسن بنگر از آن عقب آمدند و 
خیلى هم عصبانى بودند؛ به جواهیر سوکاى معترض بودند و به او 
مى گفتند که چرا نمى دوى؟ سوکاى خودش دائما معترض بود که 

مى خواهد تعویض شود و مى گفت چون دماى هوا باالست نمى تواند 
بازى کند، فقط در زمین ایستاده بود.

شما زیر بار حرف بازیکنان نرفتید؟
10 نفره بودیم و وضعیت خیلى ســخت بــود. در همان لحظه به 
بازیکنان خط دفاعى گفتم شــما نتیجه را نگه دارید، من به شــما 
قول مى دهم که ســوکاى گل بعدى را مى زنــد. تنها بازیکنى که 
این سرعت را داشت که از خط دفاعى حریف بگذرد فقط سوکاى 
بود. روى نیمکــت هم بازیکنى نداشــتیم که بخواهــد آلترناتیو 
مطمئنى باشــد و گفتم که تعویض نمى کنیم. قرار شــد نتیجه را 

در واقــع همینطور هم نگه دارند تا ســوکاى گل بزند و 
فقط در زمین شد. ســوکاى که 80 دقیقه 

راه مى رفت یک توپ به او 
رسید و گل زد؛ بعد از بازى 

100 درصد مطمئن شــدم که 
قهرمــان شــدیم و همه چیز 

تمام شده اســت. آن زمان هم 
باید بگویم که آقــاى رحیمى نقش 

مثبتى داشتند و مســائل درون تیمى را 
خیلى خوب با هم حــل مى کردیم؛ همان 

زمان ایشان زمین تمرین جدید را ایجاد کردند 
و شرایط خوبى را براى سپاهان درست کرده بود. به 

هیچ وجه مشکل مالى و تشــکیالتى نداشتیم. با توجه به اینکه در 
لیگ قهرمانان آســیا هم بودیم حتى در پروازهاى خارجى مشکل 

نداشتیم و مدیریت خیلى قوى داشتیم.

خاطرات علیرضا مرزبان در  سالروز هت تریک سپاهانى ها:

سوکاى 80 دقیقه راه رفت و بعد آن گل حساس را زد
هد تعویض شود و مى گفت چون دماى هوا باالست نمى تواند 

ند، فقط در زمین ایستاده بود.
شما زیر بار حرف بازیکنان نرفتید؟

در همان لحظه به وضعیت خیلى ســخت بــود. بودیم و ه
ن خط دفاعى گفتم شــما نتیجه را نگه دارید، من به شــما 
ى دهم که ســوکاى گل بعدى را مى زنــد. تنها بازیکنى که 
عت را داشت که از خط دفاعى حریفبگذرد فقط سوکاى
نداشــتیم که بخواهــد آلترناتیو بازیکنى ى نیمکــت هم

ى باشــد و گفتم که تعویض نمى کنیم. قرار شــد نتیجه را 
در واقــع همینطور هم رند تا ســوکاى گل بزند و 

فقط در زمین ــوکاى که 80 دقیقه 
رفت یک توپ به او 
 گل زد؛ بعد از بازى 

رصد مطمئن شــدم که 
ـان شــدیم و همه چیز

ده اســت. آن زمان هم 
ویم که آقــاى رحیمى نقش 

داشتند و مســائل درون تیمى را 
خوب با هم حــل مى کردیم؛ همان 

شان زمین تمرین جدید را ایجاد کردند 
ط خوبى را براى سپاهان درست کرده بود. به

جه مشکل مالى و تشــکیالتى نداشتیم. با توجه به اینکه در 
هرمانان آســیا هم بودیم حتى در پروازهاى خارجى مشکل 

م و مدیریت خیلى قوى داشتیم.

ز سر ل

جزیره کیش به عنوان یکى از شهرهاى پیشنهادى 
ســتاد مبارزه با کرونا براى برگزارى ادامه لیگ برتر 

مطرح است.
 بعد از کش و قوس هاى فراوان و با اینکه بسیارى از 
اهالى فوتبال منتظر بودند در جلسه روز دوشنبه اعضاى 
ستاد مبارزه با کرونا مجوز شروع تمرینات و مسابقات 
فوتبال در ایران صادر شود، ولى بازهم چنین اتفاقى 
رخ نداده و اینطور که از شواهد پیدا است ستاد مذکور 
فعال قصد صدور مجوز برگزارى فوتبال در شهرهاى 
مختلف را ندارد.در این شرایط اما یک شرط وجود دارد 
که در صورت تایید مسئوالن فدراســیون فوتبال و 
سازمان لیگ مى تواند باعث شروع دوباره مسابقات 
لیگ برتر فوتبال شود. اعضاى ستاد کرونا در جلسه 
اخیر خود به این نتیجه رســیدند که با توجه به سفید 
بودن وضعیت برخى شهرهاى ایران در صورت موافقت 
باشگاه ها و سازمان لیگ مى شود ادامه لیگ برتر را 
به صورت متمرکز در یکى از شهرهایى برگزار کرد که 

دیگر ابتال به کرونا در آن دیده نمى شود.
اخیرا حریرچى معاون وزارت بهداشت در این خصوص 
اعالم کرد که شاید بشود با در نظر گرفتن برخى شرایط 

مسابقات لیگ برتر را ادامه داد. حریرچى به طور شفاف 
درباره موضوع برگزارى متمرکز مسابقات حرفى نزد 
اما منظور او دقیقا همین بود که با تایید فدراســیون و 
موافقت باشگاه ها شاید بشــود تیم ها براى مدتى به 
قرنطینه کامل بروند و بازى ها به صورت متمرکز در 

چند یا یک شهر خاص برگزار شود.
پیگیرى ها در این خصوص نشان مى دهد که یکى از 
گزینه هاى اصلى برگزارى مسابقات لیگ برتر جزیره 
کیش اســت؛ از آنجایى که کیش تقریبا در وضعیت 
سفید قرار دارد و از لحاظ امکاناتى و هتلینگ نیز شرایط 
مطلوبى بر آن حکم فرما است، اعضاى ستاد مبارزه با 
کرونا در ورزش در جلسه دیروز این جزیره مرجانى را به 
عنوان یکى از گزینه ها براى برگزارى مسابقات لیگ 

برتر فوتبال مطرح کردند.
البته برگزارى متمرکز بازى هــا معایب زیادى دارد؛ 
اولین مورد آن قرنطینه همزمان 16 تیم لیگ برتر که 
هرکدام حداقل 40 عضو دارند در یک شهر است. به 
عبارت دیگر باید به طــور همزمان حدود 640 نفر در 
هتل هاى مختلف اقامت پیدا کنند و از نظر بهداشتى 

نیز مدام سالمت آنها مورد تست قرار بگیرد.
از سوى دیگر اگرچه جزیره کیش از نظر بحث هتل 

و امکانات رفاهى وضعیت خوبى دارد، اما اصلى ترین 
مشکل آن نداشتن زمین چمن است. این جزیره فقط 
یک ورزشگاه المپیک را در خود جاى داده که آن هم 
از نظر وضعیت چمن از شرایط خوبى برخوردار نیست. 
حال شــما فرض کنید 16 تیم لیگ برتــرى روزانه 
بخواهند روى چمن این مجموعــه تمرین کنند و از 
طرفى هر هفته حداقل 8 مسابقه هم آنجا برگزار شود 

که به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.
از طرف دیگر شهرهاى بزرگ ترى که چند ورزشگاه 
هم دارند، درگیرى زیادى با ویروس کرونا دارند و عمال 
نمى شود در کالن شهر ها تیم ها خود را قرنطینه کنند 

و هیچ تماسى با محیط بیرونى نداشته باشند. 
در چنین شرایطى اعضاى ســتاد مبارزه با کرونا قرار 
است در جلسات بعدى نیز موضوع برگزارى مسابقات 
فوتبال را به بحث بگذارند و شاید مسئوالن سازمان 
لیگ نیز جلســاتى را با آنها برگزار کنند تا براى ادامه 
رقابت هــاى فوتبال به نتیجه برســند اما چیزى که 
مشخص است در حال حاضر هیچ راهکار مشخصى 
براى از ســرگیرى دوباره فعالیت هاى ورزشى وجود 
ندارد و براى رسیدن به جوابى در خصوص زمان شروع 

دوباره فوتبال باید چند روز دیگر هم صبر کنیم.

در کیش، مات مى  شویم!

تابلوى آبرنگ یادمان اداى احترام شهردارى اصفهان 
به جامعه پرستاران و پزشــکان براى مقابله با کرونا 
ویروس اثر اســتاد احمد مطیع  با حضور شــهردار 
اصفهان، رییس سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شهردارى و اعضاى شوراى اســالمى این شهر به 

مناسبت روز جهانى پرستار رونمایى شد.
محمد عیدى در این مراسم روز جهانى پرستار را به 
همه مجاهدانى که در روزهاى شدت کرونا، ایثار و 

فداکارى بسیار زیبایى انجام دادند تبریک گفت.
رییس سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 
اصفهان افزود: یکى از وظایف حوزه معاونت فرهنگى 
براســاس ابالغ انجام شــده، تبدیل مناسبت ها به 
گفتمان هاى هنرى پر روایت و پرخاطره اســت که 
خاطرات آنها به الگوهاى ارزشى اجتماع تبدیل شود.

وى ادامه داد: از ابتداى اســفندماه سال گذشته که 
با شــیوع کرونا مواجه بودیم همه دست اندرکاران و 
مجاهدان در حوزه هاى مختلف شهردارى، خدمات 

شهرى و معاونت فرهنگى فعالیت هاى بى شائبه اى 
را انجام دادند که در کنار همه اقشار، کادر پزشکى و به 
خصوص پرستاران نیز شبانه روز با این معضل دست 

به گریبان بودند.
وى تصریح کرد: شــهردار اصفهان در همین راستا 
در اسفندماه گذشــته، در جلسه اى به خدمات شبانه 
روزى پرستاران اشــاره کرد و لذا قرار شد نمادى از 
کادر پزشکى در شــهر نصب و روز پرستار به نیکى 

برگزار شود.
عیدى اظهار داشــت: در همین راســتا در روزهاى 
کرونایى با اســتاد احمد مطیع یکى از مکتب داران 
مکتب نگارگرى اصفهان مذاکره اى انجام شد و در 
نهایت اثرى بســیار زیبا با تکنیک آبرنگ در وصف 
ایثار پرستاران با عنوان یادمان اداى احترام شهردارى 
اصفهان به جامعه پرستاران و پزشکان براى مقابله با 

کرونا ویروس خلق شد.
رییس سازمان فرهنگى تفریحى ورزشى شهردارى 

اصفهان گفت: دومین اقدام در این زمینه تولید ماسک 
با بهره گیرى از صنایع دستى اصفهان بود که در آن 

نماد این شهر به چشم مى خورد.
وى افزود: جهت تهیه این ماســک ها از پارچه هاى 
قلمکار شهر اصفهان استفاده شده که نشان مى دهد 

صنایع دستى اصفهان قابلیت کاربردى شدن دارند.
وى با بیان اینکه این اقــدام، کارى موثر براى رونق 
اقتصاد فرهنگى است، گفت: این ماسک ها پاسخى 

هنرى و لطیف به یک نیاز فرهنگى امروز است.
عیدى خاطرنشــان کرد: همــگام با ایــن اتفاق، 
ماسک هایى که حاصل صنایع دستى اصفهان است، 
در بیمارستان هاى شهر اصفهان توزیع و اثر هنرى 
استاد مطیع به دفتر شهردار منتقل و در زمانى مقتضى 

تقدیم وزیر خواهد شد.
گفتنى است؛ در این مراســم با اهداى لوح به استاد 
مطیع مکتب داِر مکتب نگارگرى اصفهان براى خلق 

پوستر پرستار تقدیر شد.

رونمایى از تابلوى آبرنگ
 "ایثار پرستاران" در روزهاى کرونایى

 سیدعلى پزشک سخنگوى سپاهان خبر انتخاب 
مدیرعامل جدید براى این باشگاه را رد کرد.

با وجود شــایعات فراوان مبنى بر انتخاب 
یک مدیرعامل جدید براى سپاهان ، نیکفر 
که بعنوان سرپرست جانشین تابش شده 
فعــال کار خود را بعنوان سرپرســت ادامه 

خواهد داد. 

پزشک در این باره گفت:همانطور که در جریان اخبار باشگاه 
قرار گرفته اید ، رییس هیئت مدیره باشگاه آقاى نیکفر پس 
از استعفاى تابش بعنوان سرپرست باشگاه معرفى شده اند 
که بر اساس آخرین تصمیم گیرى که انجام شد, ایشان تا 
آخر فصل به کار خود در سمت سرپرست ادامه خواهند داد .

سخنگوى سپاهان افزود: با حمایت و همراهى همه جانبه 
سایر اعضاى محترم هیئت مدیره و هواداران عزیز ، انشاله 

در آخر فصل به نتایج ارزشمندى نیز دست پیدا خواهیم کرد.
او گفت : اطمینان خاطر میدهم کادر مدیریتى جدید باشگاه 
علیرغم بى مهرى هاى اخیر و در هر شرایطى ، سپاهان را 
بعنوان تیم مدعى در کورس قهرمانى لیگ برتر ، جام حذفى 
و جام باشگاه هاى آســیا به گونه اى حفظ و هدایت خواهد 
نمود که همواره با عملکردى شایسته از نام بزرگ سپاهان 

صیانت و پاسدارى نماید.

تا پایان فصل خبرى از مدیرعامل نیست
 لیون فرانســه قصد دارد تا «مهدى بن عطیه» 
ستاره خط دفاعى الدحیل قطر را به خدمت 
بگیرد.این درحالیست که غولهاى ترك 
هم بدنبال جذب ماریو مانجوکیچ ستاره 

خط حمله این تیمند. 
طبق ادعاى رســانه هاى قطرى باشگاه 
المپیک لیون در نظر دارد تا بن عطیه را در 

فصل نقل و انتقاالت تابســتانى جذب کند. رودى گارسیا 
سرمربى این تیم فرانسوى در رم ســابقه همکارى با این 
ستاره مراکشى را داشته و از همین رو تاکید زیادى دارد تا 

این بازیکن را در تابستان به خدمت بگیرد.
این درحالیست که گفته مى شــود مانجوکیچ هم از بازى 
در لیگ قطر راضى نیست و به اروپا بازخواهد گشت.شاید 

جایى در همسایگى ایران در ترکیه.

الدحیل در آستانه دو شوك بزرگ 

احمد خلیلى

 سوشــا مکانى وارد یک دعواى مفصــل و دنباله دار با 
هواداران پرسپولیس شده اســت. اقدام او از یک جهت 
منحصر به فرد است؛ اینکه معموال بازیکنان پرسپولیس 
و استقالل به تیم رقیب مى پیوندند و بعد در اینستاگرام 

تغییر رفتار مى دهند، اما سوشــا بــدون اینکه از آبى ها 
پیشنهاد داشته باشد به سمت این تیم متمایل شده است. 
در هر صورت مکانى عقیده دارد طى دوران حضورش 
در پرســپولیس یعنى لیگ هاى چهاردهم و پانزدهم، 
هواداران به اندازه کافى از او حمایت نکردند. این در حالى 
است که مکانى با تزلزل فنى و حاشیه هاى فراوانى که 
داشت، هرگز نتوانست به سرخ ها کمک کند. همه ماجرا 
اما همین نیست و سوشا از جهات دیگر هم باعث زیان 
دیدن پرسپولیس شد. براى نمونه مى توان به دو جامى 
اشاره کرد این دروازه بان به طور مستقیم و غیرمستقیم 

از کف سرخ ها ربود.
دربى برگشــت لیگ چهاردهم، هفته آخر و در فضایى 
کامال تشریفاتى برگزار شد، چون هیچکدام از دو تیم حتى 
سهمیه هم نمى گرفتند و برد و باخت فرقى به حال شان 
نمى کرد. با این حال این بازى حیثیتى را پرســپولیس 
با تک گل على علیپور برد. در پایان این مســابقه سوشا 
مکانى به سمت هواداران استقالل شادى کرد که همین 
مســاله باعث تذکر حنیف عمران زاده به او شد. بین دو 
طرف درگیرى فیزیکى به وجود آمد و نهایتا سوشا سه 
جلسه از همراهى تیم محروم شد. چون فصل به پایان 
رسیده بود، این محرومیت به ابتداى لیگ پانزدهم منتقل 
شد و به این ترتیب مکانى حضور در برابر پدیده مشهد، 

استقالل خوزستان و سپاهان را از دست داد. برانکو ناچار 
شد براى این سه بازى از دروازه بان جانشین یعنى ایمان 
صادقى استفاده کند. صادقى هم سنگ تمام گذاشت و 
8 گل خورد تا پرســپولیس از این سه مسابقه فقط یک 
امتیاز بگیرد. شاید اگر مکانى با همین کیفیت فنى اش در 
این سه بازى حاضر بود و پرسپولیس یکى، دو گل کمتر 
مى خورد این تیم قهرمان مى شــد، اما سرخپوشان آخر 
فصل جام را صرفا به خاطر تفاضل گل از دست دادند. غیر 
از همه گل هاى بدى که مکانى خورد و ماجراى بازداشت 
و حبس او بین دو نیم فصل، این محرومیت بیخودى هم 

واقعا براى پرسپولیس گران تمام شد.
در لیگ پانزدهم اما سوشــا مکانى غیــر از خود لیگ، 
جام حذفى را هم با ســناریوى تکــرارى «محرومیت 
ناشــیانه- ضربه خوردن تیم» از چنگ سرخپوشان در 
آورد. در بازى مرحله یک هشتم نهایى برابر ملوان، مکانى 
به خاطر اعتراضات احساسى و درگیرى عجیب با داور و 
کمک هایش یک کارت زرد گرفت تا دو اخطاره شود و 
دیدار مرحله بعد برابر ذوب آهن را از دست بدهد. در آن 
مسابقه باز ایمان صادقى درون دروازه قرار گرفت، هرچند 
در همان دقایق آغازین با سوت یدا... جهانبازى از زمین 
اخراج شد تا گلر ســوم تیم در وقت هاى اضافى دو گل 

بخورد و پرسپولیس در اصفهان با جام دوم وداع کند.

هواداران پرسپولیس شده اســت. اقدام او از یک جهت 
منحصر به فرد است؛ اینکه معموال بازیکنان پرسپولیس 
و استقالل به تیم رقیب مى پیوندند و بعد در اینستاگرام 

باز هم استاد سوشا باز هم استاد سوشا 
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اخطار اجرایى
محکوم علیه محمود پورعالى فرزندامام قلى مجهول المکان و محکوم له سعید عارفیان فرزند 
مصطفى بنشانى شاهین شهر خیابان عطار فرعى 4 شــرقى پ91 به موجب راى شماره 22 
تاریخ 24 / 1 / 98 حوزه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم 
علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ 000 / 000/ 10 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000 / 
125ریال هزینه دادرسى خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 26 / 10 / 97 تا زمان 
وصول در حق محکوم له و پرداخت هزینه دادرســى و هزینه عملیــات اجرایى نیز به عهده 
محکوم علیه است ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   835905 /م الف.  حبیب 

اسالمیان-  قاضى شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/2/327 
اخطار اجرایى

محکوم علیه عزت بلبکه فرزند قاســم مجهول المکان و محکوم له ســعید عارفیان فرزند 
مصطفى بنشانى شاهین شهر خیابان عطار فرعى 4 شرقى پ91 به موجب راى شماره 8 تاریخ 
24 / 1 / 98 حوزه هشتم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت مبلغ 000 / 000/ 10 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000 / 125ریال 
هزینه دادرسى خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 26 / 10 / 97 تا زمان وصول 
در حق محکوم له و پرداخت هزینه دادرســى و هزینه عملیات اجرایى نیز به عهده محکوم 
علیه است ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   835810 /م الف.  حبیب 

اسالمیان-  قاضى شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/2/328 
اخطار اجرایى

محکوم علیه علــى عوض زاده بهبهانى فرزندحســن مجهول المکان و محکوم له ســعید 
عارفیان فرزند مصطفى بنشانى شاهین شــهر خیابان عطار فرعى 4 شرقى پ91 به موجب 
راى شماره 17 تاریخ 24 / 1 / 98 حوزه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 
شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 000 / 000/ 24 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 000 / 300ریال هزینه دادرسى خسارت تاخیر تادیه از تاریخ670233 -  30 / 11 / 96 
و670234 -  15 / 7 / 97 لغایت زمان وصول در حق محکوم له و پرداخت هزینه دادرسى و 
هزینه عملیات اجرایى نیز به عهده محکوم علیه است ماده 34 قانون اجراى احکام همین که 
اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا 
اعالم نماید   835906 /م الف.  حبیب اسالمیان-  قاضى شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/2/329 
اخطار اجرایى

محکوم علیه علیرضا کاظمى  مجهول المکان و محکوم له ســعید عارفیان فرزند مصطفى 
بنشانى شاهین شهر خیابان عطار فرعى 4 شرقى پ91 به موجب راى شماره 29تاریخ 7 / 2 / 
98 حوزه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است 
به پرداخت مبلغ 000 / 500/ 7 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 750 / 93 ریال هزینه دادرسى 
و الصاق تمبر وپرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست  30 / 10/ 97 لغایت 
زمان پرداخت در حق محکوم له و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له و پرداخت 
هزینه دادرسى و هزینه عملیات اجرایى نیز به عهده محکوم علیه است ماده 34 قانون اجراى 
احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد صریحا اعالم نماید   835744/م الف.    قاضى شعبه سوم  حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/2/330 
اخطار اجرایى

محکوم علیه سعید خدرى مجهول المکان و محکوم له سعید عارفیان فرزند مصطفى بنشانى 
شاهین شهر خیابان عطار فرعى 4 شرقى پ91 به موجب راى شماره 876 تاریخ 25 / 12 / 97 
حوزه چهارم  حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است 
به پرداخت مبلغ 000 / 000/ 9 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 500 / 217 ریال هزینه دادرسى 
و الصاق تمبر  و هزینه نشرآگهى  وپرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک 
مرکزى با محاســبه دایره اجراى احکام از تاریخ تقدیم دادخواست  26 / 10/ 97 لغایت زمان 
پرداخت در حق محکوم له و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له و پرداخت هزینه 
دادرسى و هزینه عملیات اجرایى نیز به عهده محکوم علیه است ماده 34 قانون اجراى احکام 
همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد 
صریحا اعالم نماید   835746/م الف.  سعید مهدى پور  -  قاضى شعبه چهارم  حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر/2/331 
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139804002003004259/1 شــماره بایگانى پرونده: 9805943/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139903802003000062 تاریخ صدور: 1399/02/22 آگهى ابالغ اجرائیه 

پرونده شماره 9805943- بدین وسیله به آقاى على خالصى نائینى نام پدر: محمد تاریخ تولد: 
1348/09/01 شماره ملى: 1286843693 شماره شناسنامه: 2108 ساکن به نشانى متن سند 
(خیابان زینبیه- خیابان باتون- کوچه نجفى- پالك هفتاد و یک) که شناسایى نگردید و به 
نشانى اعالمى (خیابان شهیدان- خیابان ملت- کوچه سرچشمه منزل على خالصى نائینى) 
که ابالغ واقعى میسر نگردید ابالغ مى شود که خانم زهره ابوطالبیان الیادرانى نام پدر: حسن 
تاریخ تولد: 1348/04/28 شماره ملى: 1283044455 شماره شناسنامه: 1766 جهت وصول 
مهریه خود (مبلغ ده هزار ریال هدیه کالم ا... مجید و دویســت و شصت و دو ریال و پنجاه 
دینار مهرالسنه و بیست مثقال طال آالت و تعداد چهارده عدد سکه آزادى و سه میلیون ریال 
بابت پول دو دانگ خانه و پنج میلیون ریال پول نقد میباشــد بنرخ روز) به استناد سند ازدواج 
8613 مورخ 1368/09/01 دفترخانه ازدواج شــماره 127 و طالق شماره 52 شهر اصفهان 
استان اصفهان علیه آقاى على خالصى نائینى اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 
9805943 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور پست، امکان ابالغ واقعى اجراییه به 
شما میسر نگردیده است. لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان امروز آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى مورث خود اقدام 
ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 842384 زهرا یعقوبى- رییس اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان/2/340
ابالغیه

شماره پرونده: 139804002133000223/1 شماره بایگانى پرونده: 9800325  شماره آگهى 
ابالغیه :  آگهى 139903802133000002 آگهى ابالغیه 87   بدینوســیله به ورثه مرحوم 
رضا قلى عادل نیا که عبارتند از : آقاى على عادل نیا نجف آبادى و خانم رضوان عادل نیا نجف 
آبادى همگى فرزندان مرحوم رضا قلى عادل نیا  ســاکنین : نجف آبادى خیابان شیخ بهائى 
جنوبى خیابان بزرگمهر نرســیده چهار راه بابک کدپســتى 8517769471 که برابر گواهى 
مامور مربوطه ابالغ واقعى ابالغیه ماده 87 به شــما در آدرس متن سند امکان پذیر نگردیده 
ابالغ مى گردد تمامت مالکیت مورث شما از پالکهاى ثبتى 627 اصلى ، 1385 اصلى و 628 
اصلى واقعات در قطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان و پالکهاى ثبتى 45 فرعى از 1003 
اصلى و 4 فرعى از 1088 اصلى واقعات در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان در قبال 
طلب خانم ناهید عابدینى نجف آبادى فرزند محمود (راجع به سند ازدواج شماره 1639 مورخ 
1390/07/16 تنظیمى در دفتر ازدواج شماره 62 نجف آباد ) و حقوق دولتى متعلقه بازداشت 
گردیده است بنابراین طبق ماده 87 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا مراتب براى 
اطالع به شما ابالغ و هرگونه نقل و انتقال نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر 
داده نمى شود . این آگهى فقط یک نوبت در روزنامه چاپ نجف آباد درج و منتشر مى گردد. 
841327/ م الف  اکرم محمود صالحى - مدیر واحد اجراى اسناد رسمى ثبت نجف آباد/2/345 

حصروراثت
 حیدر على قربعلى داراى شناسنامه شماره 490 به شرح دادخواست به کالسه 9900189 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حلیمه کمرانى 
بشناسنامه 131 در تاریخ 98/12/22 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1. حیدر على قربعلى ش ش 490 ، 2. یداهللا قربعلى ش ش 113 
، 3. معصومه قربعلى ش ش 1007 ، 4. صدیقه قربعلى ش ش 903 ، 5. اقدس قربعلى ش ش 
1136 ، 6. زهره قربعلى ش ش 50 ، 7. رضوان قربعلى ش ش  537 ، (فرزندان متوفى)متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 841421/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/346
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 1112/98 دادنامه 99/2/2-52 
مرجع رسیدگى شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: خالق سوارى نشانى: نجف 
  B2 آباد فیروزآباد خ گلستان 1 پالك 19  خوانده: مرتضى علیزداه نشانى: فوالد شهر محله
ساختمان سروش ط 2 پ 216 موضوع: مطالبه وجه 1 فقره چک به شماره 792390 جمعا به 
مبلغ 28/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى 
دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دعواى خالق ســوارى به طرفیت مرتضى علیزاده به خواسته به خواسته مطالبه 
تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین 
به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که 
داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، نظر به 
اینکه خواندگان دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشته دعوى و مستندات 
مصون از هرگونه ایراد و انکار باقیمانده است دعواى مطروحه را وموجه و ثابت تشخیص و 
مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 
و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 28/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/450/000 ریال به 
عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و 
پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ دادخواست 98/11/19 لغایت اجراى حکم که توسط 
اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد841483/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف 

آباد شعبه دوم حقوقى/2/347
حصروراثت

 رضوان عادل نیا داراى شناسنامه شماره 820 به شرح دادخواست به کالسه 9900202 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمحسین 

عادل نیا نجف آبادى بشناسنامه 11576 در تاریخ 84/2/7 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. رضا عادل نیا ش ش 22700 ، 2. رضوان 
عادل نیا ش ش 820 ، 3. طاهره عادل نیا ش ش 1091478287 ، 4. احمد عادل نیا ش ش 
1090859481 ، 5. جعفر عادل نیا نجف آبادى ش ش 831 (فرزندان متوفى)، 6. شاه بیگم 
عادل نیا نجف آبادى ش ش 15186 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 841545/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/2/348
حصروراثت

 فاطمه عظیما داراى شناسنامه شماره 927 به شرح دادخواست به کالسه 9900204 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رقیه انتشارى 
بشناسنامه 752 در تاریخ 98/12/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1. محمد على عظیما ش ش 811 ، 2. مصطفى عظیما ش ش 852 
، 3. فاطمه عظیما ش ش 927 ، 4. کبرى عظیما ش ش 751 ، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 842351/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/350
حصروراثت

 محمد على حشمى داراى شناسنامه شماره 33 به شرح دادخواست به کالسه 9900195 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهره حاجى 
ابوالقاسمى بشناسنامه 21 در تاریخ 98/7/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمد على حشمى ش ش 33 ، 2. حسنعلى حشمى 
ش ش 1973 ، 3. فاطمه حشمى ش ش 30265 ، 4. زهرا حشمى ش ش 25208 ، (فرزندان 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد. 842360/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/351
حصروراثت

 بهجت دگمه داراى شناسنامه شماره 12 به شــرح دادخواست به کالسه 9900143 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان نیاز على 
دگمه جمالویى بشناسنامه 735 در تاریخ 59/9/5 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. اکبر جمالویــى ش ش 1722 ، 2. اصغر 
جمالویى ش ش 19917 (فرزندان متوفى)، 3. بهجت دگمه  ش ش 12 (همسر متوفى)، 4. 
فاطمه دگمه ش ش 1110 ، متوفى به غیر از نامبــردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 842298/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/2/360
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهــى: 139903902004000026 تاریخ آگهى: 1399/02/22 شــماره پرونده:  
139604002004000589 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شــماره بایگانى: 9602260- 
ششدانگ آپارتمان پالك شماره 12564 فرعى از 14458 اصلى مفروز و مجزى شده از 1517 
فرعى از اصلى مذکور قطعه 12564 واقع در بخش 05 ثبت شمال اصفهان بمساحت 110/02 
مترمربع به انضمام پارکینگ قطعه 10 به مساحت 5. 11 متر و انبارى قطعه 10 به مساحت 61. 
3 مترمربع به آدرس: اصفهان خ رباط اول کوچه حافظ مجتمع مسکونى فراز طبقه پنجم واحد 
جنوبى (شماره 10) کدپستى 8139874568 که ســند مالکیت آن با شماره چاپى 530808 
سرى د سال 91 در صفحه 434 دفتر امالك جلد 395 ذیل شماره 74163 ثبت و صادر شده 
است با حدود و مشخصات: شماال در شش قسمت که قسمتهاى دوم و سوم و پنجم آن شرقى 
اســت بطول هاى (3/71) مترمربع (0/50) متر، (1/91) مترمربع، (1/47) مترمربع، (1/21) 
مترمربع، (4/99) مترمربع،  اول و دوم دیواریست مشترك سوم دیواریست چهارم درب و دیوار 
است پنجم و ششم دیواریســت اول و دوم به آپارتمان قطعه 9 شماره 11483 فرعى سوم تا 
ششم به راه پله و آسانسور مشاعى شرقا بطول 9/48 (مترمربع) دیوار به دیوار است به فضاى 
ملک مجاور شماره 1518 فرعى جنوبا در پنج قسمت بطول هاى (4/86) مترمربع، (1/10) 
مترمربع قوس بیرونى (2/76) مترمربع، (1/15) مترمربع، (0/31) مترمربع اول دیوار و پنجره 
اســت دوم تا چهارم دیوار و لبه بالکن پنجم دیوار و پنجره است اول تا پنجم به فضاى حیاط 
مشاعى غربا بطول 13/10 مترمربع دیوار به دیوار اســت به فضاى ملک مجاور شماره 453 
فرعى و حدود پارکینگ شماال بطول 5 متر خط فرضى به محوطه مشاعى است شرقا بطول 
دو 2/30 متر خط فرضى به محوطه مشاعى است جنوبا بطول پنج متر خط فرضى به محوطه 
مشاعى است غربا بطول 2/03 متر خط فرضى به محوطه مشاعى است و حدود انبارى شماال 
بطول 1/76 مترمربع درب و دیوار است به پشت بام شرقا بطول 2/03 مترمربع دیوار به دیوار 
است به فضاى ملک مجاور شماره 1518 فرعى از شماره 14458 اصلى جنوبا بطول 1/81 متر 
مربع دیواریست به راه پله مشاعى غربا در دو قسمت بطول هاى 0/92 مترمربع، 1/09 مترمربع 
اول و دوم دیواریست اول به راه پله مشاعى دوم به پشت بام که طبق نظر کارشناس رسمى 
واحد آپارتمان مزبور با قدمت ساخت حدود 8 سال داراى سازه با اسکلت بتن آرمه و سقف با 
روکش تیرچه بلوك، نماى خارجى سنگ داراى پذیرایى و دو اتاق خواب با کف سرامیک و بدنه 
با روکش گچ و رنگ دربهاى داخلى چوبى آشپزخانه با کف سرامیک و بدنه با روکش پچ و رنگ 
دربهاى داخلى چوبى آشپزخانه با کف سرامیک مجهز به کابینت ام دى اف سیستم سرمایش و 
گرمایش کولرآبى و پکیج و رادیاتور و داراى انشعابات آب، برق، گاز فاضالب و داراى آسانسور، 
پارکینگ و پایان کار ملکى آقاى امین طیبى فرزند رضا که طبق اسناد رهنى شماره 71078 
و 71077 و 69003 و 66051 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شــماره 129 اصفهان در رهن 

بانک اقتصاد نوین واقع مى باشد و طبق اعالم بانک مورد وثیقه داراى بیمه نامه مى باشد. و از 
ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 1399/03/12 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در 
خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه 
سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 660/000/000 تومان (ششصد و شصت 
میلیون تومان) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى 
شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و 
عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنًا این آگهى در یک 
نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1399/02/24 درج و منتشر مى گردد و در 
صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده 
باید ده درصد مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه 
اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به 
همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید مابقى مبلغ 
خرید را ظرف پنج روز پرداخت نماید در غیر این صورت مبلغ على الحساب دریافتى بنفع دولت 
ضبط خواهد شد. م الف:843144 یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان2/363

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139903902004000025 تاریخ آگهى: 1399/02/22 شماره پرونده:  
139704002004000870 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9707376 و 
9707375 و 9707374- ششدانگ پالك ثبتى (آپارتمان) به شماره ثبتى 5000/14831 
بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان آبشار اول کوى کامبیز جنب ساختمان شماره 
2 سازمان آب منطقه اى مجتمع 110 طبقه دوم واحد جنوبى به متراژ 169/37 که اسناد 
مالکیت آن در صفحه 230 دفتر 861 امالك ذیل ثبت 153299 شــماره چاپى ســند 
227386 ملکى خانم مرضیه سجاد فرزند کمال ثبت شده است. حدود و مشخصات ملک 
(آپارتمان) به مساحت 169/37 مترمربع شماًال در سه قسمت که قسمت دوم شرقى است 
به طولهاى 2/20 متر و 0/80 متر و 1/10 متر پنجره و دیواریست به فضاى نورگیر و راه پله 
دوم در چهار قسمت که قسمت دوم شرقى و قسمت چهارم غربى است به ترتیب بطولهاى 
3/80 متر و 0/30 متر و 1/80 متر و 2/60 متر درب اختصاصى و دیوار اشتراکى به راه پله 
مشاعى و آسانسور مشاعى 14811 فرعى سوم بطول 6/25 متر دیوار اشتراکى است به 
آپارتمان طبقه دوم سمت شمالى پالك 14834 فرعى شرقا در پنج قسمت که قسمت دوم 
شمالى و چهارم جنوبى است به ترتیب بطولهاى 3/85 متر و 0/35 متر و 2/30 متر و 0/35 
متر و 5/60 متر پنجره و دیواریست به فضاى کوچه جنوبا در 17 قسمت که قسمت دهم و 
چهاردهم شرقى است و قسمتهاى چهارم و ششم پخى شکل است و قسمتهاى هشتم و 
دوازدهم و شانزدهم غربى است به ترتیب بطولهاى 1/15 متر و 1 متر و 0/80 متر و 4/70 
متر و 0/70 متر و 0/80 متر و 1 متر و 0/30 متر و 0/2 متر و 0/30 متر و 0/15 متر و 0/60 
متر و 2/80 متر و 1 متر و 1/20 متر پنجره و دیوار و نرده اســت به فضاى حیاط مشاعى 
غربا بطول 9/80 متر دیواریست به فضاى پالك شماره 5000/4117 به انضمام انبارى 
14821 به مساحت 10/83 مترمربع با حدود شــماال بطول 1/90 متر و دیوار اشتراکى 
است به انبارى شماره 14813 فرعى شرقا اول بطول 1/60 متر درب اختصاصى و دیوار 
اشتراکى است به پارکینگ مشاعى 14812 فرعى دوم بطول 4/10 متر دیوار اشتراکى 
با انبارى شــماره 14822 فرعى جنوبا بطول 1/90 متر دیوار اشتراکى است به پارکینگ 
مشــاعى 14812 فرعى غربا بطول 5/70 متر به دیوار 5000/4117 حقوق ارتفاقى له و 
علیه تابع قانون تملک آپارتمان هاســت بعالوه قدرالسهم از کلیه مشاعات ساختمان به 
شرح عرصه مشاعى 248 فرعى باقیمانده و سایر مشاعات که عبارتند از راه پله و آسانسور 
مشاعى 14811 فرعى و رامپ و پارکینگ مشاعى 14812 فرعى و حیاط مشاعى 14826 
فرعى و موتورخانه مشاعى 14825 فرعى با قید به اینکه رامپ 14812 انبارى فوق از آن 
حق العبور دارد که طبق نظر کارشناس رســمى پالك مورد بازدید به مساحت 169/37 
مترمربع و همچنین انبارى تفکیک شده به شماره ملک 14821 در زیرزمین و پارکینگ 
مشاعى. بدنه آشپزخانه و حمام و سرویس بهداشتى کاشى کارى کابینت ام دى اف نما 
سنگ و آجر اسکلت بتنى و سقف تیرچه بلوك و سرمایش و گرمایش پکیج و کولر آبى و 
داراى انشعابات آب و برق و گاز مى باشد که طبق اسناد رهنى شماره 157165 و 160080 
و 168024 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 15 اصفهان در رهن بانک اقتصاد نوین 
واقع مى باشــد و طبق اعالم بانک بیمه نامه مورد وثیقه تا تاریخ 1399/04/16 اعتبار 
دارد و از ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 1399/03/11 در اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان 
الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه هیجده میلیارد 
و ششصد و ســى میلیون و هفتصد هزار ریال (18/630/700/000 ریال) شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنًا این آگهى در یک نوبت 
در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1399/02/24 درج و منتشر مى گردد و در 
صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه 
مزایده باید ده درصد مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناســه واریز از این اداره و طى فیش 
سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رســمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه 
اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا 
برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را ظرف پنج روز پرداخت نماید در غیر این صورت مبلغ 
على الحساب دریافتى بنفع دولت ضبط خواهد شــد. م الف:843153 اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان/2/364

تاسیس
شرکت سهامى خاص اتحاد بهپرور آسیا درتاریخ 1399/02/14 به شماره ثبت 64508 به شناسه ملى 14009115994 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. واردات 
دام، فراورده هاى خام دامى، نهاده هاى خوراك دام و نیز مکمل هاى غذایى و افزودنى هاى خوراکى و دارویى دام و طیور و آبزیان و همچنین سموم و مواد ضد 
عفونى کننده صرفا جهت مصارف دامپرورى و دامپزشکى. خرید و فروش و تامین و توزیع نهاده هاى دامى، کشاورزى و سایر خوراك دام و طیور و آبزیان. مشاوره 
علمى و فنى جهت موارد دامپرورى و دامپزشــکى و همچنین برگزارى همایش و سمینارهاى مربوط به فعالیت هاى شرکت. اخذ نمایندگى از اشخاص حقیقى 
و حقوقى داخلى و خارجى، اعطاى نمایندگى فروش و توزیع در داخل و خارج، تاسیس شعب فروش و فروشگاه، بازاریابى غیر هرمى و غیر شبکه اى کاالها و 
خدمات. شرکت در مناقصه ها و مزایده هاى خصوصى و دولتى، مشارکت و سرمایه گذارى در شرکت هاى دولتى و خصوصى در خصوص موضوع فعالیت شرکت. 
انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور، اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانکها و موسسات داخلى دولتى و غیر دولتى و نیز خارجى در زمینه موضوع 
شرکت .تاسیس و یا مشارکت با اشخاص حقیقى و حقوقى در سایر موسسات و شــرکتهاى خدماتى (شرکتهایى که در زمینه دامپرورى و دامپزشکى فعالیت 
دارند)، تولیدى و تجارى اعم از داخلى و خارجى و بطور کلى شرکت مستقیم و غیر مستقیم در کلیه معامالت و مبادالت بازرگانى، تجارى و خدماتى مجاز در زمینه 
دامپرورى و دامپزشکى که با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد.عضویت در سازمانها، موسسات داخلى و خارجى بین المللى ذیربط، با رعایت قوانین و مقررات 
مربوط. انجام پروژه هاى عمرانى و صنعتى از قبیل احداث کارخانجات تولیدى، خوراك دام و طیور و آبزیان و لوازم دامپرورى و دامپزشکى و نیز فرآورده هاى لبنى 
و احداث واحد هاى دامدارى و دامپرورى و انبارهاى نگهدارى و خرید و توزیع و همچنین به کارگیرى ماشین آالت، ادوات، تجهیزات، مصالح و مواد اولیه مورد نیاز 
در جهت انجام موضوع فعالیت شرکت، پس از کسب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح. 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 پروین ، خیابان پروین اعتصامى ، کوچه 
شهید سید مهدى حسینى[32] ، پالك - 154 ، ساختمان برنا5 ، 13 ، طبقه پنجم ، واحد جنوبى کدپستى 8199685879 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 5000000000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 5000000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 1750000000 ریال توسط موسسین 
طى گواهى بانکى شماره 242/2697/73 مورخ 1398/12/06 نزد بانک کشاورزى شعبه احمدآباد با کد 2697 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان 
سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى رضا شفیعى اردستانى به شماره ملى 1189291266 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى فضل اله 
علم آموز به شماره ملى 1280844914 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على سلطانى به شماره ملى 1293408182 و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى مهدى آیتى سجزى به شماره ملى 5659587488 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 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 مدیر عامل و یکى از اعضاء هیئت مدیره (متفقا) همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سید امیر نوحى 
به شماره ملى 1150079355 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم ساجده سادات رفیعى علوى به شماره ملى 1292088656 به سمت 
بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (840970)

آگهى تغییرات
شرکت ســیاحتى زیارتى و جهانگردى راه 
صفا ســهامى خاص به شماره ثبت 15844 
و شناســه ملى 10260367869 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1398/12/04 و نامه شــماره 
982/123/13284 - 1398/12/21 اداره 
کل میراث فرهنگى صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان و نامه شماره 98/13/9365 
- 1398/12/21 سازمان حج و زیارت استان 
اصفهــان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : رضا 
فرخــى کدملــى 1280867477 و مهدى 
طائبى اصفهانى کدملــى 1280806923 و 
محمد صادق فرخى کدملى1281864021 
بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. محمد حسن طائبى 
اصفهانى کدملى1270734288و یوســف 
عظیمى فرد کدملى 1271483068بترتیب 
بسمت بازرســان اصلى وعلى البدل شرکت 
براى مدت یکســال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیراالنتشــارنصف جهان درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (840999)

تاسیس
شرکت ســهامى خاص کیمیا تجارت مهنیا درتاریخ 1399/02/20 به شماره ثبت 64547 به شناسه ملى 
14009127247 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :عملیات بارگیرى و تخلیه و یا ترخیص کاال ، خریدو فروش ، صادرات و واردات کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى ، ترخیص کاال از گمرکات داخلى و بین المللى تهیه ، طبخ و توزیع مواد غذایى ، بسته 
بندى مواد غذایى ، ،گشایش اعتبارات و ال سى نزد بانکها و موسسات مالى و شرکت هاى داخلى و خارجى 
صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت ، اخذ وام و اعتبارات بانکى به صورت ارزى و ریالى از کلیه بانک هاى 
داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت ، عقد هرگونه قرارداد قانونى با کلیه سازمانها و نهادها 
و موسسات و شرکت هاى دولتى و خصوصى ، اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور ، اخذ 
کارت بازرگانى از گمرکات داخلى و خارجى در راستاى تحقق اهداف شــرکت . 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 رباط اول ، کوچه آزادى ، خیابان شهید شیرانى ، 
پالك 66 ، طبقه همکف کدپستى 8139798968 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 
ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شــماره 06/99/1608 مورخ 1399/02/16 نزد بانک سرمایه شعبه آیت اله 
شمس آبادى اصفهان با کد 1608 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى احمدرضا رضایى نیسیانى 
به شماره ملى 1189967979 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 
2 سال آقاى مسعود برندگى برزانى به شماره ملى 1293161160 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقاى محمد غفرانى به شماره ملى 5659919561 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل متفقاً و با مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و 
با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مسعود مهدوى نیسیانى 
به شماره ملى 1270392662 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى محمود قادرى زفره 
به شماره ملى 5659648126 به ســمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (840959)
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خدیجه رحمانى، متخصص تغذیه درباره «ســندرم پیکا» توضیح 
داد: سندرم پیکا در تمام گروه هاى سنى دیده مى شود، اما عمدتًا در 
زنان باردار و کودکان، افراد عقب مانده ذهنى و همچنین افرادى 

که داراى مشکالت روحى و روانى هستند، بیشتر بروز مى کند.
او افزود: این افراد به دلیل هوس غذایى که نسبت به مواد خوراکى 
پیدا مى کنند، مجبور به پر خورى مى شــوند تا مشکل خود را رفع 
کنند. این متخصــص تغذیه ادامه داد: بعضى از مطالعات نشــان 

داده است که کمبود برخى ریز مغذى ها و 
نبود آهن موجب «ســندرم پیکا» در بدن 
مى شــوند. در واقع مقایسه بین افرادى که 
داراى الگوى رژیم غذایى ســالم با ناسالم 
هســتند کامًال دیده مى شــود. افرادى که 
با کمبود آهن مواجه مى شــوند، دچار این 

سندرم خواهند شد.
رحمانى بیان کرد: افــرادى که به این نوع 
سندرم مبتال هستند باید داراى رژیم غذایى 
مناسب و سالمى باشــند. البته افراد مبتال 
باید بدانند که این مورد حالت عادى نبوده 
و فکــر نکنند که با خوردن بــى رویه مواد 
غذایى ناســالم مى توانند بــا بیمارى خود 

مقابله کنند. معموًال مواد غذایى ناسالمى که مصرف مى کنند داراى 
ارزش غذایى نبوده یا ممکن است به میزان خوبى مفید نباشد. افراد 
مبتال به سندرم پیکا معموًال تنها به یک نوع ماده غذایى تمایل پیدا 

مى کنند، خوراکى هایى مانند قند، نشاسته، نمکى یا غیره.
این متخصص تغذیه گفت: افراد با خوردن بــى رویه برخى مواد 
غذایى ناســالم خود را از مواد مغذى محروم مى کنند. همچنین با 
خوردن این مواد غذایى احساس ســیرى خواهند کرد. این افراد 
باید با آگاهى بیشــتر از بیمارى خود مانع بروز چنین رفتار اشتباه 

و نادرست شوند.
او درباره عوارض این نوع بیمارى بیان کرد: سندرم پیکا عوارض 
خطرناکى مانند مصرف دائمى مواد غیرخوراکى دارد. براى مثال 
خوردن خاك براى نوجوان 12 یا 13 ساله غیرطبیعى است، اما در 
کودکان پنج ســاله معموًال رخ مى دهد. حتى موجب بروز برخى 
اختالالت سالمتى هم مى شود. مصرف دائمى مواد غیرخوراکى 
و مضر ممکن اســت با اختالالتى همچون یبوست، انسداد روده، 

اســهال، خونریزى روده، سایش شــدید دندان ها، از دست دادن 
دندان یا مسدود شدن راه تنفسى همراه باشد. این متخصص تغذیه 
بیان کرد: دیده شــدن مواد عجیب در مدفوع مى تواند از عالئم و 

نشانه هاى مهم این نوع بیمارى باشد. 
رحمانى تصریح کرد: این نوع بیمــارى به خصوص در کودکان با 
رفتار تربیتى درست خانواده و داشــتن الگو تغذیه اى صحیح رفع 
خواهد شد. اما در بزرگساالن ابتدا باید بیمارى زمینه اى خود مانند 

مشکالت روانى رفع شود تا بتوانند با این بیمارى مقابله کنند.

خاك خوردن نشانه کدام بیمارى است؟

این روزها مدام به شــهروندان توصیه مى شــود که هنگام حضور در 
اماکن عمومى از ماسک استفاده کنند. اما یکى از مشکالت مهمى که 
افراد عینکى هنگام ماســک زدن با آن مواجه اند  بخار گرفتن شیشه 
عینک است. به همین دلیل توصیه هایى براى این افراد در نظر گرفته 
شده تا بتوانند این مشــکل را حل کنند و موقع ماسک زدن دیدشان 

مختل نشود.
 گام اول: قبل از اینکه ماسک بزنید عینک خود را با آب صابون بشویید.

گام دوم: آب هاى اضافى را خوب بتکانید.
گام ســوم: بگذارید عینک در هواى طبیعى خشک شــود یا لنز را با 

دستمالى نرم خشک کنید.
 گام چهارم: دوباره از عینک استفاده کنید.

 آب صابون موجب ایجاد الیه اى نازك از «سورفکتانت» یا مواد فعال 
سطحى مى شود و در نتیجه به کاهش تنش روى سطح لنز مى انجامد 
و باعث مى شود مولکول هاى آب به طور یکنواخت پخش و به الیه اى 

شفاف تبدیل شود.
البته این روش ممکن اســت به اندازه کافى براى همه لنزها جواب 
ندهد بنابراین توصیه هاى دیگرى هم وجود دارد. یکى از مهمترین 
نکات هنگام ماســک زدن این اســت که ماســک را طورى بزنید 
که کامًال روى صورت بنشــیند و منفذى باقى نماند. براى این کار 
بند هاى ماسک را به شــکل ضربدرى گره بزنید. یعنى بند پایینى را 
باالى گوش و بند باالیى را پایین گــوش ببندید. چنین رویکردى، 
باعث مى شود که ماســک صورت محکم بر روى بینى و دور حدقه 

چشم مهر و موم و در نتیجه مانع 
تهویه هوا از باالى ماسک شود. 

این کار در عین حال باعث ایجاد دو 
تهویه جانبى براى خارج شــدن بازدم هوا از 

کنار ماسک مى شود.
همچنین باید بدانیم که لنز پلى کربنات براى شیشه عینک در چنین 
شــرایطى بهتر عمل مى کند. لنز «پلى کربنات» سریع تر از لنز «سى 
آر39» بخار زدایى مى شود  و همچنین لنز ســى آر 39 به نوبه خود 
سریع تر از لنز شیشه اى. این نشان مى دهد که در چنین شرایطى باید از 
لنزهاى عینک پلى کربنات استفاده کرد تا تأثیرات مضر مه آلود شدن 

عینک ها به حداقل برسد.

پودر بچه (که به پودر طلق یا تالک نیز شناخته مى شود) اساســًا به منظور لطافت پوست و جلوگیرى از 
عرق سوزشدن پا هاى نوزادان مورد اســتفاده قرار مى گیرد. اما این پودر کاربرد هاى دیگرى هم داردکه 

قریب به یقین پیش از این نمى دانستید.
1. پودر بچه را جایگزین بوگیر کفش کنید

اکثر کفش ها پس از مدتى استفاده بوى بسیار بدى به خود مى گیرند که در نتیجه  تعرق مداوم پاست. براى 
آنکه این بوى بد را از بین ببرید کافى است شب ها کمى این پودر جادویى را در کفشتان 

بپاشید و صبح ها نیز پیش از آنکه کفشتان را بپوشید خوب تکانش دهید تا پودر 
باقیمانده بیرون بریزد. با توجه به اینکه این پودر جاذب رطوبت است هر نوع 

بوى بد را از بین مى برد.
2. مورچه ها را از مکان زندگى تان دور نگه دارید

اینطور که پیداست مورچه ها اصًال از بوى پودر بچه خوششان نمى آید! 
اگر جایى از محل زندگى یا کارتان را ســراغ دارید که مورچه تجمع 
کرده کافى است کمى از این پودر استفاده کنید تا مورچه ها را فرارى 

دهید. 
3. صداخفه کن جیرجیر کف هاى چوبى

صداى جیرجیر کف پوش هاى چوبى بسیار آزار دهنده است، اما با این 
ترفند مى توانید مانع چنین صدا هاى آزاردهنده اى شوید. کافى است کمى 

از این پودر را روى محلى بپاشید که جیرجیر مى کند.
4. جایگزین اسپرى بدن 

اگر اسپرى بدنتان تمام شد لزوماً مجبور 
نیستید در شــرایطى پا به خیابان 
بگذارید که نگران بــوى بدنتان 
هستید. پس از حمام یک مشت از 

این پودر را زیر بغلتان بمالید تا مانع 
بوى بد تعرق شوید.

5. پوستتان را مرطوب نگه دارید
پودر بچه مرطوب کننده اى بسیار قوى است. براى 

اینکه پوستتان را مرطوب نگه دارید، خصوصاً هنگامى 
که پوست اضافه  پاشــنه پا را مى تراشید، کافى است 

کمى از این پودر را روى محل مورد نظر بپاشید.
6. کمدتان را خوشبو نگه دارید

اگر کمدتان بوى نا گرفته است مى توانید براى رفع این بوى 
ناخوشایند از پودر بچه استفاده کنید. بدین منظور باید 

مقدارى پودر بچــه را درون ظرفى بریزید و چند 

ساعتى و یا طى شب در کمدتان نگه دارید. همچنین مى توانید براى رفع بوى سیگار یا بوى بد فرش و 
موکت نیز از این پودر استفاده کنید.

7. مانع ساییده شدن و التهاب پوست شوید
این ترفند خصوصاً براى افرادى بسیار مفید خواهد بود که با گرماى هوا و پیاده روى در معرض ساییده شدن 
و التهاب پوست قرار مى گیرند؛ بنابراین پیش از آنکه پیاده روى تان را آغاز کنید پودر بچه را در محل هایى 
بمالید که معموًال دچار چنین التهابى مى شوند. بدین ترتیب از بروز چنین التهابى در امان خواهید بود.

8. با پودر بچه مانع تورم پا شوید
کفش هاى پاشنه بلند زیبایى بى حد و حصرى دارند، اما اگر از خانم ها بپرسید خواهند گفت 
که پوشیدنشان آن هم به مدت طوالنى اصًال خوشایند نیست. این نوع کفش ها موجب 
تورم پا مى شوند و براى جلوگیرى از تورم پا و مشکالت مشابه مى توانید کمى پودر بچه 

درون این کفش ها بپاشید.
9. از پژمردن گل و گیاهانتان جلوگیرى کنید

براى حفاظت از گل و گیاهانتان در مقابل انواع آفت ها کافى اســت مقدارى از این 
پودر به ریشه شان بپاشید. بدین ترتیب تمام حشرات و آفت ها از آنها دورى مى کنند.

10. اگزماى پوستى را با پودر بچه رفع کنید
اگر دچار اگزماى پوستى شده اید براى جلوگیرى از التهاب آن نواحى کافى است کمى 

از این پودر را رویش بمالید تا اثر التهاب کاهش یابد.

10 کاربرد جالب پودر بچه
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بمالید که معموًال دچار چنینالتهابىمى شوند. بدین ترتیب از بروزچنین التهابى در امان خواهید بود.
8. با پودر بچه مانع تورم پا شوید

از خانم ها بپرسید خواهند گفت  کفش هاى پاشنه بلند زیبایى بى حد و حصرى دارند، اما اگر
پوشیدنشان آن هم به مدت طوالنى اصًال خوشایند نیست. این نوع کفش ها موجب  که
تورم پا مى شوند و براى جلوگیرى از تورم پا و مشکالت مشابه مى توانید کمى پودر بچه 

درون این کفش ها بپاشید.
9. از پژمردن گلو گیاهانتانجلوگیرىکنید

براى حفاظت از گل و گیاهانتان در مقابل انواع آفت ها کافى اســت مقدارى از این 
پودر به ریشه شان بپاشید. بدین ترتیب تمام حشرات و آفت ها از آنها دورى مى کنند.

10. اگزماى پوستى را با پودر بچه رفع کنید
اگر دچار اگزماى پوستى شده اید براىجلوگیرىاز التهاب آن نواحى کافىاست کمى

این پودر را رویش بمالید تا اثر التهاب کاهش یابد. از

پرخورى و اســتفاده زیاد از غذاهاى 
سرخ کرده و یا در روغن طبخ شده و 
غذاهاى حاوى تخم مرغ و نوشابه هاى
 گازدار در روزه داران باعــث ایجــاد 

اختالالت گوارشى مى شود.
در ایام ماه رمضــان به علت نظــم خاص و 
مقرر شــده وعده هاى غذایى و با توجه به زمان 
طوالنى ترى که بین آغاز روزه گیرى بعد از پایان سحرى 
و ادامه آن تا زمان افطار وجود دارد، باید تغییراتى در نوع 
مواد غذایى مصرفى و مقدار آنها در افطار، شام، فاصله شام 

تا خوابیدن و سحرى به وجود بیاید.
تأمین مایعات مورد نیاز بدن باید در فاصلــه زمانى طوالنى بعد از 
شام تا لحظه خوابیدن انجام شود و براى پیشگیرى از ایجاد عطش 
در طول مدت روزه دارى از نوشــیدن قهوه و چاى در وعده سحر 
خوددارى کرد، زیرا ذخایر مایعات جارى بدن کاهش مى یابد و در 

طول مدت روزه دارى عطش بیشترى ایجاد مى شود.
براى پیشگیرى از ضعف جسمى و عدم تمرکز، سردرد، افت قند و 
فشارخون، عصبانیت در طول روز، بوى بد دهان، بى حوصلگى و 
تحریک پذیرى، از حذف وعده سحرى خوددارى شود و در افطار 
استفاده از شیر و خرما یا یک قاشق مربا یا عسل، یا شیر کشمش و 

یا شیرموز براى تأمین قند مورد نیاز مغز و بدن بسیار مناسب است.
در صورت عدم مصرف شــیر، آبمیوه طبیعى و خانگى، سوپ هاى 
سبک، آش سبزیجات، فرنى یا شــیربرنج غنى شده با خالل بادام 
پوست کنده و آسیاب شده بسیار مناسب بوده و نان سنگک تازه با 

پنیر، گردو و سبزى خوردن یا نان، پنیر و انگور نیز از جمله مواد مفید 
براى مصرف در افطار است.

روزه داران از مصرف نوشیدنى هاى گازدار بسیار خنک، آب یخ و یا 
نوشیدن چاى هاى پى در پى خوددارى کنند و خوردن شام حاوى 
غذاهاى پرچرب و سرخ کرده یا دسرهاى ســنگین (حلوا، زولبیا، 
بامیه، گوش فیل و شیرینى تازه) که سرشار از روغن هاى اشباع شده 
جوشیده و حاوى ترکیبات ترانس است، نه تنها اثر سودبخش روزه 

دارى را خنثى مى کند، بلکه کبد و گوارش را دچار مشکل مى کند.

اختالل گوارشى در روزه دارى
 نتیجه خوردن چه غذاهایى است؟

خیار دوست دستگاه گوارش انسان است و به پاکسازى کبد که مسئولیت پاالیش مواد مضر مصرفى شما را بر عهده دارد، کمک مى کند. این میوه با حذف سموم و مواد زائد انباشته شده در خون و روده به دستگاه گوارش کمک مى کند.
 خیار یک ادرارآور طبیعى است، از این رو به بدن در دفع سموم هرچه بیشتر از طریق ادرار کمک مى کند. در شرایطى که کبد مى تواند خود وظیفه پاکسازى بدن را انجام دهد، اما حضور یک همراه که به این روند کمک مى کند، ضررى ندارد.

این میوه حاوى ماده ضد التهابى به نام فیستین است که با سالمت مغز پیوند خورده است. برخى پژوهش ها نشان داده اند که فیستین مى تواند اثر بیمارى هاى عصبى مرتبط با افزایش سن بر عملکرد مغز را کاهش دهد و همچنین به حفظ عملکرد شناختى 
در بیماران مبتال به آلزایمر نیز کمک کند، اگرچه مورد دوم بر اساس آزمایش هاى صورت گرفته روى حیوانات بیان شده است. خیار از دیرباز به عنوان یک میان وعده غذایى سالم به شمار مى رفته است و در رژیم هاى الغرى نقش مهمى را ایفا مى کند.

خیار مى تواند لکه هاى پوستى شما را بر طرف یا خیلى کمرنگ کند. خیار با داشتن انتى اکسیدانت و سیلیکا مى تواند بعد از پنج تا ده دقیقه استفاده به پوست شما شادابى و نشاط خاصى بدهد. اگر زیر چشمتان پف کرده است با استفاده از خیار آن را بهبود ببخشید. 
اثرات آفتاب سوختگى به راحتى با خیار رفع مى شوند. کافى است خیار رنده شده را روى پوستتان پخش کنید و پنج دقیقه به آن استراحت بدهید. لکه هاى ناشى از آفتاب سوختگى قهوه اى رنگ، مقاوم هستند و باید در استفاده از خیار استمرار داشته باشید.

بهبود دادن به رنگ چهره از دیگر فواید خیار است. این میوه پوست شما را شاداب و جوان مى کند و نرمى و لطافت خاصى به پوستتان مى بخشد. خیار یک تونر بسیار مؤثر براى پوست شماست که مى تواند منافذ باز پوست شما را ببندد.

تأثیرات 
جادویى خیار 
براى پوست

تاسیس
شرکت سهامى خاص آوا طب نوین افالك درتاریخ 1399/02/16 به شماره ثبت 64519 به شناسه ملى 14009120162 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :بخش اقالم مصرفى پزشکى، گاز پانسمان،گاز استریل، پنبه 
هیدروفیل، گان جراح(ام آر اى)، گان بیمار، پد الکلى، باندهاى کنار بافته، کیف همراه بیمار، اسپکولوم 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 بازارچه ، کوچه 
شاهد5 ، کوچه الدن1 ، پالك 11 ، طبقه همکف کدپستى 8158146686 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم 
به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 212 مورخ 1399/02/09 
نزد بانک سپه شعبه منطقه صنعتى جى با کد 1637 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى بهزاد عنایتى به شماره ملى 1271706083 و به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى وحید قرقانى به شماره ملى 1291627881 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى احمد ربیعى 
کردآبادى به شماره ملى 1292590823 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمود ربیعى به شماره ملى 1292704012 و به سمت 
عضو 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 با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمدعلى زرکش اصفهانى به شماره ملى 1271394782 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى 
امید چراغى سمسانى به شماره ملى 1292509503 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (840271)

آگهى تغییرات
شرکت سیاحتى زیارتى و جهانگردى راه صفا سهامى خاص به شماره ثبت 15844 و شناسه ملى 10260367869 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/12/04 و نامه شماره 982/123/13284 - 1398/12/21 اداره کل میراث فرهنگى صنایع و گردشگرى استان اصفهان و نامه شماره 98/13/9365 
- 1398/12/21 سازمان حج و زیارت استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضا فرخى بشماره ملى 1280867477 بعنوان رئیس هیات مدیره و مهدى 
طائبى اصفهانى بشماره ملى 1280806923 بعنوان مدیرعامل و محمد صادق فرخى بشماره ملى 1281864021 بعنوان نائب رئیس هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا 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 (841006)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود فنى و مهندسى افالك گستر چادگان درتاریخ 
1399/02/20 به شــماره ثبت 1611 به شناسه ملى 14009127855 
ثبت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :آموزش کوتاه مدت در رشته 
ســاختمان و عمران و خدماتى اعم از پیمانکارى در زمینه ســاخت و ساز 
پروژه هاى عمرانى و ساختمانى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : 
استان اصفهان ، شهرستان چادگان ، بخش مرکزى ، شهر چادگان، محله 
شهید خلیل کرمى ، کوچه تپه ، کوچه طالقانى ، پالك 7 ، طبقه همکف کدپستى 
8571636431 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 
ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شــرکا آقاى سجاد قاسمى به 
شــماره ملى 5750017125 دارنده 300000 ریال سهم الشرکه آقاى 
صادق قاسمى به شماره ملى 5750043169 دارنده 500000 ریال سهم 
الشرکه خانم مهدیه تقیان به شماره ملى 5750072691 دارنده 200000 
ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقاى سجاد قاسمى به شماره ملى 
5750017125 و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى 
صادق قاسمى به شــماره ملى 5750043169 و به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود خانم مهدیه تقیان به شماره ملى 5750072691 و به سمت 
نایب 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 مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى فریدن (840901)

آگهى تغییرات
شرکت وزین راه اصفهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 12431 و شناسه ملى 
10260334594 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/11/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شــرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله حکیم نظامى ، خیابان 
نظرمیانى ، خیابان حکیم نظامى ، پالك- 215 ، پالك قدیمى 210 ، طبقه اول کدپستى 
8173613473 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (840996)

آگهى تغییرات
شرکت ســیاحتى زیارتى و جهانگردى راه صفا ســهامى خاص به 
شــماره ثبت 15844 و شناســه ملى 10260367869 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/12/04 و نامه 
شماره 982/123/13284 - 1398/12/21 اداره کل میراث فرهنگى 
صنایع و گردشگرى اســتان اصفهان و نامه شماره 98/13/9365 - 
1398/12/21 سازمان حج و زیارت استان اصفهان تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ماده 23 (اصالحى ): شرکت بوسیله هیئت مدیره مرکب از 3 
الى 5 نفر اعضاء اصلى که از بین صاحبان سهام انتخاب میشود اداره مى 
گردد ضمنا شرکت مى تواند یک یا دو نفر عضوالبدل نیز انتخاب نماید. 
ماده 37 اساساسنامه به شرح ذیل اصالح مى گردد. ماده 37 اصالحى: 
دارندگان حق امضاء در شــرکت :دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد 
بهادار از قبیل چک - سفته - برات – اسناد تعهدآور و قراردادها را هیئت 
مدیره تعیین مى کند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (841002)

چندى  بریزید و
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مدیر درمــان تأمین اجتماعى اســتان اصفهــان در خصوص 
آخرین وضعیت بیمارســتان هاى تأمین اجتماعى درگیر کرونا 
گفت: ســازمان تأمیــن اجتماعى اســتان اصفهــان مجموعًا 
ســه بیمارســتان دارد که از این تعداد دو بیمارســتان غرضى 
در اصفهان و فاطمــه زهرا(س) نجف آباد مســئولیت پذیرش 
بیماران مشکوك و مبتال به کرونا را بر عهده دارند و بیمارستان 
شــریعتى براى پذیرش بیماران غیرکرونایــى اختصاص یافته

 است.
دکتر على اعتصام پــور در خصوص آخریــن وضعیت پذیرش 
بیماران مبتال به کرونا در بیمارســتان غرضــى توضیح داد: با 
توجه به کاهش آمار مراجعات بیماران مبتال به کرونا در استان، 
برنامه ریزى ها بر این اساس انجام شد که از روز یک شنبه هفته 
جارى بیمارستان غرضى از لیست بیمارستان هاى ریفرال کرونا 

در اصفهان خارج شود.
وى  اضافــه کرد: باید توجه داشــت کــه از دو هفته گذشــته 
تاکنون تعــداد مراجعات بیماران مشــکوك بــه کرونا در این 
بیمارســتان کم بوده و بــه همین علــت این بیمارســتان از 
لیســت بیمارســتان هاى پذیرنده افراد مبتال بــه کرونا خارج 

شد.

■70 مبتال از میان کادر درمان
اعتصام پور در خصوص آخرین وضعیت ابتــالى کادر درمانى 
بیمارستان هاى تحت پوشــش تأمین اجتماعى استان اصفهان 
به کرونا افزود: 70 نفر از کادر درمانى این بیمارستان ها به کرونا 
مبتال شــدند، که تعداد زیادى از این افراد بهبودیافته و ترخیص 
شــده اند. اما هیچ مورد فوتــى در میان کادر درمان به چشــم 

نمى خورد.

■ هزینه ها رایگان است
مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان در ارتباط با هزینه 
بســترى بیماران کرونا در بیمارســتان هاى تأمیــن اجتماعى 
عنوان کرد: همه هزینه ها و ســرویس ها بــراى بیماران در هر 
دو بیمارستان رایگان بوده و متخصصین 24 ساعته و فداکارانه 
خدمت کرده اند. وى افزود: خدمات بیمارستان ها به بیماران منوط 
به مثبت یا منفى بودن تســت کروناى آنها نبوده و در وضعیت 
فعلى از بیماران کرونایى که در بیمارســتان ها هستند هزینه اى 

گرفته نمى شود.
اعتصام پور تأکید کرد: همه هزینه هاى بیماران مبتال به کرونا 
در بیمارســتان هاى تأمین اجتماعى از محل بودجه هاى درون 
ســازمانى هزینه شــده و دولت بودجه اختصاصى براى این امر 

پرداخت نکرده است.
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان با تأکید بر اینکه طرح 
پالســما درمانى همزمان با تهران در اصفهان آغاز شده است، 

افزود: هزینه پالسما درمانى هم رایگان است. 
وى در ارتباط با کیت هاى تشــخیص کرونــا افزود: کیت هاى 
تشخیص کرونا تمامًا تحت نظر ســتاد کرونا است که مربوط به 

علوم پزشکى و مرکز آزمایشگاه مى شود.

■ عملکرد قابل تقدیر
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان در خصوص اینکه 
ســازمان تأمین اجتماعى چه تعداد پزشک متخصص در بحث 
کرونا در حال خدمت رسانى دارد، عنوان کرد: تمام کادر درمانى 

ما آماده باش هستند.
اعتصام پور به عملکرد سازمان تأمین اجتماعى استان اصفهان 
در مقابله با ویروس کرونا نســبت به سایر استان ها اشاره کرد و 
گفت: این عملکرد عالى بوده است و آقاى استاندار در نامه اى از 
عملکرد سازمان تأ مین اجتماعى در مبارزه با کرونا بسیار تشکر 
کردند و جا دارد بنده هم از همه همکارانم تقدیر و تشــکر کنم 
که در خط مقدم مبــارزه با این ویروس از هیچ کوششــى دریغ 

نکردند.

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان در گفتگو با «نصف جهان» تأکید کرد

عملکرد قابل تقدیر  مدیریت درمان تأمین اجتماعى
 استان اصفهان در مقابله با ویروس کرونا

محیا حمزه

و  چمــوش  توســنان  هماننــد  هــا  خطــاکارى  کــه  بدانیــد 
ســرکش اند که خطــاکاران را بر آنها ســوار کرده انــد. آن اســبان لجام 
گســیخته بــه نــاگاه مــى تازنــد و ســواران خــود را بــه آتــش دوزخ 
ســرنگون مــى کننــد. و بدانیــد، کــه پرهیــزکارى هــا هماننــد اســبان 
رام و نجیــب اند کــه پرهیــزکاران را بــر آنها ســوار کرده و افســارها 
بــه دســت ســواران داده انــد و آن اســبان، ســواران خــود را بــه بهشــت 

موال على (ع)داخل مى کنند.

دعاى روز نوزدهم ماه مبارك رمضان:
اللهّم وفّْر فیِه َحّظى من بََرکاتِِه وَسّهْل َسبیلى الى َخْیراتِِه وال تَْحِرْمنى َقبوَل َحَسناتِِه 

یا هادیًا الى الَحّق الُمبین. 
خدایا! زیاد گردان در این روز بهره مرا از برکاتش وآســان کن راه مرا به ســوى 
خیرهایش ومحــروم نکن مرا از پذیرفتن نیکىهایش، اى راهنماى به ســوى حـــق 

آشکار!

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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