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علت سردرد روزهاى اول روزه دارىابتکار جالب خانواده داغدار اصفهانى«طال»؛ دومین فیلمى که به اکران آنالین رسیدآمارهاى نگران کننده  از اعتیاد زنان و اینگونه دانیال سپاهانى نشد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

نکات طالیى
 براى خرید و 

مصرف تخم مرغ 

کرونا در کدام شهرهاى اصفهان آرام گرفته است؟
3
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 نقشه جدید «مایک پمپئو» 
براى ایران

چرا بشار پرسپولیس را با 
سپاهان ترساند؟

آمار فوتى هاى اصفهان 
بر اثر کرونا به زیر 10 نفر 

رسیده است زعفران
 و گیاهان دارویى 

رویکرد جدید 
کشت در اصفهان

در روزهایى که همه ما به ویروس کرونا 
حساس هستیم، براى خرید مواد غذایى مانند 

تخم مرغ هم باید نکاتى را رعایت کنیم. به 
خصوص که «سالمونال» بیمارى ناشى از 

تخم مرغ عالیمى مانند استفراغ ...

مدیر باغبانى جهاد کشــاورزى استان اصفهان 
گفت: پس از استان هاى خراسان شمالى، جنوبى 
و رضوى رتبه چهارم کشــور را در تولید زعفران 
داریم. احمدرضا رئیــس زاده از حرکت وزارت و 
سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان به سمت 
کشت هاى کم آب بر از جمله گلخانه اى خبر داد 
و گفت: فلفل دلمه اى، گوجــه، خیار و بادمجان 
به صورت عمده در 2000 هکتــار گلخانه هاى 
اصفهان کشت مى شوند که مجموعًا در سال 98 

بالغ بر 280 هزار تن محصول دادند...
4

خسارت خسارت 4848 ساعت طوفان در اصفهان ساعت طوفان در اصفهان
درختان،گلخانه ها، شبکه هاى برق و ... در معرض باد شدید قرار گرفتنددرختان،گلخانه ها، شبکه هاى برق و ... در معرض باد شدید قرار گرفتند

3

معاون کل وزارت بهداشت تشریح کرد

کامران تفتى:
 مردم بحران کرونا را 
پشت سر مى گذارند

برونو سزار، عصبانى از سپاهان
مهاجم برزیلى ســابق ســپاهان گفت: لیگ ایــران براى من 
سخت ترین جایى بود که در آن بازى کردم. من خیلى خوب عمل 
کردم چون در یک تیم عالى بازى مى کردم. به گزارش «ایمنا»، 
یکى از جذاب ترین برزیلى هاى تاریخ فوتبال ایران که لباس تیم هاى 
لیگ برترى را بر تن کرده اند، به طور قطع برونو ســزار است. مهاجم 

فرصت طلب و با تکنیک برزیلى که فصل یازدهم...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

ارائه مستندى براى 
شهر اصفهان به

 11 زبان زنده دنیا 

1130 زندانى در اصفهان نیاز به کمک مالى دارند
3

پیشنهادهاى بلژیکى و پیشنهادهاى بلژیکى و 
پرتغالى براى پیامپرتغالى براى پیام

آگهى مزایده عمومىآگهى مزایده عمومى

م.الف:818699

شهردارى بهارستان در نظر دارد با استناد به مجوز شماره 1427/ش ب مورخ 98/10/25 شوراى محترم اسالمى شهر بهارستان نسبت به فروش امالك تجارى، ادارى خود در 
شهر بهارستان را به صورت 50 ٪ نقد و مابقى اقساط 12 ماهه طبق مشخصات زیر از طریق برگزارى مزایده عمومى اقدام نماید.

1- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و  اخذ اوراق مزایده مى توانند از روز سه شنبه مورخ 99/02/02 تا روز سه شنبه مورخ 99/02/16 همه روزه به جز روزهاى تعطیل به 
واحد امور قراردادهاى شهردارى بهارستان مراجعه و نسبت به خرید اسناد مزایده اقدام نمایند.

2- پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 99/02/22 به واحد دبیرخانه محرمانه شهردارى بهارستان ارائه و رسید دریافت نمایند.
3- پیشنهادهاى رسیده ساعت 14:30 بعدازظهر روز سه شنبه مورخ 99/02/23 در کمیسیون عالى معامالت که در محل شهردارى بهارستان تشکیل مى گردد بازگشایى 

مى گردد.
4- شهردارى بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

5- هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مزایده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
6- سایر جزئیات و اطالعات در اسناد مزایده درج گردیده است.

7- هزینه چاپ آگهى روزنامه بر عهده برنده مزایده مى باشد.

 داود بحیرایى- شهردار بهارستان

میزان سپرده شرکت در مزایده (ریال)کل قیمت پایه کارشناسى شده (ریال)مساحت هر مترمربعکاربرىموقعیت

54/482/996/600/000150/000/000ادارىمیدان ولیعصر مجتمع تجارى ادارى اشکان طبقه 2 واحد 3
خیابان الفت محله 3 پالك 561 مجتمع مومنى طبق دوم 

64/52/902/500/000146/000/000ادارىواحد 6

17/682/121/600/000107/000/000تجارىخیابان ایثار شمالى مجتمع محتشم کاشانى بلوك c واحد 1
262/340/000/000117/000/000تجارىخیابان ایثار شمالى مجتمع محتشم کاشانى بلوك c واحد 6
23/622/125/800/000107/000/000تجارىخیابان ایثار شمالى مجتمع محتشم کاشانى بلوك c واحد 7
24/642/217/600/000111/000/000تجارىخیابان ایثار شمالى مجتمع محتشم کاشانى بلوك c واحد 8
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 آگهى مناقصه عمومى 
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید  را مطابق جدول زیر از 

فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 15:30روزشنبه به تاریخ 99/2/20
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 99/2/21

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

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

نوبت اول

شماره 
مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهمناقصه

خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار قطر 99-1-20
1,068,000,000جارى500 میلیمترجهت منطقه خمینى شهر  

تاریخ انتشار: 99/2/9
نام روزنامه: روزنامه نصف جهان

نوبت دوم

55

یکى
لیگ
فرص
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اتفاق عجیب مالى و پولى این بار در فدراسیون شطرنج، 
مسئوالن این مجموعه را با مشکالتى در آغاز سال جدید 

مواجه کرده است.
در اسفند ماه سال 98 مبلغ پنج میلیارد ریال از سوى وزارت 
ورزش به منظور میزبانى از یک رویداد بزرگ بین المللى 
به حساب فدراسیون شطرنج واریز شد که البته با توجه به 
شیوع ویروس کرونا این رویداد هرگز برگزار نشد اما زمانى 
که نیکوخصال مسئولیت سرپرستى فدراسیون را بر عهده 

گرفت، خبرى از این مبلغ در حساب ها نبود!
محسن سمیع زاده، سرپرست دبیرى فدراسیون شطرنج 
با تأیید این موضوع مى گوید: در اســفند ماه گذشــته به 

منظور برگزارى مسابقات بین المللى با حضور چند استاد 
بزرگ خارجى و رقابت آن با نمایندگان کشــورمان، مبلغ 
500 میلیون تومان به حســاب فدراسیون شطرنج واریز 
شد که البته با شــیوع ویروس کرونا در کشور، برگزارى 
این تورنمنت مسکوت ماند. وى ادامه داد: با توجه به مورد 
خاص در واریز این مبلغ که همان برگزارى مسابقه بود، این 
مبلغ باید در حساب فدراسیون باقى مى ماند تا در فرصت 
مقتضى و پس از پایان این دوران شــیوع کرونا، مسابقه 
مدنظر برگزار شــود اما زمانى که ما فدراسیون را تحویل 
گرفتیم، دو میلیون تومان در حساب بود و 70 هزار یورو نیز 

بدهى ارزى وجود داشت.

معاون اجتماعى مؤسســه «کادراس» که یک مؤسســه 
تحقیقاتى در زمینه مواد مخدر اســت مى گوید: تحقیقات 
نشــان مى دهد که میزان گرایش زنان به اعتیاد تقریبًا دو 
برابر شده اســت و الگوى مصرف در زنان از مواد سنتى به 
مواد صنعتى و روانگردان تغییر یافته اســت و اخیراً شاهد 
تغییر الگوى مصرف به گل و حشیش هستیم، به گونه اى که 
مصرف گل و حشیش در سال هاى اخیر میان دانشجویان 

دختر افزایش یافته است.
فرزانه سهرابى گفت: اکنون 10 درصد جمعیت معتادان را 
زنان تشکیل مى دهند و آمار ارائه شده حکایت از افزایش 
اعتیاد در زنان دارد. بنابر اظهارات معاون اجتماعى مؤسسه 

«کادراس»، 49 درصد از زنان مصرف کننده مواد مخدر و 
روان گردان ها کمتر از 35 سال سن دارند. به گفته سهرابى، 
زنان طى دو ســال مصرف مواد مخدر به طور کامل به آن 
وابسته مى شوند، این درحالى است که این اتفاق در مردان 

طى هشت سال رخ مى دهد.
وى توضیح داد: تحقیقات نشان مى دهد، مردانى که به مواد 
مخدر روى مى آورند، اول از سیگار، قلیان، حشیش و مواد 
مخدر سبک شروع مى کنند و سپس به مصرف شیشه، کراك 
و مواد مخدر خطرناك مى پردازند، اما شروع اعتیاد در زنان با 
ماده خطرناکى مثل شیشه و هرویین آغاز مى شود که این نوع 

الگوى مصرف بسیار خطرناك است./1724

500 میلیون در فدراسیون 
شطرنج ناپدید شد!

آمارهاى نگران کننده
 از اعتیاد زنان

احتمال بازگشایى 
دانشگاه ها 

   آنا | معــاون وزیر علوم گفت: از دانشــگاه ها 
خواسته شــده براى ضدعفونى کردن مکان هاى 
آموزشى، غذاخورى و خوابگاه هاى دانشجویى براى 
شروع مجدد احتمالى آموزش حضورى دانشگاه ها 

پیش بینى هاى الزم را معمول دارند.

مورد عجیب تلویزیون!
   برنــا | صفى یزدانیان پس از پخش فیلم «در 
دنیاى تو ســاعت چند اســت؟» در تلویزیون در 
واکنش به این اتفاق، اشاره جالبى به عدم پخش 
تیزر این فیلم در زمان اکران داشت. کارگردان «در 
دنیاى تو ساعت چند است؟» نوشت: «با خبر شدم 
که یکى از شبکه هاى داخلى این روز ها "در دنیاى 
تو ساعت چند است؟" را نشان داده. فقط خواستم 
یادآورى کنم که زمــان اکرانش همین تلویزیون 
براى همین فیلم حتى حاضر به پخش چند ثانیه 
آگهى نشــد و گفتند ما اجازه  پخش آگهى براى 
فیلمى که در جهت تبلیغ فرهنگ فرانسه ساخته 
شده را هرگز نمى دهیم؛ و اینچنین بود که فیلم ما 
خودش تبلیغ خودش شد. حاال هم خوشحالم آن 
که باید شرمسار باشد ما نیستیم... همین.»/1730

از عید فطر آماده اکرانیم
   فــارس | معاون ارزشیابى و نظارت سازمان 
سینمایى گفت: ما به عنوان سازمان سینمایى براى 
4 خرداد ماه و مقارن با عید فطر آماده شروع اکران 
کنترل شده هستیم ولى نمى دانم این اتفاق مى افتد 
یا نه. ما موظفیم براى همه شــکل هاى محتمل 
سناریوهاى خود را داشته باشــیم و این سناریو را 

هم آماده کرده ایم.

از مال «رونالدو» بهتره!
   آفتاب نیوز | دروازه بان ملى پوش تیم ملى 
فوتبال کشــورمان به تازگى صاحب مجسمه اى 
در موزه کمیته ملى المپیک شــده است. علیرضا 
بیرانوند حاال دیگر یکــى از چهره هاى بین المللى 
فوتبال ایران به شمار مى رود و بازیکنى الهام بخش 
براى همه عالقه مندان به فوتبال است. دو روز پیش 
مجسمه او در موزه کمیته ملى المپیک نصب شد 
و او واکنش جالبى نسبت به مجسمه اش داشت و 
در توییتر خود نوشــت: «دمشون گرم عین خودم 
ساختن... از مجسمه هاى "رونالدو" خیلى بهتره.»

موبایل گران شده اما 
ارزان مى شود

   اعتماد آنالین | بازار موبایل کشور با افزایش 
ناگهانى تقاضا و تاحدودى کاهش عرضه به دالیل 
مختلف با عدم توازن جدى مواجه شــده است. با 
افزایش تقاضا و کاهش عرضــه هم اکنون روند 
عرضه و تقاضا در بازار به هــم خورده و به همین 
دلیل شاهد رشد چشمگیر قیمت ها در بازار هستیم. 
این در حالى است که پیگیرى ها از مقامات مرتبط 
در این بخش نشــان مى دهد، طى دو هفته آینده 
با فعالیت مجدد کشــورهاى صــادرات کننده به 
خصوص امارات و افزایش عرضه در بازار داخلى 

مى توان انتظار کاهش نسبى قیمت ها را داشت.

تابستان زودرس
   ایرنــا |معاون فنى و شــبکه ایســتگاه هاى 
هواشناسى سیستان و بلوچســتان گفت: دماى 
هشت شهرستان این اســتان در شبانه به بیش از 
40 درجه رســیده که در این بین هامون با دماى 
42 درجه سلســیوس گرم ترین شهر شده است. 
محمود دیانتى روز دوشــنبه اظهار کرد: همانطور 
که انتظار مى رفت همچنان گرماى هوا در سیستان 
و بلوچســتان ادامه دارد و دماى هواى شهرهاى 
هامون، زهک، هیرمند، دلگان، قصرقند، راسک، 
زابل و نیکشهر به بیش از 40 درجه سلسیوس رسید.

خبرخوان

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى
مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، 
خیابان ادیب

تلفن: 34452005        نمابر: 34452006
چاپ:   رنگین کمان                   

آیین نامه اخالق حرفه اى 
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مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح 
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«ریان جانســون»، کارگردان آمریکایى که به تازگى 
هم فیلم «چاقوکشى» (Knives Out) را ساخته، 
درباره نکته جالبى در فیلم خــود و به طور کلى صنعت 
ســینما صحبت کرده که مى تواند به مخاطبان سینما 
کمک کند آدم بدهاى داستان را در هر فیلمى تشخیص 
دهند. ماجرا از این قرار است که در فیلم هاى هالیوودى 
هرگز محصوالت اپل را در دستان آدم بدهاى داستان 
نمى بینیم. شرکت اپل تنها به یک شرط اجازه استفاده 
از محصوالتــش را به کارگردان ها در فیلم هایشــان 
مى دهد، اینکه فقط آدم خوب هاى فیلم از آنها استفاده 

کنند.
عمده گجت هایى که از آنها در فیلــم هاى هالیوودى 

استفاده مى شود متعلق به برند اپل هستند. از سال 2012، 
آیفون و دیگر محصوالت شــرکت اپل را فقط در جبهه 

خیر داستان ها نشان مى دهند.

چهار نفر که قصد حفارى و جســتجوى عتیقه زیر یک 
سنگ بزرگ در اراضى روســتاى «ویه» منطقه عمارلو 
رودبار را داشتند، در حین حفارى یک سنگ 40 تا 50 تنى 
روى یکى از این چهار نفر واژگون مى شود و در نهایت 
فرد کشته مى شود. همچنین بین این افراد درگیرى رخ 
مى دهد که یکى از آنها با ضربات چاقو و از ناحیه دست 
مجروح مى شــود که هم اکنون این فرد براى مداوا به 
بیمارستانى در رشت منتقل شــده است. دو نفر دیگر از 
این حفاران اقدام به فرار کرده اند که در حین راه خودرو 
آنها واژگون مى شود و با گذاشتن خودرو در همان مکان، 
متوارى مى شــوند و در حال حاضر نیز فرارى هستند. 

نیروهاى هالل احمر پس از یک روز تالش توانســتند 
جسد فردى که زیر سنگ قرار گرفته بود را بیرون بکشند.

آدم بدها از محصوالت اپل استفاده نمى کنند! قیمت هاى نجومى در بازار خرید و فروش وانت

عاقبت تلخ جستجوگران عتیقه

ماجراى بازداشت آقاى شهردار در روز معارفه اش!

هر چند اغلب خودروهاى تولیدى در بازار ایران فاصله قیمتى 
باالیى با قیمت تحویل کارخانه دارند اما بررســى ها نشان 
مى دهد میزان افزایش قیمت انــواع وانت در چند ماه اخیر 
بسیار باالتر از دیگر انواع خودروها بوده است. در واقع بازار 
وانت این روزها با قیمت هایى نامتعارف و نجومى روبه رو 
شده است. فعاالن بازار مى گویند سهمیه باالتر بنزین براى 
این مدل خودروها سبب شده است قیمت ها در بازار روندى 
افزایشى را تجربه کند.  به عنوان مثال بهاى وانت پراید از 
70 میلیون تومان پیشى گرفته و آگهى دهندگان قیمت 70 
میلیون و 500 هزار تومان را براى این خودرو اعالم کرده اند.

 قیمت تحویل کارخانه این خودروها 40 میلیون و 330 هزار 
تومان است به این ترتیب فاصله قیمتى این خودرو در بازار با 
کارخانه بیش از 30 میلیون تومان شده است. بر این اساس 

قیمت وانت آریسان نیز به 77 میلیون تومان در بازار رسیده 
است. قیمت تحویل کارخانه این خودرو برابر با 51 میلیون 

و500 هزار تومان است.
وانت زامیاد دیزل یورو 5 در بازار بــه قیمت 152 میلیون 
تومان فایل شده است در حالى که قیمت تحویل کارخانه 
این خودرو 129 میلیون و 880 هزار تومان است. وانت زامیاد 
گازســوز نیز درب کارخانه 77 میلیون و 300 هزار تومان 
است در حالى که در بازار به نرخ 118 میلیون تومان فایل 
شده اســت. وانت زامیاد رادیال ساده نیز هر چند به قیمت 
70 میلیون و 135 هزار تومان از کارخانه تحویل مى شود 
اما در بازار به قیمــت 107 میلیون و 500 هزار تومان فایل 
شده است.  ســهمیه بنزین وانت از خودروهاى شخصى 

باالتر است.

قاضى علیرضا قاسمى زاغند، رئیس شعبه 1063 مجتمع 
ویژه رســیدگى به مفاســد اقتصادى گفتگوى مفصلى 
باخبرگزارى «فارس» انجــام داده و در آن به بعضى از 
جزئیات پرونده هایى پرداخته که تا امروز به آنها رسیدگى 
کرده اســت. یکى از این پرونده ها به بازداشت شهردار 
شهرستانى که از آن نام برده نشده است مربوط مى شود:

«وقتى قرار بود شــهردار یکى از شهرستان ها منصوب 
شود، چون ایشان پرونده مفتوح در دادسرا داشت و در حال 
تحقیق تکمیلى بودیم از طریق مراجع امنیتى مخالفت با 
نصب ایشان اعالم شد و شخصاً هم در تماس استاندارى 
مربوطه این امر را مورد تذکر قــرار دادم. اما به دالیلى 

توجهى به این تذکرات نشــد و ابالغ فرد تحت تعقیب 
بدون نظر مراجع قانونى و بازپرس پرونده صادر شــد. 
بنابراین متأسفانه ناچار شدیم شب قبل از معارفه حکم 
جلب وى را متعاقب احضــار و عدم حضور صادر کنیم و 
در شرایطى که مهمان ها و مسئوالن بى خبر در سالن، 
منتظر حضور آقاى شهردار بودند ایشان در حال بازجویى 
در زندان بود. یعنى الزم بود نشان داده شود که نمى توان 
قانون را در مقابل عمل انجام شده قرار داد. این موضوع 
باعث شــد مســئوالن عزم جدى در برخورد با فساد را 
مشــاهده کنند و تأثیر خیلى خوبى هم بر افکار عمومى 

مردم داشت.»/1725

روزنامه «نیویورك تایمز» گــزارش داد که وزیرخارجه 
آمریکا در حال تدوین یک استدالل حقوقى مبنى بر این 
است که واشنگتن همچنان یکى از مشارکت کنندگان 
برجام است تا بتواند با افزایش فشارها در شوراى امنیت 
تحریم هاى تســلیحاتى ایران را تمدیــد کند. «مایک 
پمپئو» قرار اســت موضوع پرتاب ماهواره نظامى سپاه 
را به عنوان ابزار خود در تمدید و افزایش تحریم ها مورد 

استفاده قرار دهد.
این روزنامه در گزارشى با اشــاره به اظهارات اخیر وزیر 
خارجه آمریکا در زمینه تمدید تحریم هاى تســلیحاتى 
ایران نوشت: «مایک پمپئو» در حال تدوین یک استدالل 
حقوقى است که براساس آن واشنگتن همچنان یکى از 
مشارکت کنندگان توافق هسته اى ایران است؛ توافقى 
که «دونالد ترامپ» در سال 2018 از آن خارج شده و آن 
را بدترین توافق تاریخ آمریکا خوانده اســت. «نیویورك 
تایمز» در ادامه مى نویسد که این اقدام بخشى از استراتژى 
پیچیده فشار به شوراى امنیت سازمان ملل براى تمدید 
محدودیت هاى تسلیحاتى ســازمان ملل علیه ایران یا 
اعمال تحریم هاى بسیار سختگیرانه است. این استراتژى 
طى روزهاى گذشته از ســوى مقامات دولت آمریکا به 
عنوان شروع چرخه اى براى تصویب یک قطعنامه جدید 
در شوراى امنیت که کشــورها را از صادرات تسلیحات 

متعارف به ایران منع مى کند تشریح شده است. 
طبق یکى از بندهاى قطعنامه 2231 که از ســال 2016 
میالدى اجرایى شد، ایران تا پنج سال از خرید تسلیحات 

تهاجمى منع شده است. این بند از قطعنامه در اکتبر سال 
2020 (مهر مــاه 1399) منقضى مى شــود و پس از آن 
ایران این امکان را خواهد داشت که از کشورهاى خارجى 

جنگ افزار بخرد.

این روزنامه آمریکایى در ادامه نوشت: هر تالشى براى 
تجدید محدودیت هاى تسلیحاتى علیه ایران مطمئنًا با 
مخالفت علنى یا غیرعلنى روسیه و چین در سازمان ملل 
مواجه خواهد شد. براساس این گزارش، روس ها پیش از 

این به همتایان اروپایى خود تأکید کرده اند که مشتاقانه 
منتظر آغاز فروش تسلیحات متعارف به ایران هستند. 

«نیویورك تایمز» در ادامه اضافه کرد، پمپئو براى تحقق 
این مسئله طرحى را تدوین کرده اســت که با مخالفت 
متحدان اروپایى واشنگتن روبه رو خواهد شد و طبق آن 
آمریکا ذاتاً یکى از مشارکت کنندگان در برجام تلقى خواهد 
شد و هدف آن استفاده از تهدید مکانیسم ماشه است که 
مى تواند همه تحریم هاى قبــل از امضاى برجام را علیه 
ایران مجدداً اعمال کند و اگر تحریم هاى تسلیحاتى در 
شوراى امنیت تمدید نشود واشنگتن از این حق ادعایى 

خود به عنوان یکى از طرف هاى توافق استفاده کند.
یک دیپلمات اروپایى که نخواسته نامش فاش شود این 
استراتژى دولت آمریکا را رد و تأکید کرد که عبارات موجود 
در متن برجام بســیار فراتر از چارچوب هاى اســتدالل 

آنهاست.
«نیویورك تایمز» افزود: دیپلمات هــاى اروپایى که از 
این تالش ها در آمریکا مطلع هستند مى گویند که دونالد 
ترامپ و مایک پمپئو دارند به صورت دلبخواهى انتخاب 
مى کنند که براى پیشبرد دستور کار خود بخشى از توافق 

هستند یا نه!
این روزنامه در ادامه گزارش خود مى گوید، کل این درام 
پاییز ســال جارى و چند هفته قبل از انتخابات ریاست 
جمهورى آمریکا مى تواند بــه نمایش درآید؛ یک جنگ 
بالقوه با ایــران در بحبوحه کارزار و مبــارزات انتخاباتى 

ترامپ. 

افشاگرى «نیویورك تایمز» نشان مى دهد

 نقشه جدید «مایک پمپئو» براى ایران

پرسه موجودات فضایى در نزدیکى انسان! 
نزدیک شدن یک شىء پرنده درخشان سیگارى شکل به 

سفینه «اسپیس اکس» در فضا خبرساز شده است.
جستجوگران «یوفو» به تازگى با استناد به ویدیویى مدعى 
شده اند که یک یوفوى ســیگارى شکل را در پخش زنده 
پروژه «اســتارلینک» شرکت «اســپیس اکس» رؤیت 

کرده اند.
بنا به ادعاى این افراد این یوفو در تاریخ 19 مارس 2020 
(29 اسفند 98) در نزدیکى موشک فالکون 9 که از مرکز 
فضایى کندى واقع در فلوریدا به فضا پرتاب شد دیده شده 
است. بنا به ادعاى جســتجوگران یوفو نزدیک شدن این 
شىء سیگارى شکل درخشــان به فالکون 9 موجب شد 
تا «اســپیس اکس» عامدانه اقدام به قطع برنامه پخش 

زنده کند.
 UFOOmania این ویدو اولین بار در کانال یوتیوب

منتشر شد. تصویر اسلوموشن ارائه شده نزدیک شدن یک 
شىء درخشان سیگارى شکل را به موشک فالکون 9 نشان 
مى دهد. انتشار این ویدیو در این کانال یوتیوب با واکنش 
کاربران نیز همراه بود. یکى از کاربران در کامنتى با اشاره 
به شىء درخشان سیگارى شکل نوشت: «به نظر مى رسد 
این شىء، دستگاه محوشونده خود را خاموش کرده تا کامًال 
دیده شــود. خیلى جالب بود.» کاربر دیگر نیز در کامنت 
دیگرى نوشت: «نمى دانم در آن باال (در فضا) چه اتفاقى در 
حال رخ دادن است. اگر این یک یوفو باشد احتماًال عالقه 
خود را به پرتاب این ماهواره بدین شکل نشان داده است.»

گفتنى است؛ «اِستارلینک» یک پروژه ماهواره اى است که 
از سوى شرکت «اسپیس اکس» براى توسعه دسترسى 
ماهواره اى کم هزینه و با کارایى باال در پیاده سازى اینترنت 

ماهواره اى راه اندازى شده است./1726

در پى شایعاتى که پیرامون گفتگوى الیو مزدك میرزایى 
در خصوص دالیل جدایــى اش از تلویزیون و مهاجرتش 
به انگلیس و در پى شــائبه اختالف او با عادل فردوسى پور 
به وجود آمد، میرزایى با انتشــار یک پست اینستاگرامى به 

شایعات واکنش نشان داد.
میرزایــى در آن گفتگو در پاســخ به پرسشــى در مورد 
مهمترین دلیل جدایى اش از صداوســیما گفته بود «اگر 
مى خواهید دالیل رفتنم را بدانید، همان دالیلى است که 
رضا جاودانى و جواد خیابانى در مصاحبه شان گفتند...». 
این درحالى است که پیش تر رضا جاودانى و جواد خیابانى 
در مصاحبه اى از انحصار و توجه زیاد صداوسیما به یک 
شخص خاص گله کرده بودند. همین موضوع شائبه هایى 

را ایجاد کرده بود که فرد مورد نظر عادل فردوســى پور 
است.

در همین راستا مزدك میرزایى در اینستاگرامش صراحتاً این 
موضوع را رد کرد و نوشت:

«متأسفانه بعد از اولین گفتگوى الیو اینستاگرامى، یکسرى 
از دوستان از صحبت هاى من سوءبرداشت داشتند و با توجه 
به اینکه در الیو بعدى کامًال توضیح دادم ولى مى بینم هنوز 
یکسرى سئوال مى پرسند در این مورد. بیشتر از 25 ساله که 
عادل رو مى شناسم و به جز خوبى چیز دیگه اى ازش ندیدم. 
اون یکى از بهترین دوستان من بوده و خواهد بود. از توقف 
برنامه "نود" من هم مثل خیلى ها ناراحت شــدم. این رو 
براى اون عده اى مى گم که به شایعه سازى عالقه دارند.»

واکنش مزدك میرزایى به شایعه اختالفش
 با فردوسى پور

تست الریجانى منفى شد
   پانا | سخنگوى هیئت  رئیسه مجلس از منفى شدن 
تست کرونا على الریجانى خبر داد و گفت: رئیس مجلس 
شوراى اســالمى از هفته بعد در جلسات علنى شرکت 
مى کند. اسدا... عباسى گفت: الریجانى از روز یک شنبه 
از قرنطینه خارج شده اســت. الریجانى روز چهاردهم 
فروردین ماه به دلیل ابتال به ویروس کرونا تحت درمان 
قرار گرفت. وى پس از گذشت مدتى قرار بود در جلسه 
هفته گذشته مجلس حاضر شود اما به دلیل منفى نشدن 

تست کرونایش در قرنطینه ماند.

«رادیو خنده» تأسیس شود
   تسنیم | رئیس ستاد اقامه نماز و مبلغ دینى با لحن 
شــوخ خود توصیه هایى را براى بهتر شدن برنامه هاى 
رادیو داشت. حجت االسالم محسن قرائتى گفت: «رادیو 
خنده» داشته باشیم، خنده هاى حکیمانه به کار ببریم. 
چرا خنده هاى ما به توهین و تحقیر است؟ چه اشکالى 
دارد که من نوارى داشته باشم که هم در آن بخندیم و هم 

مطالب حکیمانه داشته باشیم؟/1727

توجیه «ترامپ» 
   ایلنــا | رئیس جمهورى آمریکا در پى غلط امالیى 
و استفاده از واژه noble به جاى Nobel در یکى از 
توییت هاى خود، تالش کرد این اشتباه را توجیه کند. وى 
در این توییت نوشت: « نوبل (Noble) در تعریف به 
معناى داشتن یا نشان دادن ویژگى هاى شخصیتى خوب 
یا داشتن عقاید و اصول باالى اخالقى است. آیا استفاده 

از کنایه خوب نیست؟»

رکورد بى سابقه در بورس 
   انتخاب | در معامالت صبح دیروز، شــاخص کل 
بورس تهران با رشد بیش از ده هزار واحدى به 808 هزار 
و 440 واحد رسید که در تاریخ بورس ایران بى سابقه است. 
نمادهاى فوالد، فارس، وبملت، شتران، شبندر، شپنا و فخوز 

بیشترین تأثیر مثبت را در این رشد داشته اند./1728

رکوردداران تورم 
   مهر | شــاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک 
استان در فروردین 1399 از سوى مرکز آمار ایران منتشر 
شد. در این ماه بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوار هاى 
کشور مربوط به استان هاى کردستان و کهگیلویه و بویر 
احمد با 3/8 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه 
مربوط به استان آذربایجان غربى با 1/1 درصد افزایش 

است./1729



استاناستان 03033743 سال  هفدهمسه شنبه  9 اردیبهشت  ماه   1399

استقرار سامانه قوى بارشى 
کارشناس مسئول پیش بینى هواشناسى اصفهان گفت: یک 
سامانه قوى بر روى استان اصفهان مستقر مى شود. آسیه 
آقایى با اشـاره به پیش بینى وضع هوا اظهار کرد: از اواسط 
روز چهارشنبه تا پنج شنبه یک سامانه قوى بر روى استان 
اصفهان مستقر مى شود که بارش هاى رگبارى شدید، رعد 

و برق و وزش باد شدید را به همراه خواهد داشت.

افزایش تولید محصوالت ویژه 
تولید محصوالت ویژه در فوالد مبارکـه افزایش یافت. 
بهزاد بهادرانى، مدیر ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه گفت: 
تولید محصولت ویژه با کیفیت باال (MB) در خط نورد 
تاندم میل به 20 هزار و200تـن افزایش یافت، درحالى 
که رکورد تولید قبل در این محصوالت 14هزار و900تن 
بـوده اسـت. وى با اشـاره به اینکـه فـوالد مبارکه ورق 
موردنیاز تولید تسـمه مصرفى خطوط خـود را نیز تولید 
مى کند، گفت: تولید این نوع ورق سـخت در این ماه از 

300 تن قبل، از مرز 1400 تن گذشت.

حراست شهرك ها برتر شد
در اجراي موفق محورهاي بازرسی و شاخص هاي مورد 
ارزیابی سازمان حراست کل کشور، مدیر حراست شرکت 
شهرك هاي صنعتی استان اصفهان موفق به کسب رتبه 
حراست برتر استان اصفهان از سوي حراست کل استان 
شد. مدیر حراست کل استان اصفهان در جلسه اي که با 
حضور مدیرعامل، تعدادي از معاونین و مدیران شرکت 
شهرك هاي صنعتی استان اصفهان برگزار شد، ضمن 
اهداى لوح «حراست برتر استان» به اکبر جدیدي، مدیر 
حراست این شرکت، از زحمات و تالش هاي وي و سایر 

کارکنان این مدیریت تشکر کرد.

ساخت دیوارهاى زندان در 
ویالشهر

ساخت و بارگیرى دیوار پیش سـاخته بتنى زندان هاى 
الیگودرز و شوشتر در مجتمع کارگاهى ویالشهر اصفهان 
انجام شد. به گزارش روابط عمومى بنیاد تعاون زندانیان 
اسـتان اصفهان، با انعقاد قـراردادى با شـرکت آذربتن، 
سـاخت 7000 مترمربع دیوار پیش سـاخته بتنى از آبان 
ماه سال 1398 آغاز شده که تاکنون ساخت 126 قطعه 
به مسـاحت 880 متر مربـع، 146 قطعه سـتون و 150 
عدد فنداسیون انجام و توسـط 32 عدد تریلى بارگیرى 

و ارسال شده است.

آغاز برداشت گوجه سبز 
برداشـت گوجـه سـبز نوبرانـه از 790 هکتار بـاغ هاى 
شهرستان کاشان آغاز شد. مدیر جهاد کشاورزى کاشان 
گفت: میانگین برداشت گوجه سبز از هر هکتار باغ هاى 
شهرسـتان 13 هزار کیلوگرم اسـت. مجید کافـى زاده 
درآمد ناخالص باغداران کاشانى از محصول گوجه سبز 
نوبرانه امسـال را افزون بر 200 میلیارد ریال اعالم کرد. 
وى گفت: حدود 500 خانوار در این شهرستان در زمینه 

برداشت گوجه سبز فعالیت مى کنند.

میزان بارندگى نصف شد
معـاون حفاظـت و بهـره بـردارى شـرکت آب 
منطقه اى اصفهان گفت: مقدار بارش هاى سال جارى 
در سرشاخه هاى زاینده رود نسبت به مشابه سال قبل 48 
درصد کمتر شده است. حسن ساسـانى افزود: حدود 60 

درصد از مخزن این سد همچنان خالى است.

ثبت 11 میراث طبیعى اصفهان 
کارشـناس ثبت آثـار میـراث فرهنگى اصفهـان گفت: 
تاکنون 11 مورد از میراث طبیعى استان اصفهان به ثبت 
ملى رسیده است و پس از عبور از بحران کرونا امیدواریم 
بقیه موارد ارسـالى هم به ثبت برسد. فهیمه زرگر اظهار 
کرد: نخسـتین میـراث طبیعى اسـتان اصفهـان که به 
ثبت ملى رسید آبشـار سمیرم در سـال 1389 بود که در 
بین پیشـنهاد آبشـار آب ملخ، درختان گردو وهرگان در 

شهرستان فریدونشهر مورد قبول واقع شد.

خبر

مدیر باغبانى جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: پس از 
استان هاى خراسان شــمالى، جنوبى و رضوى رتبه چهارم 

کشور را در تولید زعفران داریم.
احمدرضا رئیــس زاده از حرکت وزارت و ســازمان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان به سمت کشت هاى کم آب بر از 
جمله گلخانه اى خبر داد و گفت: فلفل دلمه اى، گوجه، خیار 
و بادمجان به صورت عمــده در 2000 هکتار گلخانه هاى 
اصفهان کشت مى شــوند که مجموعًا در سال 98 بالغ بر 
280 هزار تن محصول دادند. وى اظهار کرد: در حال حاضر 
محصوالت تولید شــده در گلخانه هاى استان اصفهان به 
روسیه، کشورهاى حاشیه خلیج فارس و عراق صادر مى شود.

رئیس زاده در خصوص تغییر الگوى کشت در استان اصفهان 
ابراز کرد: تولید زعفران و گیاهان دارویى به دلیل نیاز آبى کم، 
از کشت هاى مورد حمایت ماست و در این سال ها نیز این 
دو حوزه توســعه پیدا کرده به طورى که پس از استان هاى 
خراسان شــمالى، جنوبى و رضوى رتبه چهارم کشور را در 

تولید زعفران داریم.
مدیر باغبانى جهاد کشاورزى استان اصفهان افزود: 1400 
هکتار از زمین هاى استان اصفهان زیر کشت زعفران رفته و 
به طور ویژه شهرستان هاى نطنز، نجف آباد و تیران و کرون 
بیشترین میزان کشــت زعفران را دارند. همچنین 3000 
هکتار کشت گیاهان دارویى در سال 98 صورت گرفته است.

معاون کل وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى 
درباره تقسیم بندى شهرها با رنگ هاى سفید، زرد و قرمز 
بر اساس ابتال به ویروس کرونا و فوت ناشى از آن گفت: 
استان هاى کشور و شهرستان ها را تقسیم بندى کرده ایم 
که یک بخش شامل 116 شهرستان است که صفر و یک 
بسترى به طور متوســط در هر روز طى دو هفته گذشته 
داشته اند و بخش دیگر شــامل 127 شهرستان مى شود 

که دو بسترى به طور متوسط در روز داشته اند. 
ایرج حریرچى گفــت: در 127 شهرســتان در دو هفته 
گذشته، هیچ فوتى اتفاق نیافتاده اســت. وى ادامه داد: 
در استان هاى کشور مشاهده مى شــود که تناوب هاى 

مختلف ابتال وجود دارد. حتى در داخل خود اســتان ها 
نیز وضعیت برخى شهرســتان ها به نسبت بقیه متفاوت 
است. به طور مثال آران و بیدگل در استان اصفهان، قله 
ابتال را چند هفته پیش رد کرده و االن وضعیت آرام است 
اما وضعیت نمودار در خود شهر اصفهان در حال حاضر 

باالست.
بــر اســاس نمودارهایى کــه حریرچى نمایــش داد، 
شهرستان هاى بویین و میاندشت، چادگان، خوانسار، خور 
و بیابانک، دهاقان، فریدن، فالورجان، گلپایگان و نطنز 
در استان اصفهان، در دو هفته اخیر بدون فوت ناشى از 

ویروس کرونا بوده اند.

کرونا در کدام شهرهاى 
اصفهان آرام گرفته است؟

زعفران و گیاهان دارویى 
رویکرد جدید کشت در اصفهان

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى 
استان اصفهان گفت: خانواده خّیر اصفهانى هزینه 
ترحیم پدربزرگشان را صرف خرید دستگاه پزشکى 

براى اورژانس کردند.
غفور راستین افزود: یکى از اعضاى این خانواده خیر 
اصفهانى که بانویى دندانپزشک است، به دلیل اینکه 
اورژانس چندین بار به پدربزرگشان خدمات  رسانى 
کرده بود و بعد از فوت پدربزرگشان به دلیل شرایط 
موجود و عدم برگزارى مراســم با اورژانس تماس 

گرفتند و اعالم کردند که هزینه برگزارى مراســم 
را مى خواهند صرف خرید تجهیزات براى اورژانس 

کنند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى 
اســتان اصفهان با بیان اینکه با راهنمایى اورژانس 
اصفهان شش دســتگاه پالس اکســیمتر انگشتى 
براى مرکز اورژانس اصفهان توسط این خانواده خیر 
خریدارى شد، بیان کرد: مردم مى توانند براى باقیات 

و صالحات در حوزه سالمت هزینه کنند.

عملیات اجرایى احداث ایســتگاه قــدس به عنوان 
یازدهمین ایســتگاه خط 2 مترو تــا دو هفته آینده 

آغاز مى شود.
مدیرعامل ســازمان قطار شــهرى اصفهان گفت: 

در حال حاضــر در دو تونل شــرقى و غربى خط 2 
مترو حدود 4500 متر حفارى مکانیزه با اســتفاده 
از TBM انجام شــده و 500 متــر در تونل غربى 

تا ایستگاه عمان سامانى فاصله باقى مانده است.

محمدرضا بنکدار با بیان اینکه ده ایســتگاه خط 2 
همچنین تونل هاى آن در حال ساخت است، گفت: 
ایســتگاه قدس به عنوان یازدهمین ایستگاه خط 2 
مترو تعیین پیمانکار شده و عملیات اجرایى آن تا دو 

هفته آینده آغاز مى شود.
وى با اشــاره به اینکه طول خط 
2 قطار شــهرى اصفهان 14/5 
کیلومتــر و داراى 16 ایســتگاه 
اســت، افزود: در یکسال گذشته 
کارگاه هاى ایجاد ده ایســتگاه 
خط 2 مترو فعال شده و تاکنون 
پیشرفت هاى خوبى داشته است.

مدیرعامل سازمان قطار شهرى 
اصفهان گفت: شفت جبهه دوم 
خط 2 متروى اصفهان از ســمت ایستگاه مدرس 
نجفى طبق برنامه ریزى هاى انجام شــده تا خرداد 
امســال اجرا و عملیات حفارى آن تا مرداد ماه آغاز 

خواهد شد.

ابتکار جالب خانواده داغدار اصفهانى

نوبت به ایستگاه یازدهم رسید

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: فوتى هاى روزانه در استان اصفهان به 
کمتر از ده مورد در روز رسیده است و در کل بیش از 600 نفر در اثر بیمارى کرونا در استان 

اصفهان به جز کاشان و آران و بیدگل جان خود را از دست دادند.
آرش نجیمى در رابطه با زمان شروع ویروس کرونا در اصفهان اظهار کرد: نمى شود گفت 
که چه روز و ساعتى کرونا وارد استان اصفهان شد یا نخستین بیمار چه زمانى مبتال شده 
است، اما تقریباً قبل تر از زمانى که اســتان قم درگیر شد آمادگى داشتیم چراکه از زمان 
شیوع ویروس در چین مى دانســتیم که نمى توان ویروس را پشت مرزها نگه داشت. 
نجیمى در رابطه با فعالیت بیمارستان ها در اصفهان در مقابله با کرونا توضیح داد: در مقابله 
با ویروس کرونا کار را با دو بیمارستان خورشید و عیسى بن مریم(ع) به عنوان بیمارستان 
مرجع شروع کردیم، سپس بیمارستان غرضى و امین اضافه شدند. سخنگوى دانشگاه 
علوم پزشکى خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر فرایندها تعریف شده است 
بیمارستان ها مشکلى ندارند و به حالت ثباتى رسیده و فرایندهاى کاریشان هم مشخص 
است، در چهار بیمارستان مرجع باالى 300 تخت خالى داریم که این ظرفیتى است که 

مى شود به کار گرفته شود و نشان فرایندهاى خوب در حوزه ترخیص و بسترى است.

نجیمى همچنین در تحلیل آمار کرونا مطرح کرد: تقریبًا در یک هفته گذشته آمار بین 
99 تا 150 نفر موارد مبتالى بسترى بوده است و حالت ثباتى داریم؛ فوتى هاى روزانه 
در استان اصفهان به کمتر از ده مورد در روز رسیده است و در کل بیش از 600 نفر در اثر 
بیمارى کرونا در استان اصفهان به جز کاشان و آران و بیدگل جان خود را از دست دادند.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استاندارى اصفهان میزان 
خســارات طوفان دو روز اول هفته در استان اصفهان را 

تشریح کرد.
منصور شیشــه فروش در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: 
همانطور که پیش بینى شــده بود وزش باد شدید را طى 
دو روز شنبه و یک شــنبه در اکثر مناطق استان و به ویژه 
مناطق جنوب، شمال و شرق استان شاهد بودیم. وى ادامه 
داد: سرعت وزش باد در ســمیرم، شهرضا، نایین و شرق 

اصفهان بین 80 تا 100 کیلومتر در ساعت گزارش شد.
مدیرکل ستاد مدیریت بحران اســتاندارى تصریح کرد: 
خوشــبختانه هرس به موقع درختان فرســوده منجر به 
کاهش خسارات ناشى از سقوط درخت در استان شد. وى 
افزود: طى دو روز اول هفته تنها 42 اصله درخت در استان و 
در مناطق اصفهان، نایین و نطنز سقوط کرد که سقوط این 
درختان آسیب جانى نداشت و تنها به دو خودرو صدمه زد.

در همین حال آمارى که مدیر عامل ســازمان پارك ها و 
فضاى سبز شهردارى اصفهان از خسارت طوفان به این 

شهر ارائه کرده، حکایت از سقوط درختان بیشترى است.
فروغ مرتضایى نژاد اظهار کرد: وزش باد شــدید روز یک 
شــنبه باعث شکسته شدن دســتک هاى 170 درخت و 
سقوط 70 درخت در مناطق مختلف شهر از جمله ناژوان 
و منطقه 6 شــد. وى افزود: ســقوط درختان در اصفهان 
دالیل مختلفى دارد، اما بعضى درختان کهنسال شهر که 
چوب ثانویه آنها از داخل پوك شده با کوچک ترین وزش 
باد خطرآفرین مى شود. وى تأکید کرد: سازمان پارك ها 
و فضاى سبز شــهردارى اصفهان بیش از شهروندان در 
خصوص قطع نشدن درختان پافشــارى مى کند، اما در 
خصوص درختان خطرآفرین راهى جــز قطع آنها وجود 

ندارد.
اما شیشه فروش، مدیرکل ستاد مدیریت بحران استاندارى 
اصفهان همچنین به خسارت طوفان به شبکه برق استان 
اشاره کرد و گفت: على رغم همه تمهیدات اندیشیده شده و 
تعویض پایه هاى برق فرسوده به ویژه در شهرستان ها نایین 
و نطنز و روستاهاى شرق اصفهان، پنج پایه چراغ برق به 

ویژه در روستاها سقوط کرد و سقف یک مرغدارى نیز بر اثر 
شدت وزش باد برداشته شد و بر روى شبکه برق روستاهاى 
شــرق اصفهان فرود آمد که این شبکه آسیب دید. وى با 
بیان اینکه 15 پایه برق، ترانس و شبکه  در شرق اصفهان 
آسیب دید، تصریح کرد: در حال حاضر همه این خسارت ها 

برطرف شده است.
مدیرکل ســتاد مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با 
تأکید بر اینکه تبدیل شبکه هاى هوایى برق به کابل هاى 
زیرزمینى منجر به کاهش خسارات شد، افزود: باید توجه 
داشت که در دو سال گذشته 50 میلیارد تومان اعتبار براى 
تعریض خطوط برق رسانى به ویژه در شهرستان هاى خور 
و بیابانک، نایین و سمیرم انجام شد که نتایج آن را امسال 
مشاهده کردیم. وى با بیان اینکه در بخش کشاورزى نیز 
به 11 گلخانه و باغات شــهرضا، سمیرم و شرق اصفهان 
آسیب وارد شــد، افزود: با پیگیرى هاى صورت گرفته و 
صدور دستورالعمل هاى استحکام بخشى شاهد کاهش 

خسارات در این مراکز بودیم.

درختان،گلخانه ها، شبکه هاى برق و ... در معرض باد شدید قرار گرفتند

خسارت 48 ساعت طوفان
 در اصفهان

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى اصفهان گفت: 
500 واحد مسکونى این استان بر اثر سیل روزهاى پایانى 

سال گذشته و فروردین امسال خسارت  جدى دیدند. 
غالمعلى خانى افــزود: براى بازســازى و احداث این 
واحدهاى روســتایى واقع در مناطق غرب اســتان و 
شهرستان هاى نطنز و اردستان تسهیالت 400 میلیون 
ریالى پیش بینى شده است. وى اظهار کرد: متقاضیان 
تسهیالت این واحدها پس از تشکیل پرونده به بانک هاى 
عامل معرفى و همچنین کار نقشه کشى و انجام سایر 

اقدامات الزم آنها از ســوى بنیاد مسکن شهرستان ها 
انجام خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى اصفهان با تأکید 
بر اهمیت مقاوم سازى منازل روســتایى، خاطرنشان  
کرد: مقاوم سازى منازل روســتایى براى پیشگیرى از 
تخریب و خســارت به مردم آن مناطق الزم است که 
در این خصوص عالوه بر افزایش تســهیالت بانکى تا 
سقف 400 میلیون ریال، سهمیه استان در خصوص این 

وام ها افزایش یافته است.

خسارت سیل به خانه هاى روستایى 

مدیرکل زندان هاى اســتان اصفهان گفت: 1130 
زندانى جرائم غیرعمد در ستاد دیه و برنامه یک شهر 
ضیافت در ماه رمضان مشخص شده است همچنین 
از ابتداى سال تاکنون 20 زندانى در استان با کمک 

خیران آزاد شده اند.
اســدا... گرجى زاده در خصوص وضعیت مرخصى 
زندانیان، اظهار کرد: دستور تمدید مرخصى زندانیان 
توسط قوه قضاییه و سازمان زندان ها صادر شده و 

مراحل این تمدید در حال انجام شدن است.
وى با بیان اینکه در حال حاضــر تمدید مرخصى 

زندانیان بر اســاس نوع جرم آنها صورت مى گیرد، 
افزود: مدت مرخصى برخى جرائــم خاص تمدید 
نمى شــود هر چند تعداد این دســته معدود است و 

مرخصى اکثر زندانیان تمدید شده است.
 مدیرکل زندان هاى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
این زندانیان 5 درصد کل زندانیان استان هستند، در 
خصوص میزان بدهى این تعداد زندانى، اظهار کرد: 
بدهى 1130 زندانى که براى آزادى در ماه مبارك 
رمضان مشــخص شــده اند، 390 میلیارد تومان

 است.

1130 زندانى در اصفهان نیاز به کمک مالى دارند

آمار فوتى هاى اصفهان بر اثر کرونا به زیر 10 نفر رسیده است

معاون امالك و حقوقى راه و شهرسازى استان اصفهان 
گفت: براساس شاخص هاى اختصاصى ارزیابى عملکرد، 
این حوزه به لحاظ پیشــى گرفتن از برنامه هاى تعریف 

شده، رتبه اول کشورى را کسب کرد.
عبدالحسین پارســایى راد با ارائه گزارشــى از اقدامات 
انجام شده حوزه امالك و حقوقى این اداره  کل در سال 
98 گفت: در بخش حقوقى، تعداد 900 پرونده در جریان 
بوده که آراء صادره آن، له دولت (به ســود دولت) تعیین 
تکلیف شده است همچنین سال گذشته در بخش امالك 
تعداد 800 صورتمجلس تفکیکى در سطح و طبقات تهیه 

شده است.

رئیس اداره گردشــگرى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشــى شــهردارى اصفهان در خصوص برنامه «صد 
جهان در اصفهــان» گفت: یکى از نــکات قابل توجه در 
زمینــه گردشــگرى این اســت که مــردم اصفهــان با 
خواهرخوانده هاى این شهر آشنایى کمى دارند لذا تصمیم 
گرفتیم لینک هاى گردشگرى این شهرها را پیدا کنیم و آنها 
را همراه با توضیحاتى اعم از اینکه از چه سالى با اصفهان، 

خواهرخوانده شده اند در اختیار مردم قرار دهیم.
علیرضا مساح  با بیان اینکه این مجموعه به مرور در حال 
توزیع است، تصریح کرد: اصفهان 13 خواهرخوانده دارد که 
سن پترزبورگ و کوآالالمپور از جمله این شهرها هستند؛ 
همچنین دو شهر در بوسنى و هرزگوین و کره جنوبى نیز با 

اصفهان قرارداد فرهنگى دارند. وى خاطرنشــان کرد: این 
کلیپ ها تاکنون به 11 زبان زنده دنیــا از جمله زبان هاى 
انگلیسى، فرانسه و چینى و نیز زبان مناطقى مانند مجارستان 
و کره که مى تواننــد بازارهاى هدف خوبــى براى اعزام 

گردشگر به اصفهان باشند تهیه شده است.

کسب رتبه برتر توسط ارائه مستندى براى شهر اصفهان به 11 زبان زنده دنیا 
اداره کل راه و شهرسازى 
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ســرى جدید مجموعه تلویزیونى «بچه محل» با نقش آفرینى داریوش 
فرضیایى «عموپورنگ» میزبان مخاطبان شبکه 2 سیما شد.

 «بچه محل» بــه تهیه کنندگى مســلم آقاجانــزاده و کارگردانى احمد 
درویشعلى پور و نویسندگى محمد درویشعلى پور قرار بود از ابتداى نوروز 99 
روى آنتن برود که به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعویق در تصویربردارى، 

پخش آن به این روزها موکول شد.
این مجموعه تلویزیونى هر روز ســاعت 18 و30 دقیقه با اجراى داریوش 
فرضیایى «عمو پورنگ» روى آنتن شــبکه 2 خواهــد رفت و چهره هاى 
مطرح سینما و تلویزیون و بازیگران شناخته شــده کمدى در آن به ایفاى 
نقش مى پردازند و فضایى شــاد و همچنین سالم را براى کودکانى که این 
روزها در خانه قرنطینه هستند، فراهم مى کنند. داریوش فرضیایى، کمند 

امیر سلیمانى، نعیمه نظام دوست، نادر سلیمانى، رامین ناصر نصیر، فرهاد 
بشارتى، آرش میراحمدى، امیر سهیلى، ابراهیم شفیعى، سوسن پرور، ایمان 
صفا و امیرمحمد متقیان، با هنرمندى سروش جمشــیدى بازیگران این 
مجموعه هستند. در خالصه ماجراهاى این مجموعه آمده است: «سه ماه 
پس از شکست کرونا اهالى محله آرام آرام به زندگى عادى خود برگشته اند 

اما تأثیرات کرونا هنوز در رفتار اجتماعى آنها نمایان است.»
«داداش جان» مرد اســباب بازى فروش که به تازگى به محله نقل مکان 
کرده، از حامیان سرسخت محیط زیست است. او به اتفاق «عمو پورنگ» 
تالش دارد تا همه اهالى محله را تبدیل به حافظان محیط زیست کند. آنها 
در تالش هستند تا پویش همیاران محیط زیســت را به کمک بچه ها راه 

اندازى کنند.

«طال» بــه کارگردانى پرویز شــهبازى، دومین فیلمى 
است که به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلى سینماها 
به صورت آنالین اکران مى شــود. پرویز شهبازى بعد از 
ساخت فیلم هایى چون «مسافر جنوب»، «نجوا»، «نفس 
عمیق»، «عیار 14»، «دربند» و «ماالریا» به سراغ ساخت 

هفتمین فیلم سینمایى اش با عنوان «طال» رفت.
این فیلم سینمایى در سال 97 ســاخته شد و براى اولین 
بار در سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد 
و در بخش بهترین فیلمنامه و صدابردارى نامزد دریافت 

جایزه شد.
با گذشت دو هفته از تجربه اکران آنالین فیلم «خروج» به 
دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلى سینماها، آخرین ساخته 

پرویز شهبازى نیز به زودى راهى سینماى آنالین مى شود. 
«طال» درامى اجتماعى به تهیه کنندگى مشترك رامبد 

جوان و محمد شایسته است.
این فیلم کــه در دو بخش بهترین فیلمنامــه و بهترین 
صدابردارى، نامزد ســیمرغ بلورین از ســى و هفتمین 
جشــنواره فیلم فجر شــده اســت، فردا چهارشنبه 10 
اردیبهشــت ماه از طریق اکران آنالیــن در «فیلیمو» و 

«نماوا» به نمایش در خواهد آمد.
نگار جواهریان، هومن سیدى، طناز طباطبایى، هدى زین 
العابدین، مهرداد صدیقیان و احترام برومند بازیگران فیلم 

«طال» هستند.
«طال» روایتگر داستان چند جوان است که قصد راه اندازى 

یک رستوران را دارند اما فوت پدر یکى از آنها و گم شدن 
مقدارى پول ماجراهایى را رقم مى زند.

در خالصه داستان فیلم آمده اســت: «راهى براى پولدار 
شدن، خســته از نگاه تحقیرآمیز دور و برى ها، احساس 
تباهى از کارکردن براى دیگران؛ اینها دالیلى است که سه 
نفر را به هم وصل کرده تا یک کار و کاسبى راه بیاندازند.»

در ســینماى آنالین که بلیت فروشى از طریق دو پلتفرم 
پخش آنالین «فیلیمو» و «نماوا» انجام مى شود و کاربران 
مى توانند در یک بازه زمانى شش ساعته فیلم خریدارى 
شده را تماشا کنند. فیلم «خروج» ابراهیم حاتمى کیا بیش 
از دو میلیارد تاکنون به عنوان اولین فیلم سینماى آنالین 

ایران فروخته است./1721

بعد از «خروج» حاتمى کیا؛

«طال»؛ دومین فیلمى که به اکران 
آنالین رسید

پیش تولید فیلم ســینمایى «بى همه چیز» تازه ترین 
فیلم محسن قرایى آغاز شد. محسن قرایى که ساخت 
فیلم هاى «ســد معبر» و «خسته نباشــید (به همراه 
افشین هاشــمى)» را در کارنامه دارد و پیش تر قرار 
بود فیلم «سطح یک» را کارگردانى کند، براى فیلم 
تازه اش سراغ ترکیب متفاوتى از بازیگران رفته است.

پرویز پرستویى و هدیه تهرانى در کنار شهاب حسینى 
جمع بازیگران این فیلم را تشکیل مى دهند. «بى همه 

چیز» اولین حضور این ســه بازیگر در کنار هم است. 
محســن قرایى و محمد داودى نویســنده فیلمنامه 
«بى همه چیز» و جواد نوروزبیگــى تهیه کننده این 

فیلم است.
این فیلم، چند بازیگر مطرح دیگــر هم دارد که طى 
روز هاى آینده معرفى مى شوند. همچنین پیش تولید 
جدى و فیلمبردارى کار پس از اخذ مجوز هاى الزم از 

وزارت ارشاد و ستاد مقابله با کرونا آغاز خواهد شد.

آغاز پیش تولید فیلم «بى همه چیز»
 با 3 ستاره سینما

جزئیات جدیدى از میزان سود فوق العاده فیلم «انتقام 
جویان: آخر بازى» و ســهم بازیگران از این فروش 

بى نظیر منتشر شد.
تابستان سال گذشته فیلم «انتقام جویان: آخر بازى» 
روى پرده رفت و رکوردشــکنى کرد. از موفقیت این 
فیلم که در افتتاحیه  جهانى بــه تنهایى 1/2 میلیارد 
دالر فروش کرد، به تازگى جزئیات دقیق ترى منتشر 

شده است.
این فیلم با رکــورد 2/797 میلیــارد دالرى رکورد 
«آواتار» (Avatar) «جیمز کامرون» را شکست و 

پرفروش ترین فیلم تاریخ لقب گرفت. 
«آخر بــازى» بنابر گزارش جدید منتشــر شــده در 
نهایت به ســود 900 میلیون دالرى دست پیدا کرده 
است. این رقم بســیار فراتر از ســود پیش بینى شده  
600 میلیون دالرى دیزنى است. «جنگ بى نهایت» 

(Infinity War) قســمت قبلى چندگانه در سال 
2018 نزدیک به نیــم میلیارد دالر براى اســتودیو 

سودآورى کرده بود.
«دیزنى» در این فــروش عظیــم بازیگرانى که در 
موفقیت فیلم مشارکت داشتند و در بنا شدن «دنیاى 
سینمایى مارول» نقش داشــتند را هم سهیم کرده 
است. «رابرت داونى جونیور» که براى بازى در نقش 
«مرد آهنى» 20 میلیون دالر دریافت کرده بود، طبق 
قــراردادش 55 میلیون دالر از ســود را هم به جیب 
مى زند. این بدان معناست که داونى تا امروز 75میلیون 
دالر از بازى در «دنیاى سینمایى مارول» کسب کرده 
اســت. «کریس اوانز»، «اســکارلت جوهانسون»، 
«مارك رافلو»، «کریس همسورث»، «جرمى رنر»، 
«پل راد» و ســایر بازیگران «انتقام جویان» نیز 175 

میلیون دالر دریافت کرده اند.

سهم بازیگران از درآمد پرفروش ترین فیلم تاریخ

لوریس چکناواریان، آهنگســاز و رهبر ارکستر تازه 
ترین اثر خود به نام «کرونا» را منتشــر کرد. وى که 
پیش از این نیز آثار زیبایى با مضامین اجتماعى خلق 
کرده اســت، درباره این اثر اظهار کرد: مراحل تولید 
«کرونا» چیزى بیش از یــک ماه به طول انجامیده و 
این اثر 15 دقیقه اى در سه موومان (بخش کاملى از 
یک اثر بزرگ تِر موسیقى که خود آغاز و انجامى دارد) 

«هجوم»، «مرگ» و «زندگى» تصنیف شده است.

وى درباره مشکالت اجراى این اثر با توجه به روزهاى 
قرنطینه و عدم دسترسى به نوازندگان گفت: این اثر 
توسط دوســت هنرمندم احســان بیرقدار به صورت 
سمپل صداى ارکســتر با دقت و وسواس بسیار و به 

زیبایى هرچه تمام تر انجام شده است.
گفتنى است آهنگســازى و ضبط این اثر در روزهاى 
قرنطینه انجام شــده و اول اردیبهشــت در صفحه 

اینستاگرام این هنرمند منتشر شده است./1722

«کرونا»ى چکناواریان منتشر شد

کامران تفتى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون مى گوید سال گذشته سال بسیار سختى براى مردم کشور بود و تعداد زخم هایى 
که سال گذشته برداشتند بیشتر از انگشت هاى دو دست شده است البته مردم ما راه حل برون رفت از این وضع را بلدند و 

زخم ها را ترمیم مى کنند.
وى ادامه داد: در هر شرایطى ناامیدى بدترین و باالترین درد است؛ مردم ایران همیشه مشکالت را به خوبى 

پشت سر گذاشته اند و مطمئنم این بار نیز این مصیبت را پشت سر مى گذارند. 
این بازیگر در پاسخ به این سئوال که بعد از اتمام کرونا اولین کارى که انجام خواهد داد چه چیزى 
است تصریح کرد: سال گذشته دچار حمله قلبى شــدم و حال بدى داشتم، باتوجه به چنین قلب 
ضعیفى بیش از بقیه باید نگران باشم اما اکنون تنها چیزى که خوشحالم مى کند این است که این 

دوران به اتمام برسد و بتوانم دوستانم را ببینم و در آغوش بگیرمشان.
تفتى همچنین درباره فعالیت هاى اخیرش نیز گفت: نمایشى در پردیس شهرزاد داشتم که یک 
شب اجرا رفت و بعد از این اتفاقات دوباره ادامه پیدا خواهد کرد. در حال ضبط سریال «نفس 

گرم» به کارگردانى سعید نعمت ا... هم بودیم که متوقف شد.

پرستو صالحى، بازیگر سینما و تلویزیون که این روزها ممنوع کار است در گفتگو با 
مجرى یکى از شناخته شده ترین برنامه هاى ماهواره اى حرف هاى جالبى زده که 

بخشى از آن در ادامه مى آید.
   خیلى از همکاران به علت فعالیت هاى اجتماعى که چند وقت اخیر داشتم، حتى 

جرأت نمى کنند، الیکم کنند.
   این روزها درآمد خاصى ندارم و فقط با تبلیغاتى که در پیجم مى گذارم کســب 

درآمد مى کنم.
   در این هفتاد روز گذشــته فقط یک بار از منزل بیرون آمدم و آن هم به مقصد 

تجریش بود.
   مســئوالن در مســائلى مثــل 

اســتادیوم رفتن براى مــردم تعیین 
تکلیــف مى کنند، امــا در مدیریت 

کرونا، اختیار را به مردم داده اند.
   خیلى ها در خیابان بدون ماسک 
و دستکش تردد دارند، برخى راننده 
تاکســى ها در دهــان هم حرف 

مى زنند و وضعیت خوب نیست.
   ترجیح مى دهم در 42 سالگى 
حتى قید سینما را بزنم اما آنطور که 

دوست دارم زندگى کنم.

در برنامه «ســاتردى نایت الیو» که با حضور «برد 
پیت» پخش شــد، این بازیگر در نقش یک پزشک 
دستورالعمل هاى غلط «دونالد ترامپ» درباره کرونا 

را دست انداخت.
شوى شبانه مشهور «ساتردى نایت الیو» یا «شب 
شنبه زنده» که از برنامه هاى شبانه مشهور آمریکاست، 
براى دومین بار در دوره قرنطینه از خانه برگزار شد و 
برد پیت از مهمانان آن بود که از خانه به اجراى برنامه 

پرداخت.
پیت در نقش شخصیت دکتر «آنتونى فاوچى» درباره 
ویروس کرونا صحبت کرد و در ســخنانش گفت که 
اطالعات نادرســت زیادى درباره این ویروس داده 
مى شود و مى خواهد روشن کند که رئیس جمهورى 
سعى داشــت در این باره چه بگوید. در این بخش به 
جاى تمرکز بر شــوخى، این برنامه کمدى به دنیاى 
واقعى برگشت و بخش هایى از سخنان ترامپ درباره 
ویروس کرونا را پخش کرد و درباره هر بخش توضیح 
داد. در بخــش اول ترامپ مى گفت نشســت هاى 
متعددى داشته و نسبتاً زود واکسن آن درست مى شود.
در اینجا پیت در نقش فاوچى توضیح داد که «نسبتًا 
زود» که ترامپ گفته یک عبارت جالب اســت. این 
نسبتًا زود به نسبت چه ســنجیده مى شود؟ به نسبت 
کل تاریخ زمین؟ اگر اینطور باشــد، مطمئنًا ساخت 
واکسن سریع انجام مى شود اما اگر شما بخواهید به 
یک دوست بگویید که نسبتاً زود آنجا خواهم بود و آن 
وقت یکسال و نیم دیگر پیشش بروید ممکن است تا 

آن موقع دوست شما از دست رفته باشد.
وى بعد به گفته ترامپ که گفته بود «کرونا مثل یک 
معجزه، ناپدید مى شــود» پرداخــت و یادآورى کرد 
که معجزه مى تواند عالى باشــد امــا تکیه به معجزه 
نمى تواند پلــن A و برنامه اصلى باشــد، حتى اگر 
«کاپیتان سالى» سعى کند که اول در فرودگاه بنشیند. 
[اشاره به دادگاهى کردن «خلبان سالى» براى اینکه 
هدف اصلى او نشستن در فرودگاه نبود و رودخانه را 

براى فرود انتخاب کرد.]
وى عبارت ترامپ درباره تســت کرونا به عنوان یک 
چیز زیبا اشــاره کرد که همه آن را خواهند داشت و 
گفت نمى فهمد چطور مى توان تست را زیبا توصیف 
کرد مگر اینکه تعبیــر آدم از زیبا یک گوش پاك کن 
باشــد که بخواهد مغزش را ترو تمیز کنــد و به این 
ترتیب شــاید معنى واقعى این باشد که دست کسى 

به تست نمى رسد.
پیت در نقش دکتر «فاوچى» پاسخ کالمى به اظهارات 
ترامپ درباره تزریق مــواد ضدعفونى کننده براى از 
بین بردن ویروس نکرد و تنها از چهره اش و نگاهى 
کامًال گنگ استفاده کرد تا نشان دهد این حرف چقدر 
بى معنى بوده اســت و درباره روش هاى از بین بردن 
آن با ضربه، تنها صورتش را در دست گرفت و گفت 
با وجود اینکه مى داند دســت زدن به صورت چقدر 

نادرست است، این کار را کرده است.
وى در انتها گفت: مى دانم اخراجم مى کنند اما تا آن 
زمان هســتم تا حقایق را براى هر کسى که گوش 
مى دهد روشن کنم تا این کارها را نکنند. به حرف هایى 
که مى زنند و مى گویند اگر مواد شستشــو را بخورید 

ویروس را از بین مى برید، گوش نکنید.

چالش دکتر «برد پیت» 
با «دونالد ترامپ» 

بهنوش بختیارى در صفحه اینســتاگرامش پســتى 
معنادار منتشــر کرد که به نظر مى رســد واکنشى به 

تهدید هایى باشد که علیه او در ماه هاى اخیر صورت 
گرفته است.

بختیــارى در صفحــه اینســتاگرامش نوشــت: 
«مجازات هاى نقدى و ســه تا شــش ماه حبس براى 
تهدید. هشدار به شاخ و شونه کش هاى فضاى مجازى. 
هشدار به الت هاى کوچه خلوت مجازى که تقى به توقى 
همدیگرو تهدید مى کنن که عکــس و فیلمتو پخش 
مى کنم. چکتو، ســفته تو، مکالمه تلفنیت رو، خالصه 
هرچیزى که شخصى باشه و توسط دوستى منتشر بشه 
مجازات هاى سنگینى داره. بسیار حواس جمع باشید و 
اگه با کسى مشکلى دارید یا با گفتگو حل کنید واگه حل 

نشد حتماً قانونى اقدام کنید.»/1723

هشدار عجیب بهنوش بختیارى 

کامران تفتى:

 مردم بحران کرونا را پشت سر مى گذارند
ى مردم کشور بود و تعداد زخم هایى 
حل برون رفت از این وضع را بلدند و 

به خوبى شه مشکالت را

اد چه چیزى
 چنین قلب 
ت که این 

که یک 
نفس

ر مى گذارند

پرستو صالحى: برخى همکاران «عمو پورنگ» با «بچه محل» به شبکه 2 آمد
مى ترسند، الیکم کنند

 مثــل 
 تعیین 
ریت

سک 
نده 
رف 

گى 
 که 
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مهاجم برزیلى سابق ســپاهان گفت: 
لیگ ایران براى من سخت ترین جایى 
بود که در آن بــازى کردم. من خیلى خوب 
عمل کــردم چــون در یک تیــم عالى بازى 

مى کردم.
به گزارش «ایمنا»، یکــى از جذاب ترین برزیلى هاى تاریخ 
فوتبال ایران که لباس تیم هاى لیگ برترى را بر تن کرده اند، به طور 
قطع برونو سزار اســت. مهاجم فرصت طلب و با تکنیک برزیلى که فصل 
یازدهم در نیم فصل دو به جمع طالیى پوشان اصفهانى اضافه شد و کمک کرد 
تا تیم کرانچار از رده پنجم جدول در کمتر از هشت هفته به صدر برسد. آمار 
فوق العاده او اینجا مشخص مى شد که این مهاجم برزیلى در 14 مسابقه اى 
در لیگ که براى ســپاهان به میدان رفت، موفق شد ده گل به ثمر برساند تا 
چشــمان همه را به خود خیره کند. اعجوبه برزیلى که قطعًا بدون حضور او 

هتریک قهرمانى سپاهان امکانپذیر نبود.
او که به صورت قرضى از بنانتس به اصفهان آمده  بود به نظر مى رسید انتقالش 
در فصل آینده قطعى شود، اما سزار ناگهان سر از النصر امارات در آورد. باشگاه 

برزیلى سابق برونو نیز به دلیل انتقال غیرقانونى از سپاهان به کمیته انضباطى 
فیفا شکایت کرد تا یکى از جنجالى ترین پرونده هاى بین المللى فوتبال ایران 
کلید بخورد. بنانتس توانست علیه سپاهان از فیفا حکم بگیرد، ولى مدیران 
 CAS .کشاندند CAS اصفهانى با زیرکى پرونده را به دادگاه عالى ورزش
همه چیز را تغییر داد و باشگاه اماراتى را مقصر شــناخت تا النصر مجبور به 
پرداخت غرامت به سپاهان و بنانتس شود. این پرونده همچنان یکى از معدود 

پیروزى هاى حقوقى فوتبال ایران در عرصه بین الملل محسوب مى شود.
سزار پس از ترك اصفهان هرگز نتوانســت موفقیت هاى قبلى را تکرار کند. 
او تیم ها و لیگ هاى مختلفى را تجربه کرد، اما هیچگاه نتوانســت به دوران 
درخشش در سپاهان بازگردد. او حاال بازیکن چاینات هورنبیل در لیگ دسته 

دوم تایلند است و به گفته خودش دوران تعلیق را مى گذراند!
برونو از سپاهان دل پرى دارد و این باشگاه را مقصر بدبیارى هایش مى داند. او 

مى گوید نمى خواهد درباره سپاهان حرفى بزند. 
برونو سزار، مهاجم برزیلى سابق ســپاهان در گفتگو با خبرنگار «ایمنا» در 
رابطه با شکایت سپاهان از او و پرونده جنجالى خود، اظهار کرد: زمانى که این 
موضوع اتفاق افتاد درباره اش صحبت کردم. خیلى از سپاهان لطمه دیدم، اما 

دیگر گذشته است. در حال حاضر در حال گذراندن دوران تعلیق خود هستم.
او درخصوص علت موفقیتش در لیگ ایران، خاطر نشان کرد: لیگ ایران براى 
من سخت ترین جایى بود که در آن بازى کردم. من خیلى خوب عمل کردم 

چون در یک تیم عالى بازى مى کردم.
مهاجم برزیلى سابق سپاهان درباره  شایعاتى که پس از رفتنش از سپاهان مبنى 
بر پیشنهادهایى از سوى سایر باشگاه هاى ایرانى مطرح شد، تصریح کرد: هیچ 
چیز درباره دفعاتى که عالقه مند به امضــاى قرارداد با من بوده اند، نمى دانم. 
ولى اگر پیشنهاد خوبى از ایران باشد، در هر باشگاهى در ایران بازى مى کنم! 

چون تاکنون هیچگاه خودم را به تیمى براى بستن قرارداد پیشنهاد نکرده ام.
سزار در پاسخ به این ســئوال که آیا روزى که به سپاهان پیوست با توجه به 
شرایط سپاهان در جدول، احتمال مى داده  است که بتواند با سپاهان قهرمان 
شود یا خیر، گفت: از همان روز اولى که به سپاهان آمدم این را مى دانستم و 

همیشه باور داشتم با سپاهان قهرمان مى  شویم .
مهاجم اسبق سپاهان درباره بهترین همبازى خود در سپاهان، با نام بردن از 
مهدى کریمیان، اظهار کرد: همیشه کریمیان را دوست داشتم. بازى او همیشه 

براى من دوست داشتنى بود.

مها
لیگ
بود کهد
عمل کــر

مى کردم.
به گزارش «ایمنا»، یکــ
فوتبال ایران که لباس تیم هاى لی
قطع برونو سزار اســت. مهاجم فرصت
یازدهم در نیم فصل دو به جمع طالیى پوش
تا تیم کرانچار از رده پنجم جدول در کمت
فوق العاده او اینجا مشخص مى شد که ای
در لیگ که براى ســپاهان به میدانرفت
چشــمان همه را به خود خیره کند. اعج
هتریک قهرمانى سپاهان امکانپذیر نبود.
او که به صورت قرضى از بنانتس به اصفه
در فصل آینده قطعىشود، اما سزار ناگهان

برونو سزار، عصبانى از سپاهان

میثم محمدى- شهردار زرین شهر 

 آگهى مزایده

م الف: 820120

شهردارى زرین شهر به اســتناد مجوزهاى  شماره 627 مورخ 1395/9/20 و 
شماره 752 مورخ 1398/11/24 شوراى اسالمى زرین شهر در نظر دارد قطعه 
زمینى به مساحت 3000 متر مربع متعلق به شهردارى واقع در بلوار جانبازان 
جنب ساختمان مدیریت بحران با کاربرى تجارى – خدماتى (تاالر) را از طریق 
مزایده عمومى به فروش رســاند، لذا از متقاضیان دعوت بعمل مى آید جهت 
دریافت اسناد مزایده و کســب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت 

ادارى مورخ 1399/2/17 به شهردارى مراجعه نمایند.

نوبت دوم

در شرایطى که هنوز پیشنهاد رسمى خارجى براى پیام نیازمند به باشگاه 
سپاهان نرسیده، اما این بازیکن مورد توجه چند تیم قرار گرفته است.

 چند روز پیش پیــام نیازمند، دروازه بان ملى پوش تیم فوتبال ســپاهان 
اصفهان در مصاحبه اى با سایت رســمى این باشگاه در پاسخ به سئوالى 
مبنى بر اینکه چه تیمى پس از سپاهان مقصد او خواهد بود، گفت: فعًال با 
سپاهان قرارداد دارم، در این تیم هستم و از این بابت خوشحالم. اگر قسمت 

شود به اروپا مى روم و ان شاءا... لژیونر مى شوم.
از لحظه انتشار این مصاحبه، شایعات زیادى در خصوص جدایى نیازمند و 
تیم هاى خواهان وى مطرح شد و البته قبل از این شایعه،  بحث حضورش 

در استقالل و پرسپولیس هم به میان آمد.
پیگیرى ها نشان مى دهد، هنوز هیچ پیشنهاد رسمى به باشگاه سپاهان 
براى نیازمند از هیچ تیم خارجى نرسیده است. هرچند که شنیده مى شود 
این بازیکن پیشنهادهایى از کشورهاى پرتغال و بلژیک دارد که در این 
بین احتمال انتقال این بازیکن به پرتغال بیشتر است اما هنوز مذاکره اى 

رسمى صورت نگرفته است.
البته نیازمند پیش از این در نیم فصل پیشنهادات خارجى دریافت کرده بود، 
اما چون با سپاهان قرارداد داشــت در این تیم ماند. گفتنى است؛ قرارداد 
این دروازه بان ملى پوش با طالیى پوشان اصفهانى دو ساله است که هنوز 

یکسال دیگر از آن باقى مانده است.

پیشنهادهاى بلژیکى و 
پرتغالى براى پیام

 جزئیات قرارداد هافبک عراقى پرســپولیس نشان مى دهد که مدیرعامل سابق پرسپولیس 
نقش مهمى در جدایى احتمالى این بازیکن عراقى داشته است.

بشار رسن، هافبک میانى عراقى تیم فوتبال پرسپولیس احتماًال آخرین فصل حضور خود در 
این تیم را سپرى مى کند و گفته مى شود فصل آینده در لیگ قطر یا عربستان به میدان مى رود. 
رسن که در چند فصل گذشته یکى از با کیفیت ترین بازیکنان تیمش بوده از بدقولى هاى مکرر 

باشگاه حسابى دلخور است.
این بازیکن که با وجود مطالبات خود حاضر نشد مانند سایر خارجى هاى شاغل در لیگ ایران 
قراردادش را فسخ و از تیمش شکایت کند، اما در آخرین گفتگوى خود با یک رسانه عراقى 
عنوان کرد که به احتمال فراوان در فصل آینده به قطر یا عربستان مى رود. این در حالى است 
که او پیشنهادى هم از اسپانیول اسپانیا دریافت کرده است. هرچند که به نظر نمى رسد این 

پیشنهاد زیاد جدى باشد.
نکته اینجاست که مسئوالن باشگاه پرسپولیس بعد از بدقولى هاى فراوان به این بازیکن قرار 
بود قسط دوم طلبش را چند روز پیش پرداخت کنند که بازهم این اتفاق رخ نداد و این مسئله 

عصبانیت شدید او را در پى داشت.
تست بیرو دردسر شد

بشــار از فصل گذشــته چیزى نزدیک به 120 هزار دالر از باشگاه 
پرسپولیس طلبکار بود و عجیب اینکه براى این فصل هیچ پولى 
دریافت نکرد. انصارى فرد مدیرعامل وقت پرسپولیس هر بار با 
دادن وعده تالش کرد تا به بشار پول بدهد که در انجام این کار 
ناکام ماند. در این شرایط باشــگاه آنتورپ با پرداخت 150 هزار 
دالر قسط اول انتقال بیرانوند را به باشگاه پرسپولیس پرداخت 

کرد.
مدیران باشگاه این مبلغ را به بشار دادند تا عالوه بر تسویه طلب 

فصل قبل بخشــى از قرارداد این فصل او را تسویه کنند. در این 
شرایط انصارى فرد به بشار رسن قول داد تا در اوایل سال جدید 150 

هزار دالر دیگر به او بدهد. قرار بود این مبلغ بعد از حضور بیرانوند در 

تست پزشکى آنتورپ پرداخت شود که بخاطر کرونا این سفر لغو شد تا پرداخت این مبلغ هم 
به بعد موکول شود و به همین دلیل یکبار دیگر بشار با بدقولى باشگاه روبه رو شد.

هافبک عراقى سرخپوشــان که شــایعات در خصوص جدایى او به اوج رسیده است در این 
خصوص گفت: من هنوز تصمیم خودم را نگرفته ام و فعًال در خانه هستم و باید ببینم بعد از 
پایان کرونا چه اتفاقى مى افتد. مدیران قبلى پرسپولیس خیلى 
به من دروغ گفتند و هر بار قــول الکى دادند و به همین 

دلیل حسابى از دست آنها ناراحت هستم.
وى در خصوص اینکه هواداران مى خواهند او بماند 
تأکید کرد: من در زمان مدیریــت عرب به عنوان 
مدیرعامل باشگاه، پیشنهاد دادم تا باشگاه قرارداد 
من را تمدید کند، اما آنها این کار را نکردند و حاال 
باید من ببینم در آینده چــه اتفاقى مى افتد. جالب 
اینکه او در آخرین گفتگوى خود بعد از پیشنهادات 
قطرى و عربستانى این بار پرســپولیس را با سپاهان 
ترساند و گفت اگر ســپاهان پیشــنهاد بدهد شاید به این 

تیم برود.

باشگاه سپاهان در پنجره زمستانى تالشى جدى براى جذب 
دانیال اسماعیلى فر داشت ولى به هر ترتیب موفق به نهایى 

کردن این انتقال نشد.
براى تیمى که در پایان نیم فصل اول مسابقات لیگ نوزدهم 
در قسمت پایینى جدول رده بندى قرار گرفته بود، شاید  فروش 
دانیال اســماعیلى فر که با خاتمه فصل قراردادش هم تمام 
مى شود، مى توانست درآمد قابل توجهى ایجاد کند و حتى در 

بودجه باشگاه براى پرداخت مطالبات این بازیکن کاهش قابل 
توجهى ایجاد کند ولى مدیران باشگاه ذوب آهن به این انتقال 
رضایت ندادند تا حداقل یک نیم فصل دیگر شــاهد حضور 

اسماعیلى فر در اصفهان و تیم سبزپوش این استان باشیم.
جواد محمدى، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اما در گفتگویى 
پاســخ جالب توجهى به چرایى منتقل نشدن اسماعیلى فر به 
سپاهان دارد. او در این زمینه اینطور واکنش نشان داد: همیشه 

باشگاه هاى سعى مى کنند بازیکن هاى خوبشان را حفظ کنند 
و تیمشــان را تقویت کنند. در خصوص دانیال پیشنهادهایى 
داشتیم ولى گفته بودیم که ما ایشان را نیاز داریم و البته شرایط 
خودمان را براى فروش ایشــان اعالم کرده بودیم ولى خب 
باشگاه هایى که براى جذب او اقدام کرده بودند، دیگر جوابى 

ندادند.
محمدى در پاسخ به این سئوال که چرا جواب نامه ذوب آهن 

را نداده اند، اضافه کرد: خب این موضوع هم به مسائل مالى باز
مى گردد و هم اینکه ما بازیکنانى براى معاوضه به آنها پیشنهاد 
داده بودیم. همانطور که آنها روى بازیکن خوب ما زوم کرده 
بودند، ما هم روى بازیکنان خوب آنها زوم کرده بودیم. به هر 
حال ما نقاط ضعفى داشتیم که قصد داشتیم براى پوشش آن 
ضعف ها از بازیکنان شاخص سپاهان استفاده کنیم، که البته 

این انتقال به هر صورت انجام نشد.

و اینگونه دانیال سپاهانى نشد

چرا بشار پرسپولیس را با سپاهان ترساند؟

بازیکنان استقالل در جدیدترین اقدام خود در اعتراض به شرایط تیمشان این بار وزیر 
ورزش و جوانان را مقصر شرایط خود دانستند، فردى که در طول دو سه 

سال گذشته همیشه در مظان  اتهام از حمایت از یک تیم خاص 
بوده و در این مدت فشار زیادى را تحمل کرده است.

اما این شاید اولین بار باشد که بازیکنان استقالل شخص 
وزیــر ورزش را خطاب قرار داده انــد و تلویحاً او را مقصر 
شــرایطى مى دانند که آبى ها با آن دســته و پنجه نرم

 مى کنند.
اما چه چیزى بازیکنان اســتقالل را به این نقطه رسانده 
است؟ اگر فقط به اتفاق هایى که در طول لیگ نوزدهم براى 
استقالل افتاده نگاه کنید خوب متوجه مى شوید که این تیم 

چه شرایط عجیبى را تجربه کرده است.
آبى ها در اول فصل 16 بازیکن خود را از دســت 

دادند و آندره آ استراماچونى در شروع 
کار خود مجبور شد تیمش را 

از نوع بسازد.
ســرمربى ایتالیایى سابق 
استقالل تیمى آشفته از 
نظر تاکتیکــى را بعد از 

حدود 1000 روز به صدر جدول رساند اما 48 ساعت بعد از این اتفاق او ایران را ترك 
کرد تا در اتفاقى بى سابقه آبى ها ســه بازى آخر نیم فصل را بدون سرمربى 

برگزار کنند.
همه اینها را بگذارید کنار نداشتن زمین تمرین، مشکالت پروازى 
و 134 روز عدم دریافت دستمزد تا متوجه شوید آبى ها چه شرایط 

سختى را از اول فصل تا کنون تجربه کرده اند.
اگر به تمام این اتفاق ها نگاه کنید رد پاى ســوء مدیریت در آن 
کامًال مشهود است و این موضوعى است که بازیکنان استقالل را 
به این نتیجه رسانده که وزارت ورزش و جوانان اراده اى براى حل 
مشکالت این تیم ندارد و هر مدیرى که مى آید اوضاع را بهتر که 

نمى کند هیچ، بدتر مى کند.
با نامه سرگشاده و پست دســت جمعى بازیکنان به نظر احمد 
ســعادتمند خیلــى زودتر از حــد انتظار به 
خط پایان رســیده اســت، 
اتفاقى کــه یک بار دیگر
 تصمیــم هــاى وزارت 
ورزش را در مورد انتخاب 
مدیران این باشگاه زیر 

سئوال مى برد.

اى نامه که مى روى به سویش...

تیمش بوده از بدقولى هاى مکرر 

ارجى هاى شاغل در لیگ ایران
گوى خود با یک رسانه عراقى 
ستان مى رود. این در حالى است 
هرچند که به نظر نمى رسد این 

 هاى فراوان به اینبازیکن قرار
م این اتفاقرخ نداد و این مسئله 

ز باشگاه
 پولى 
ار با 
کار
زار

ت 

طلب 
ر این 
0د 150

انوند در

ق پایان کرونا چه اتفاقى مى افتد. مدیران
به من دروغ گفتند و هر بار قــول

دلیل حسابى از دست آنها ناراحت
وى در خصوص اینکه هوادار
تأکید کرد: من در زمان مدیر
مدیرعامل باشگاه، پیشنهاد

من را تمدید کند، اما آنها این
آینده چــه باید من ببینم در
اینکه او در آخرینگفتگوى
قطرى و عربستانى این بار پرس
ســپاهان پیشــن ترساند و گفت اگر

تیم برود.

 مقصر شرایط خود دانستند، فردى که در طول دو سه 
شه در مظان  اتهام از حمایت از یک تیم خاص 

 فشار زیادى را تحمل کرده است.
 بار باشد که بازیکنان استقالل شخص 
خطاب قرار داده انــد و تلویحاً او را مقصر 
نند که آبى ها با آن دســته و پنجه نرم

کنان اســتقالل را به این نقطه رسانده 
تفاق هایى که در طول لیگ نوزدهم براى 
اه کنید خوب متوجه مى شوید که این تیم 

است.  را تجربه کرده
6ل 16 بازیکن خود را از دســت 

راماچونى در شروع 
د تیمش را

ى سابق 
شفته از 
 بعد از 

کرد تا در اتفاقى بى سابقه آبى ها ســه بازى آخر نیم فصل
برگزار کنند.

م همه اینها را بگذارید کنار نداشتن زمین تمرین،
4و 134 روز عدم دریافت دستمزد تا متوجه شوید
سختى را از اول فصل تا کنون تجربه کرده اند.
اگر به تمام این اتفاق ها نگاه کنید رد پاى ســ
کامًال مشهود است و این موضوعى است که باز
به این نتیجه رسانده که وزارت ورزش و جوانان
مشکالت این تیم ندارد و هر مدیرى که مى آید

نمى کند هیچ، بدتر مى کند.
با نامه سرگشاده وپستدســت جمعى بازی
ســعادتمند خیلــى زودت
خط پایان
اتفاقى
 تصمی
ورزش
مدیر
سئو
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اخطار اجرایى
محکوم علیه ها منصور حویزاوى – ناجى فرجى – عارف صابرى – مسعود جادرى – محمد 
پور عبیات همگى مجهول المکان و محکوم له ابراهیم ساعت ساز بنشانى شاهین شهر قیصر 
امین پور بین سعدى و حافظ جنوبى پ73 به موجب راى شماره 617 تاریخ 28 / 11 / 98 
حوزه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است به 
الزام به انتقال قطعى سند خودرو شماره 393ن 44 ایران 14 بنام محکوم له و پرداخت مبلغ 
500 / 162 بابت هزینه دادرسى و مبلغ 000 / 320 ریال بابت ابطال تمبر در حق محکوم 
له . پرداخت سایر هزینه هاى اجرایى به عهده محکوم علیه مى باشد . 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   823915 /م الف.  حبیب اسالمیان  -  قاضى شعبه نهم  

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/2/152 
ابالغ وقت دادرسى

 خواهان حسین کشاورزیان به وکالت نوید نیرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه 
فاکتور به طرفیت خوانده آرش مرادى به شــوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1108/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
99/3/17 ساعت 10 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و 
به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 

درج خواهد شد. 824534/ م الف شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/2/153
حصروراثت

 سکینه احمدى داراى شناسنامه شماره 41 به شــرح دادخواست به کالسه 9900084 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسینعلى 
بابائى بشناسنامه 49 در تاریخ 98/11/26 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. پریسا بابایى ش ش 5490094117 ، (فرزند 
متوفى)، 2. سکینه احمدى ش ش 41 (همســر 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. 824594/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/155
حصروراثت

 سیاوش گودرزى داراى شناسنامه شماره 249 به شرح دادخواست به کالسه 9900056 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان پریوش 
گودرزى بشناسنامه 2067 در تاریخ 98/12/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. معصومه رفیعى  ش ش 2 (مادر 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. 

824696/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/156
حصروراثت

 سیاوش گودرزى داراى شناسنامه شماره 249 به شرح دادخواست به کالسه 9900055 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه 
رفیعى بشناســنامه 2 در تاریخ 98/12/26 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. ســیاوش گودرزى  ش ش 249 ، 2- علیرضا 
گودرزى ش ش 941 ، 3- غالمحسین گودرزى ش ش 117 ، متوفى به غیر از نامبردگان 

ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 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. 824701/م الف رئیس شعبه 

10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/157
اخطار اجرایى

 شماره 895/98 به موجب راى شــماره 1019 تاریخ98/11/12 حوزه هشتم شوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- مجید قهرمان 
2- حسنقلى بهارى 3- مسعود بهارى به نشانى هر سه مجهول المکان محکوم است به 
محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 1/550/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب 
و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست1398/10/7 لغایت اجراى حکم 
در حق خواهان صادر و هزینه نیم عشــر دولتى.محکوم له: مجید ایمانیان نجف آبادى به 
نشانى: نجف آباد چهار راه بازار پاساژ منوچهرى کفش فروشى مرحوم  حاج اسداله ایمانیان 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را 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 اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید824754/م الف-شعبه 8 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/2/159
اخطار اجرایى

 شــماره 893/98 به موجب راى شــماره 1018 تاریخ98/11/12 حوزه هشــتم شوراى 
حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه حسین مجتبائى 
به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
60/000/000 ریــال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 1/050/000 ریال به عنوان 
هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ 
سررسید1395/12/10لغایت اجراى حکم در حق خواهان صادر و هزینه نیم عشر دولتى.

محکوم له: مجید ایمانیان نجف آبادى به نشانى: نجف آباد چهار راه بازار پاساژ منوچهرى 
کفش فروشى مرحوم  حاج اسداله ایمانیان ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را 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 باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحاً اعالم نماید824759/م الف-شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/2/160

ابالغ راى
 راى دادگاه -شــماره پرونده ها : 9809983730201382،9809983730200970،98

09983730200408 –شــماره بایگانى : 981436،981010،980426 شماره دادنامه: 
9909973730200099 تاریخ تنظیم: 1399/02/02- پرونده هاى کالسه 9809983

730201382،9809983730200408، 9809983730200970شعبه 2 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان نجف آباد تصمیم نهایى شــماره 9909973730200099- خواهان 
ها: 1- آقاى على رســولى فر فرزند براتعلى به نشانى : استان اصفهان – شهرستان نجف 
آباد –ویالشــهرخ 124 – پ 50   2- آقاى وحید کلوانى فرزند اسالمعلى به نشانى استان 
مرکزى – شهرستان کمیجان – بخش مرکزى شهرستان کمیجان – دهستان اسفندان 
روستاى کلوان 3- آقاى محمد لطفى فرزند اسفندیار با وکالت آقاى رسول سیاهى فرزند 
مرتضى به نشانى استان اصفهان شهرستان نجف آباد شهر نجف آباد  - خ امام شرقى بعد 
از چهار راه شــهردارى نبش کوچه شهامت خواندگان : 1- دادســراى عمومى و انقالب 
شهرستان نجف آباد – دادستان 2- رییس دادسراى عمومى و انقالب شهرستان همگى به 
نشانى استان اصفهان – شهرستان نجف آباد - کمربندى جنوبى دادگسترى نجف آباد 3- 
آقاى على رسولى فر فرزند براتعلى 4- آقاى على رسولى فر فرزند براتعلى همگى به نشانى 
استان اصفهان شهرستان نجف آباد – ویالشهر – خ 124 – پ 50  5- دادستان محترم 
دادسراى عمومى و انقالب شهرستان نجف آباد دادگسترى شهرستان نجف آباد خواسته 
ها: 1- صدور حکم ورشکستگى 2- اســترداد مال (منقول ) 3- مطالبه خسارت دادرسى 

4- صدور حکم ورشکســتگى (راى دادگاه) درباره دادخواست آقاى على رسولى فر فرزند 
براتعلى  بطرفیت دادستان عمومى و انقالب دادسراى نجف آباد  به خواسته : صدور حکم 
به ورشکستگى ; و دعواى وارد ثالث آقایان 1- محمد لطفى با وکالت آقاى رسول سیاهى 
2- وحید کلوانى فرزند اسالمعلى به طرفیت 1- آقاى على رسولى فر 2- دادستان عمومى 
و انقالب دادسراى نجف آباد به خواسته اعتراض به ادعاى ورشکستگى ; دادگاه با عنایت 
به محتویات پرونده و بررسى مدارك و مستندات ابرازى خواهان و کارشناسى معموله که با 
اوضاع احوال محقق قضیه مغایرتى ندارد و اعتراضى هم نسبت به آن واصل نشده است و 
با توجه به کارشناسى مذبور که مبین فعالیت و عملکرد ناموفق خواهان در پرداخت  دیون و 
عدم تکافوى اموال و دارایى خواهان در پرداخت بدهى مى باشد ، بنابراین با عنایت به مراتب 
معنونه ، ضمن رد دعاوى وارد ثالث به استناد ماده 197 از قانون آئین دادرسى مدنى ،دادگاه 
به استناد مواد 412 و 415 و416 و 417 و 418 و 433 و 434 از قانون تجارت و ماده 198 از 
قانون آئین دادرسى مدنى ، حکم بر اعالم ورشکستگى خواهان صادر و اعالم مى نماید و با 
توجه به کارشناسى مزبور تاریخ توقف خواهان از پرداخت دیون خودرا ، 1398/1/11 اعالم 
مى نماید و دستور توامان بر مهر موم اموال خواهان و اجراى موقت حکم ورشکستگى صادر 
و اعالم مى نماید و آقاى محمد فرهمندى ( دفتر دار شعبه دوم حقوقى ) را به عنوان مدیر 
تصفیه و آقاى على رستمى ( مدیر دفتر شعبه دوم ) را به عنوان عضو ناظر تعیین مى نماید 
و نیز دفتر دادگاه ، تصویرى از حکم صادره شــده را به دادستانى محترم عمومى و انقالب 
نجف آباد جهت اقدام بایسته ارسال دارند و نیز مراتب صدور حکم ورشکستگى از طریق نشر 
آگهى اعالم و عمومى گردد تا اشخاص ذینفع در مهلت مقرر قانونى اقدام مقتضى در جهت 
جلوگیرى از تضییع حقوق احتمالى خویش به عمل آورند و در خصوص دعوى خواهان به 
طرفیت دادستان محترم عمومى و انقالب نجف آباد نظر به عدم توجه دعوى خواهان نسبت 
به نامبرده ،  به استناد ماده 89 ناظربه بند 4 ماده 84 از قانون اخیر الذکر قرار رد دعوى صادر 
و اعالم مى نماید . راى صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض دردادگاه محترم 
تجدید نظر استان اصفهان مى باشد.824761 /م الف-رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقى نجف 

آباد-محمدحسن قلى زاده/2/161
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139804002003003712/1 شــماره بایگانى پرونده: 9805203/1 
شــماره آگهى ابالغیه: 139903802003000024 تاریخ صدور: 1399/01/31 آگهى 
ابالغ اجرائیه پرونده شماره 9805203 بدین وســیله به آقاى محسن کاغذچى نام پدر: 
على تاریخ تولد: 1348/01/25 شماره ملى: 1282335243 شماره شناسنامه: 40964 به 
نشانى: اصفهان خ بزرگمهر خ مبارزان خ آذر ك. الله پ6 که برابر گزارش مأمور مربوطه 
آدرس شما شناسائى نگردیده است ابالغ مى گردد که خانم وحیده صیادزاده فرزند عباس 
باستناد سند ازدواج شماره 2988 مورخ 1375/12/15 دفتر خانه ازدواج شماره 66 اصفهان 
جهت (وصول مهریه به شرح: هدیه ظاهر کالم ...مجید و مهرالسنه دویست و شصت و 
دو ریال و نیم و ســکه تمام بهار آزادى یکصدوده عدد بقیمت روز و هزینه یک سفر حج 
خانه خدا عندالقدره و بابت خانه و محل سکونت بمبلغ چهار میلیون و ششصدهزار تومان) 
مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و پرونده اجرائى 
به شماره 139804002003003712، در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان مطرح مى 
باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ 
انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان درج و منتشــر مى گردد، ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشــار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق 
مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 825249 یعقوبى- رئیس اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان/2/164
آگهى موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیــأت / هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ 

انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023001204 مــورخ 98/11/29 آقاى محمود 
مهماندوست اصفهانى به شماره شناسنامه 998 کدملى 1284496953 صادره از اصفهان 
فرزند رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 12/30 مترمربع 
مفروزى از پالك شــماره 22 فرعى از 2620 – اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که به 

صورت عادى از طرف هاشم چلپى واگذار گردیده است.
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139860302023001206 مــورخ 98/11/29 خانم طاهره 
صاحبان آقا احمدى به شــماره شناســنامه 547 کدملى 1286575028 صادره از اصفهان 
فرزند على نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 12/30 مترمربع 
مفروزى از پالك شــماره 22 فرعى از 2620 – اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که به 
صورت عادى از طرف هاشم چلپى واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1399/01/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/02/09 م الف: 811593 صفائى - رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/1/101
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860302035000293 – 14 / 12 
/ 1398 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضى آقاى مجید فالح  فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 50  صادره از اراك درششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 109متر مربع به پالك 301 اصلى واقع در بخش 16 خریدارى مع 
الواسطه از مالک رسمى آقاى حاجى یداله ابدالى حاجى آبادى به آدرس شاهین شهر حاجى 
آباد خیابان خرم پ 12محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشــار نوبت اول : 25/ 1 / 
99 تاریخ انتشار نوبت دوم: 9 /2 /99م الف: 802333 عباسعلى عمرانى رییس ثبت اسناد و 

امالك شاهین شهر/1/111  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860302035000171 
– 7 / 9 / 1398 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى حســین ابدالى حاجى آبادى فرزند على بشماره شناسنامه 9  
صادره از برخوار در یک باب خانه به مساحت 230/70 متر مربع به پالك 301 اصلى واقع 
در بخش 16  به آدرس شاهین شهر حاجى آباد خ شاهد روبروى پایگاه بسیج  خریدارى 
شده مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على ابدالى حاجى ابادى محرز گردیده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول : 25 / 1 / 99 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 9 /2 / 99 م الف: 799280 عباســعلى عمرانى رییس ثبت اسناد و امالك شاهین 

شهر /12/277 

آگهى تغییرات
شــرکت فنى و مهندســى آرمه طرح 
اسپاهان ســهامى خاص به شماره ثبت 
4364 و شناسه ملى 10260616237 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1397/02/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - آقاى اسماعیل قندى 
به کدملــى 1090308434، آقاى على 
یزدانــى به کدملــى 5499575381 و 
آقاى بهزاد شــفیع جونقانى به کدملى 
4679154640 بــه عنــوان اعضاى 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردید. - آقاى بهزاد ســوران 
به کدملى 1091542562 کدپســتى 
8518635393 و خانم معصومه عبدالهى 
پور به کدملى 1092147391 به ترتیب 
به سمت بازرســان اصلى و على البدل 
شــرکت براى مدت یک ســال انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (825808)

آگهى تغییرات
شــرکت فنى و مهندســى آرمه طرح 
اسپاهان ســهامى خاص به شماره ثبت 
4364 و شناسه ملى 10260616237 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1397/02/23 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: - آقاى اســماعیل قندى به شماره 
ملى 1090308434 به ســمت رئیس 
هیئت مدیره، آقاى على یزدانى به شماره 
ملى 5499575381 به سمت مدیرعامل 
شــرکت و آقاى بهزاد شفیع جونقانى به 
شــماره ملى 4679154640 به سمت 
نایــب رئیس هیئت مدیــره براى مدت 
دو سال انتخاب شــدند. - کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى 
رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر 
است. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف 

آباد (825979)

آگهى تغییرات
شــرکت گســترش صنعت گاز آبادیــس آریانا 
سهامى خاص به شــماره ثبت 64252 و شناسه 
ملى 14009041092 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العــاده مورخ 1399/01/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : موارد زیر به موضوع 
شرکت اضافه و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید: طراحى و اجرا و تولید انواع تجهیزات مربوط 
به گاز ،برق و آب پیمانکارى کلیه خدمات مروطه به 
لوله کشى ،لوله گذارى گاز و آب و پیمانکارى خطوط 
انتقال برق تولید و ساخت کلیه وسایل الکترونیکى 
و لوازم مصرفى خانوار –فعالیــت هاى واردات و 
صادرات –خدمات مربوط به نفت و گاز و ســاخت 
پاالیشگاه و مخازن سبک و سنگین –کلیه خدمات 
مربوطه به ساخت و تولید کشتى و قطعات خودرو 
و موتور آالت محل شــرکت در واحد ثبتى تهران 
به آدرس اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله نواب صفوى 
، کوچه شهیدفرهاد صدرى ، خیابان نواب صفوى 
، پالك 136 ، طبقه دوم ، واحد غربى کدپســتى 
8183764184 تغییر یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (826000)

آگهى تغییرات
شرکت حفارى آبرسان اصفهان اطلس 
سهامى خاص به شــماره ثبت 5602 و 
شناســه ملــى 10260267385 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/02/03 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : على محمود صالحى کهریزسنگى 
کدملــى1091783845 بــه ســمت 
رئیس هیــات مدیره و به ســمت مدیر 
عامل و میثــم صالحى کهریزســنگى 
کدملى1092150463 بســمت نایب 
رئیس هیات مدیــره و ابراهیم صالحى 
کهریزســنگى کدملى1090409443 
بسمت عضو هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب شــدند.کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شــرکت با امضاء رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت 
معتبر اســت .ضمنا مدیر عامل شرکت 
مجــرى مصوبات هیات مدیــره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (826037)

آگهى تغییرات
شرکت ساحل زیباى اصفهان سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 59450 و 
شناســه ملى 14007181860 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/01/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - بیژن بهارلوئى به شماره ملى 
1819654435 به سمت مدیرعامل، 
نرگس قادرى خوراسگانى به شماره 
ملى 1293434604 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و غالمرضا خسروى به 
شماره ملى 2296888887 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى 
مدیرعامل یا رئیــس هیئت مدیره و 
با مهر شــرکت معتبر است. - ضمنا 
مدیرعامل مجــرى مصوبات هیئت 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (826184)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندســى زراعى گل سنگ 
سپاهان ســهامى خاص به شماره ثبت 
23701 و شناسه ملى 10260445066 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1398/10/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : کیوان یزد چى به کدملى 
1286990734 و شــهنام پیلــه ور به 
کدملى 4620142522 و فرهاد قاســم 
پور به کدملــى 4679006226 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دوسال انتخاب گردیدند. فاطمه سادات 
رضوى به کدملى 6449860391 و جواد 
صنیعى به کدملى 1289053261 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(826199)

تاسیس
شرکت سهامى خاص پوالد نادین پارتاك درتاریخ 1399/02/07 به شماره ثبت 64457 به شناسه ملى 14009098150 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و تهیه و توزیع و صادرات وواردات 
کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى به خصوص اهن آالت -ترخیص کاال از گمرکات کشورى -انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و 
خارجى -شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى -اخذوام و اعتبارات ریالى و ارزى از کلیه بانکهاى دولتى و خصوصى داخلى و خارجى 
صرفا جهت تحقق اهداف شرکت -اخذ و اعطاى نمایندگى از و به شرکتهاى معتبر داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله امیرکیبر ، خیابان امام خمینى ، خیابان مشیر الدوله ، پالك 280 ، طبقه همکف کدپستى 8195113571 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 100000000 ریال نقدى منقسم به 10000 سهم 10000 ریالى تعداد 10000 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال 
توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 177/92353 مورخ 1398/11/17 نزد بانک ملت شعبه امیرکبیر با کد 92353 پرداخت گردیده است 
والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى اکبر عشوریون به شماره ملى 1285511281 و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى مسعود عشوریون به شماره ملى 1286039290 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال خانم فرزانه السادات موسوى شاد به شماره ملى 1292321997 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 
باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مهدى عبداللهى طادى به شماره 
ملى 1270417241 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى على رئوف به شماره ملى 1277870128 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 (825932)

تاسیس
تاسیس شرکت سهامى خاص مهندسى بازرگانى آرکا فوالد نقش جهان درتاریخ 1399/02/07 به شماره ثبت 64454 به شناسه ملى 14009097772 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت : موضوع شرکت: فعالیت در زمینه خرید و فروش و عرضه انواع 
فوالد و آهن االت، انجام امور بازرگانى صادرات و واردات انواع کاال و خدمات مجاز ، اقدام به ساخت و راه اندازى کارگاه و کارخانجات تولید قطعات فلزى و فوالدى و 
عرضه و فروش محصوالت تولیدى و تیرآهن و تجهیزات کارگاه ها و کارخانجات، ساخت انواع ساختمان و ابنیه، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلى و خارجى دولتى 
یا غیردولتى، اخذ هرگونه وام و اعتبار و تسهیالت بانکى از بانکها و مؤسسات مالى و اعتبارى و عقد هرگونه قرارداد در زمینه گشایش اعتبار و تخصیص ارز صرفا در 
جهت تحقق اهداف شرکت، اخذ ضمانت نامه هاى بانکى صرفا در راستاى تحقق اهداف شرکت ، مشارکت با سایر اشخاص و شرکت هاى داخلى و یا خارجى در جهت 
تأسیس و راه اندازى شرکت هاى جدید و اخذ نمایندگى و یا اعطاى نمایندگى و تأسیس شعبه، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى یا خارجى. درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله 
خاقانى ، کوچه آردال ، کوچه مهرنگ[15-34] ، پالك - 38، پالك قدیمى20 ، طبقه همکف کدپستى 8175754661 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
10000000 ریال نقدى منقسم به 10000 سهم 1000 ریالى تعداد 10000 سهم آن با نام عادى مبلغ 4000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
3391/81302 مورخ 1399/01/27 نزد بانک صادرات شعبه امیرکبیر با کد 1903391 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت 
مدیره آقاى حمید جان نثارى به شماره ملى 1270634331 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم بهناز جان نثارى 
به شماره ملى 1271414899 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم رضوان جان نثارى الدانى به شماره ملى 1283456524 و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى با امضاء متفق رئیس 
هیئت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى غالمعلى جان نثارى به شماره ملى 1284701506 
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طى چند وقت اخیر بیش از هــر زمان دیگرى با خطرات 
ویروسى مواجه هستیم. کروناویروس جدید از کشورى 
به کشور دیگر گسترش یافته و هر یک از ما را در معرض 

خطر قرار داده است.
 تقویت سیستم ایمنى یکى از بهترین اقداماتى است که 
مى توانیم براى مقابله با این شــرایط انجام دهیم و رژیم 
غذایى در این زمینه از اهمیت ویژه اى برخوردار است. در 
شرایطى که برخى خوراکى ها مى توانند به تقویت سیستم 
ایمنى کمک کنند، برخى دیگر مى توانند موجب تضعیف 
آن شــوند. در ادامه با برخى از خوراکى ها که مى توانند 
موجب تضعیف سیستم ایمنى بدن انسان شده و عالئم 

بیمارى را تشدید کنند، بیشتر آشنا مى شویم.
آبنبات

ایجاد التهاب یا افزایش آن در بدن یکى از بدترین کارهایى 
است که مى توانید هنگام وجود ویروس در بدن خود انجام 
دهید. التهاب مى تواند موجب تضعیف گلبول هاى سفید 
خون شود که توانایى سیســتم ایمنى بدن براى مبارزه 
با عفونت را کاهش مى دهــد. زمانى که موضوع التهاب 
مطرح مى شود، شــکر یکى از بدترین موادى است که 
مى توانید مصرف کنید. اگر ویــروس، چه کووید-19 یا 
آنفلوآنزا و سرماخوردگى در بدن شــما نفوذ کرده است 
از مصرف خوراکى هایى مانند آبنبات، دونات، بســتنى و 
دیگر منابع حاوى شــکر تا زمانى که به طور کامل بهبود 

نیافته اید، پرهیز کنید.
شیر

زمانى که با بدن درد مواجه هستید شــاید فکر کنید که 
نوشیدن یک لیوان شیر گرم به خواب بهتر شبانه کمک 

مى کند، اما بهتر اســت در این زمینــه تجدیدنظر کنید. 
لبنیات، به ویژه شــیر، مى تواند موجب افزایش غلظت 
مخاط شود که مى تواند به گرفتگى در بینى، گلو و ریه ها 
منجر شده، خالص شدن از شر آلرژن ها و پاتوژن هاى 
مضر موجود در بدن را دشوارتر ساخته و آنها براى مدت 

زمان طوالنى ترى در بدن شما گرفتار شوند.
قهوه

شاید شما هم مثل بسیارى از افراد دیگر در جهان روز خود 
را با نوشیدن یک فنجان قهوه آغاز کنید و پرهیز از این کار 
غیرممکن به نظر برســد. اما اگر بیمار هستید، تأمین آب 
مورد نیاز بدن و هیدراته نگهداشتن آن از اهمیت ویژه اى 
برخوردار است و قهوه مى تواند در این زمینه به دشمن شما 
تبدیل شــود. قهوه به عنوان یک عامل ادرارآور شناخته 
مى شود، از این رو، نوشیدن قهوه مى تواند خطر کم آب 
شــدن بدن را افزایش داده و این مى تواند شــرایط یک 

بیمارى ویروسى را بدتر سازد.
نان

برخى افراد همواره باید از منابع حاوى گلوتن، مانند نان، 
پرهیز کنند، در شــرایطى که دیگران حساسیت کمى به 
این ماده داشــته و به ندرت با شعله ور شدن حساسیت به 
گلوتن مواجه مى شوند. اما اگر در دسته دوم هم قرار دارید 
و به یک بیمارى ویروسى مبتال شده اید باید گلوتن را از 
رژیم غذایى خود تا زمان بهبودى کامل حذف کنید زیرا 
حساسیت اندك به این ماده نیز مى تواند موجب افزایش 

التهاب و بدتر شدن واکنش سیستم ایمنى شود. 
موز

موز یک میوه مغذى است و در زمان ابتال به بیمارى شاید 

انتخابى سالم به نظر برسد، اما به دو دلیل این گونه نیست. 
نخست، موز سرشار از قند است که مى تواند التهاب را در 
بدن افزایش دهد. و دوم، مصرف این میوه مى تواند موجب 
ترشح هیستامین ها در بدن شود که مى تواند احتقانى که 
در حال حاضر با آن مواجه هســتید را تشــدید کند. پس 
مصرف موز مى تواند به معناى آبریزش، عطسه و سرفه 

بیشتر و تشدید عالئم بیمارى باشد.
شکالت

زمانى که بیمار هستید، مصرف شکالت بیش از آنکه مفید 
باشــد مى تواند به ضرر شما تمام شود. شــکالت نه تنها 
مى تواند سرشار از شکر پاالیش شــده باشد، بلکه حاوى 
چربى اشباع نیز است که نشــان داده است شرایط بیمارى 
هاى ویروسى مانند سرماخوردگى و آنفلوآنزا را بدتر مى کند.

هات داگ
هات داگ و انواع دیگر سوسیس نه تنها سرشار از نمک 
هســتند که مى تواند موجب کم آبى بدن شده و عالئم 
بیمارى را تشدید کند، بلکه داراى سطوح باالیى از ماده 
افزودنى ســدیم نیترات نیز هستند. این ترکیب مى تواند 

محرکى براى سردرد حتى در افراد سالم باشد.
پیتزا

هر یک از مواد تشــکیل دهنده پیتزا مى توانند به تشدید 
عالئم بیمارى ویروسى منجر شــود. از بخشى لبنیاتى 
یعنى پنیر که مى تواند به افزایش غلظت مخاط منجر شده 
تا چربى اشباع زیاد که التهاب را تشدید مى کند و گوجه 
فرنگى که مى تواند محرکى براى ترشــح هیستامین و 
تشدید احتقان باشد، پیتزا غذایى است که تا زمان بهبودى 

کامل باید آن را از رژیم غذایى خود حذف کنید.

افکار در ذهن ما ممکن است آشفته و مشوش باشد. بارها شده است که در فکر فرو 
رویم و با تلنگرى به خودمان بیاییم. چرا این میزان از ناراحتى را تحمل مى کنیم؟
قدم اول این است که آنچه به طور مداوم فکرش را مى کنیم تجزیه کنیم و بدانیم 
چرا به آن فکر مى کنیم. چرا مدام فکــر مى کنیم که اتفاق بدى براى ما در حال 
وقوع است؟  چرا فکر مى کنیم قرار نیست شانس به ما رو کند و اتفاق خوبى براى 

ما بیافتد؟ علت چیست؟
قدم دوم این اســت که عادت هایى که ذهن ما را تقویــت و مراقبت مى کند را 
بشناسیم. مثًال وقت هایى که فکر بدى به سر ما مى زند، همین که حمام مى کنیم 

و کتاب مى خوانیم ذهن آرام ترى داریم. باید این راه هاى مفید را بشناسیم.
البته این کار مساوى این نیست که تمام وقت خودمان را صرف تجزیه تحلیل 
افکارمان کنیم. ما فقط در طول روز لحظاتى را به این کار مى پردازیم. بعضى از 
اوقات ذهن ما ساکت اســت. احتماًال همه ما چنین لحظاتى را تجربه کرده ایم. 
وقت هایى که در پارك قدم زده ایم و یا بازى فکرى کرده ایم. به خاطر داشته باشید 
برخى از عاداتى که دارید براى شما سودمندتر است. دومین مرحله از مراقبت از 

ذهن شما این است که این عادت ها را پرورش دهید.
کارهاى ساده و در عین حال مهمى وجود دارد که مى توانیم آنها را تمرین کنیم تا 
ذهن آرام ترى داشته باشیم و در یک کالم خودمراقبتى ذهنى داشته باشیم و افکار 

مزاحم و مشوشمان را تا حد زیادى از بین ببریم:
 از رفت وآمد با افراد ســمى پرهیز کنید. به پادکست گوش بدهید. حداقل یک 
ساعت روزانه از تکنولوژى فاصله بگیرید. یک لیست از کارهایتان بنویسید که به 
شما کمک مى کند بر اهداف روزانه خودتان متمرکز شوید. هر آنچه از وجود آن 
در زندگى خود شاد و شکرگزار هستید را بنویسید. بدون اینکه احساس گناه کنید 
گاهى اوقات چرت بزنید. اگر گاهى اوقات تفکر منفى شما را آزار مى دهد،  آن را 
به چالش بکشید و در احساس خودتان دقیق شوید. تمرین کنیم که به راحتى نه 
بگوییم. اگر چیزى شما را اذیت مى کند روال آن را تغییر دهید و رفتار و چیزهاى 
جدید را امتحان کنید. کتاب  بخوانید. به مدت هفت دقیقه مدیتیشن کنید. یک 
سرگرمى جدید را امتحان کنید. به خودتان براى انجام کارهاى مفید که برنامه 
انجام دادنشان را داشته اید و االن موفق شده اید، پاداش بدهید. برنامه ریزى به 
شما کمک مى کند که ذهن آرام ترى داشته باشید. خوراکى هاى سالم را به رژیم 
غذایى خود اضافه کنید.  براى باال رفتن اعتماد به نفس و حال عمومى خودتان 
هم که شده فعال باشید. یک روز مرخصى از کار یا تحصیل بگیرید و نسبت به 
آن احساس گناه نکنید. روغن هاى مفید بخرید و بدن خود را با آن ماساژ دهید. 
در طبیعت پیاده روى کنید. موسیقى گوش کنید. صبح ها زود بیدار شوید. براى 
خود نوشیدنى گرم مانند چاى درست کنید. در مورد اضطراب هاى خود با کسى 
صحبت کنید. به تعطیالت موجود در تقویم نگاه کنید و رؤیاى برنامه ریزى بعدى 

خودتان براى آن را ترسیم کنید. فیلم مورد عالقه خود را تماشا کنید.

25 راهکار براى خودمراقبتى ذهنى!

با توجه به اپیدمى ویروس کرونا باید توصیه هاى الزم براى تقویت سیستم ایمنى 
را جدى بگیریم که تغدیه سالم در این دوران نقش بسیار مهمى دارد. نمک زیاد 
موجود در پفک و چیپس باعث آسیب دیدن کلیه ها و تجمع آب در بدن و درنتیجه 
تورم بافت ها و افزایش فشار خون و سکته هاى قلبى و مغزى مى شود. همچنین 
استفاده از روغن با ترانس باال در تهیه چیپس و پفک منجر به افزایش وزن، چربى 

خون و در نهایت بیمارى هاى قلبى عروقى مى شود.
افزایش وزن و چاقى یکى از مهمترین عوامل در تضعیف سیستم ایمنى محسوب 
مى شود که با توصیه هاى دوران اپیدمى کرونا و روزهاى قرنطینه منطبق نیست.

ضیاءالدین مظاهرى، متخصص تغذیه و رژیم درمانى و قائم مقام انجمن علمى 
پیشگیرى و درمان چاقى ایران اظهار کرد: چیپس نه تنها چاق کننده محسوب 
مى شود، بلکه هر برگ سیب زمینى سرخ شده حاوى 10 کیلو کالرى است که 
حاصل روغن هاى جوشیده شده حاوى ترانس، نمک و مواد سمى است و بسیار 

براى سالمتى خطرناك است.
او افزود: متأسفانه در تهیه و توزیع چیپس و پفک از تمام خواص روانشناسى و 
اشتها برانگیزى استفاده شده اســت. رنگ، طعم و میزان شورى باعث مى شود 
سالمتى افراد را در معرض خطر قرار دهد. در کنار ورود این انرژى هاى کاذب؛ 
چاقى، فراخوان بسیارى از بیمارى ها مى شود. براى مثال نمک زیاد در این تنقالت 
باعث افزایش فشار خون مى شــود و در نهایت باعث بروز بیمارى هاى قلبى و 

سکته هاى مغزى مى شود.
متخصص تغذیه و رژیم درمانى مطرح کرد: رنگ و طعم هاى اضافه شده به این 
تنقالت ممکن است براى مصرف کننده به خصوص کودکان، ایجاد آلرژى و 
ناراحتى هاى پوستى را به همراه داشته باشد که در نهایت بیمارى آسم را ایجاد 
مى کند. مظاهرى گفت: باید توجه داشته باشیم این خطرات در مصرف پفک به 
مراتب بیشتر است؛ زیرا ممکن اســت پنیرهاى استفاده شده در این تنقالت به 
صورت کهنه، فاسد و قارچ زده باشد که مى تواند ضرر مصرف بى رویه این مواد 

بى ارزش را افزایش دهد.
او توصیه کرد: در این روزها به مصرف آب و مرطوب نگهداشتن گلو توجه داشته 
باشید؛  تحقیقات نشان مى دهد که مصرف پفک تا 9 برابر وزن خود، آب جذب 

مى کند، بنابراین معده را پر کرده و منجر به بى اشتهایى مى شود.

تنقالتى که در روزهاى کرونایى
 نباید بخورید

استاد نورولوژى دانشگاه علوم پزشــکى تهران، گفت: 
احتمال سردرد در روزهاى اول ماه مبارك رمضان براى 

افراد مستعد به سردرد وجود دارد که به نظر مى رسد علت 
اصلى آن تغییر عادات غذایى و خواب باشد.

منصوره تقاء افزود: روزه دارى عالوه بر مزایاى معنوى، 
اثرات بســیار پرفایده بر سالمت دستگاه هاى مختلف 
بدن مانند تقویت سیستم ایمنى و از بین رفتن 
ســلول هاى ناســالم و افزایش طول عمر 
سلول هاى ســالم در بدن دارد. وى ادامه 
داد: البته بایــد به یادداشــت افرادى که 
بیمارى هــاى خاص دارند ممکن اســت 
مجاز به روزه دارى نباشــند و همانطور که 
دستور به روزه دارى از طرف پروردگار صادر شده 
است در صورت احتمال منطقى ضرر با روزه 
دارى، دستور پرهیز از روزه گرفتن نیز داده 

شده است.
تقاء در خصــوص ارتبــاط روزه دارى و 
سردرد، گفت: بر اســاس مطالعات انجام 
شده در کشورهاى اسالمى، احتمال سردرد 
در روزهــاى اول ماه مبــارك رمضان براى 

افراد مستعد به سردرد وجود دارد که به نظر مى رسد علت 
اصلى آن تغییر عادات غذایى و خواب باشــد. لذا، توصیه 
مى شــود مدتى قبل از شــروع ماه مبارك، مصرف مواد 
حاوى کافئین مانند قهوه و نسکافه و همچنین چاى کمتر 
شود و همچنین حجم وعده ناهار را نیز کمتر کنید و سعى 
کنید ساعات خواب و بیدارى خود را به ماه مبارك رمضان 

شبیه کنید.
وى افزود: در صورت داشتن سینوزیت و یا آلرژى فصلى 
به درمان آن بپردازید و همچنین اگر از مشکالت گوارشى 
رنج مى برید درمان آن را جــدى بگیرید و در صورتى که 
پزشک براى شــما داروهایى براى کنترل سردرد تجویز 

کرده است، آنها را به طور مرتب مصرف کنید.
اســتاد نورولوژى دانشگاه علوم پزشــکى تهران، گفت: 
توصیه مى شود اگر سابقه ســردرد شدید در چند روز اول 
ماه مبارك رمضان را دارید در سحرهاى چند روز اول این 
ماه پس از صرف سحرى، مسکن مصرف کنید ولى به یاد 
داشته باشید که فقط در چند روز اول این کار را انجام دهید 

تا از عوارض مصرف زیاد مسکن پرهیز شود.

علت سردرد روزهاى اول روزه دارى

در روزهایى که همه ما به ویروس کرونا حساس هستیم، براى خرید مواد غذایى مانند 
تخم مرغ هم باید نکاتى را رعایت کنیم. به خصوص که «سالمونال» بیمارى ناشى از 
تخم مرغ عالیمى مانند استفراغ، اسهال، تب، سردرد و بدن درد دارد که ممکن است با 

کرونا اشتباه گرفته شود.
 نکات مهم مصرف تخم مرغ:

همیشه قبل و بعد از تهیه غذا، دست و ظروف آشپزى را با آب گرم و محصوالت شوینده 
بشویید. براى شکستن تخم مرغ، آن را به لبه تابه، چاقو یا قاشق نزنید.  براى شکستن تخم 
مرغ، آن را به سطحى صاف بزنید تا ترك بردارد و با انگشتان بازش کنید. هرگز تخم مرغ 
را خام یا نیم پز سرو نکنید. تا جاى ممکن تخم مرغ را درون بسته بندى هاى بهداشتى و 
تاریخ مصرف دار بخرید که شفاف و قابل دیدن باشد.  نگران رنگ تخم مرغ نباشید، معموًال 
رنگ پوسته سفید یا زرد به دلیل نژاد مرغ هاست. نگران اندازه تخم مرغ نباشید زیرا تخم 
مرغ بزرگ، به اندازه و سن مرغ ها ربط دارد. تاریخ مصرف تخم مرغ از زمان تولید، 28 روز 
است.   به محض رسیدن به خانه، تخم مرغ ها را بدون خارج کردن از بسته بندى در یخچال 
بگذارید.   هرگز تخم مرغ را شستشو ندهید چون باعث نفوذ باکترى ها مى شود. تخم مرغ 

را در سردترین قسمت یخچال یعنى قفسه هاى ابتدایى داخلى بگذارید.

 8 خوراکى ممنوع در زمان مبارزه نکات طالیى براى خرید و مصرف تخم مرغ 
با بیمارى ویروسى

وعده سحرى در میان روزه داران بسیار مهم است زیرا بدن انسان، از آن لحظه شروع به ذخیره 
کردن مى کند پس مهم است بدانیم چه بخوریم که گرسنه نشویم.

دکتر محسن نعمتى، متخصص تغذیه و رژیم درمانى و استاد دانشگاه علوم پزشکى مشهد 
گفت: بهترین غذا در ماه مبارك رمضان، غذاى کامل است. او افزود:  غذاى کامل ترکیبى 
از کربوهیدات مانند نان و برنج  و پروتئین مانند شیر تخم مرغ و گوشت و حبوبات است. این 
متخصص تغذیه و رژیم درمانى ادامه داد: بنابراین غذاهایى که از برنج تشکیل شده باشند 
و خورشت یا انواع گوشت داشته باشد و یا مى توان جایگزین گوشت از حبوبات استفاده کرد 
جزو منابع غنى غذاى کامل هستند. نعمتى بیان کرد: شیر هم یک غذاى کامل است و هم 
یک نوشیدنى به حســاب مى آید به طورى که به جاى یک لیوان آب مى توان یک لیوان 
شیر استفاده کرد. او تصریح کرد: شیر نمایه قندى پایین دارد و به صورت آهسته آهسته آزاد 
مى شود و باعث مى شود احساس گرسنگى کمترى داشته باشند. این استاد دانشگاه تأکید کرد: 
مصرف مواد پروتئینى (گوشت، مرغ، لبنیات و ماهى) به تنهایى کافى نیست، بلکه در کنار آنها 
باید از سبزیجات، ساالد، آب و حبوبات استفاده کرد تا از یبوست جلوگیرى شود و باید در نظر 
داشت که مصرف زیاد غذاهاى پروتئینى باعث تشنگى مى شود. وى اظهار کرد: جایگزین 

کردن انواع خورشت ها به جاى غذاهاى خشک و چرب در وعده سحرى ضرورى است.
این استاد دانشگاه علوم پزشکى مشهد گفت: انواع خورشت ها، مثل قورمه سبزى، خورشت 
کرفس، خورشــت مرغ، قیمه و... به دلیل میزان آب و پروتئینى که در خود دارند، هم مانع 
تشنگى شده و هم مقوى به لحاظ غذایى هستند به همین دلیل هم توصیه مى شود فرد روزه 

دار باید از آنها استفاده کند.

سحرى چه بخوریم تا گرسنه نشویم؟

محققان مؤسسه ملى تحقیقات سالمت و دانشکده بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکى تهران براساس مستندات و مقاالت 
منتشر شده به این پرسش پاسخ دادند که آیا مى توان پول را 

ضدعفونى کرد؟
در پاسخ آنها به این پرسش آمده است: «براساس مطالعه اى 
در آمریکا، مــوادى همچــون DNA حیوانات خانگى، 
کوکائین و انواعى از ویروس ها و باکترى ها روى اسکناس 

دالر یافت شده است.»
در بخش دیگرى از این مطلب، محققان مدعى  شــده اند: 
«دولت چین در پى افزایش شدید آمار مبتالیان و مرگ و 

میرهاى ناشــى از بیمارى کرونا بسیارى از اسکناس هاى 
رایج را نابود کرد. دلیل این امــر را برخى غیرممکن بودن 
ضدعفونى کردن پول بیان کردند. همچنین تمامى بانک ها 
موظف شــدند تمام پول هاى صندوق ها را با اشعه  ماوراى 
بنفش و دماى باال ضدعفونى کرده، سپس در اتاقى به مدت 
14 روز نگهدارى کنند و بعد از آن در اختیار مشتریان خود 
قرار دهند. براساس شــواهد موجود، دلیل علمى براى این 

فرایند وجود ندارد.»
پژوهشگران مى گویند: «بســیارى از متخصصان تأکید 
کرده اند که در دوران همه گیرى ایــن بیمارى، از وجه نقد 

استفاده نشود و انتقال وجه به صورت اینترنتى انجام شود 
زیرا تماس نداشتن با اسکناس، روش بسیار بهترى نسبت به 

تالش براى ضدعفونى کردن آن است.»
براســاس آنچه در صفحه اطالعات مربــوط به کروناى 
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکى تهران و مؤسسه 
ملى تحقیقات سالمت آمده اســت، به دلیل اینکه امکان 
ضدعفونى کردن پول در خانه امکانپذیر نیست و از طرفى 
این ویروس نهایتاً تا 9 روز قادر است روى سطوحى مانند پول 
زنده بماند، توصیه شده در مواردى که پول، آلوده یا مشکوك 
بود، حداقل به مدت 9 روز در پاکتى جداگانه نگهدارى شود.

آیا مى توان پول را ضدعفونى کرد؟

مانند غذای اد م ید اىخ ب ت اسه ح نا سک وی به ما ه ه که وزهای د

آگهى تغییرات
شرکت حفارى آبرسان اصفهان اطلس سهامى خاص به شماره ثبت 5602 و شناسه 
ملى 10260267385 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/02/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : على محمود صالحى کهریزسنگى به کدملى 1091783845و 
میثم صالحى کهریزسنگى به کدملى1092150463و ابراهیم صالحى کهریزسنگى به 
کدملى1090409443 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند.روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (825968)

آگهى تغییرات
شرکت گسترس صنعت گاز آبادیس آریانا شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 64252 و شناسه ملى 14009041092 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/01/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : نام 
شرکت به "گسترش صنعت گاز آبادیس آریانا " تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (825981)

آگهى تغییرات
شرکت ساحل زیباى اصفهان سهامى خاص به شماره ثبت 59450 و شناسه ملى 
14007181860 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/01/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - نرگس قادرى خوراسگانى به کدملى 1293434604، 
بیژن بهارلوئى بــه کدملــى 1819654435 و غالمرضا خســروى به کدملى 
2296888887 بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. - روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (826183)



دعاى روز چهارم ماه مبارك رمضان:
اللهّم قّونى فیِه على إقاَمِه أْمِرَك واِذْقنى فیِه َحــالَوَه ِذْکِرَك وأْوِزْعنى فیِه 

ألداِء ُشْکِرَك بَِکَرِمَک واْحَفظنى فیِه بِِحفْظَک وِسْتِرَك یـا أْبَصَر النّاظرین.
خدایا نیرومندم نما در آن روز بر به پا داشــتن دســتور و فرمانت وبچشــان در آن 
شیرینى یادت را ومهیا کن مرا در آنروز براى انجام سپاس گزاریت به کـرم خودت 

و نگهدار مرا در این روز به نگاه داریت وپرده پوشى خودت اى بیناترین بینایان.

نــادان را در نادانــى همیــن بــس ، کــه مقــدار خویــش   نمى شناســد. 
ســتونى که بــر بنیــان تقــوا  اســتوار شــود هرگز فــرو نریــزد و 
نمانــد.  تشــنه  شــود،  ســیراب  تقــوا  آب  بــه  کــه  اى  کشــته 
در خانه هاى خود آرام گیرید و با یکدیگر طریق آشــتى سپارید. از 
گناهان خود توبه کنید. هیچ ستاینده اى جز پروردگارش را نستاید و 

موال على (ع)هیچ مالمت کننده اى نباید جز خود را مالمت کند.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

على اصغر حاج حیدرى-شهردار خمینى شهر        

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

موضوع مناقصه:اجاره نیسان کمپرسى
-مبلغ اولیه اعتبار:16/000/000/000ریال

-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه:800/000/000 ریال
-محل تأمین اعتبارات:اعتبارات شهردارى

-مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 99/02/27
- محل دریافت اسناد:امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 

-محل ارائه پیشنهادات :دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 
-تاریخ بازگشایى پیشنهادات:ساعت 10صبح روز یکشنبه مورخ99/02/28

-مدت اعتبار پیشنهادها:روز شنبه 99/03/10
-اصالح،جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمیشود.

چاپ اول

م الف: 827158

جهان کرونایى از پنجره  کاریکاتور


