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«زیرخاکى» به ترکیه مى رود  دستگیرى 2 زمین خوار میلیاردى فرهنگ پاستیل بخوریم یا نخوریم؟استان سالمت سپاهان، صندلى خالى مدیرعامل  و اخبار نگران کننده  ورزش آغاز فروش سهام عدالت از امروز جهان نما

علت بیشتر 
دردهاى ناگهانى 

شکم و نفخ 

یک دهم استان اصفهان کانون  گرد و غبار است
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قرار بود تأسیسات هسته اى 
ایران بمباران شود

استقبال کمتر از 10 درصدى 
ادارات استان از دورکارى 

کدام مشترکان اصفهانى 
برق جریمه مى شوند؟ 
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پاییز امسال
 میزبان آنفلوآنزاى 
جهش یافته هستیم؟

نفخ، التهاب، درد و اسهال... ممکن است شما دلیل تمام این 
مشکالت ناگهانى را ندانید! اما جالب است بدانید که بیشتر 

نفخ و دردهاى ناگهانى شکم مربوط به مصرف لبنیات 
شماست. در واقع این بدین معنى است که بدن شما نمى تواند 

الکتوز را تحمل کند. به گفته دکتر نیره کابلى، متخصص ...

 کرونا ویروس در جهان مى تازد و فعــًال درمانى براى 
این بیمارى پیدا نشده و درست در چنین زمانى که ایران 
درگیرمقابله با این بیمارى اســت، مقامات عالى وزارت 
بهداشــت خبر از شــیوع یک اپیدمى دیگر در پاییز را 
مى دهند؛ آنفلوآنزا مهمان دیگرى براى  ایران است که در 
پاییز و در اوایل فصل سرما خودش را کامًال نشان مى دهد 
که در این زمینه ســعید نمکى، وزیر بهداشت و درمان و 
آموزش پزشکى نیز بارها هشدار داده  و تأکید کرده که 

این موضوع باید جدى گرفته شود.
در این مورد، ایرج حریرچى، معاون کل وزارت بهداشت 
مى گوید: «هر 8 تا 11 سال پیک شدید آنفلوآنزا در ایران 
اتفاق مى افتد و پاییز سال جارى دوره پیک آنفلوآنزا خواهد 

4بود که با توجه به ...

هفته ها فاصله تا خروج اصفهان از اپیدمى کروناهفته ها فاصله تا خروج اصفهان از اپیدمى کرونا
مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت اصفهان مطرح کردمسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت اصفهان مطرح کرد
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مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان: هفته گذشته کانون هاى گرد و  غبار در استان فعال شد ه است

رضا کیانیان: سینماگران ایرانى 
هم عرض هالیوودى ها هستند

از هنگ کنگ و سنگاپور یاد بگیرید
مدیرعامل باشگاه فوالد از فدراســیون فوتبال و سازمان لیگ مى خواهد 

براى دریافت حق پخش تلویزیونى اقدام کنند.
در شرایطى که به دلیل پیشگیرى از شیوع ویروس کرونا، بازى هاى فوتبال 
در برخى کشورها تنها با عدم حضور تماشــاگران امکان پذیر شده است، 
در لیگ برتر ایران نیز چنین شــرایطى به وجود آمده که به همین منظور 

باشگاه ها امیدوار به دریافت حق پخش ...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

گنبد مسجد 
شیخ لطف ا... 

در مسیر جنجال 
دوباره 

تشکیل الگوى گرمایى زودرس روى استان اصفهان
3

انتقاد تند یک رسانه از قلعه نویىانتقاد تند یک رسانه از قلعه نویى

تو همیشه طلبکارى!
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بوو بی بو ی و

از هنگ
مدیرعامل باشگ
براى دریافت حق
در شرایطى که به
در برخى کشوره
در لیگ برتر ایرا
باشگاه ها امیدوار
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رئیــس اتحادیه ملى محصــوالت کشــاورزى گفت: 
پروتکل هاى اقتصادى یکطرفه باعث برگشت خوردن 

200 واگن هندوانه صادراتى به ترکیه شد.
رضا نورانى گفــت: پس از چند روز توقــف در ترخیص 
هندوانه هاى ایران در واگن هــاى راه آهن در مرزهاى 
ورودى ترکیه یک بــاره تعرفه گمرکــى هندوانه 200 
درصد افزایش  و از تنى صــد دالر به 300 دالر باال رفت 
که متأسفانه صادرکنندگان را با شوك افزایش تعرفه اى 
مواجه  کرد و حدود 200 واگن هندوانه با وزن بیش از7000 
تن به ارزش 1/750/000دالر به کشور برگشت داده شد.

وى افزود: بارها گفته شد که تجارت یک جاده دو طرفه 

است و واردات باید در مقابل توسعه صادرات برنامه ریزى 
شود، متأسفانه پروتکل هاى اقتصادى ما یکسویه بوده و به 
نفع طرف مقابل است. به طور مثال تعرفه گمرکى واردات 
کاالهاى هندى در ایران پایین و تعرفه صادراتى ما به هند 
بسیار باالست و  همین امر براى کشورهاى روسیه ، کره 
جنوبى ، چین و... هم صادق است. چنانکه تصمیمات خلق 
الساعه عراق، پاکستان، ترکیه و... براى صادرات ما همیشه 

مشکل ساز بوده است. 
وى گفت: دیپلماسى اقتصادى ما همواره به نفع واردات 
اســت و صادرات ما همواره بدون متولى و مظلوم واقع 

شده است. 

نخستین پیش فروش فوق العاده گروه صنعتى ایران خودرو 
براساس ضوابط جدید فروش خودرو از فردا چهارشنبه هفتم 
خرداد آغاز مى شود. پیش ثبت نام این فروش فوق العاده از 

روز یک شنبه 4 خرداد آغاز  شده است.
برمبناى این گزارش، طرح فروش فوق العاده محصوالت 
پرتیراژ ایران خودرو به منظور پاسخگویى به نیاز مشتریان، 
کنترل بازار و حذف ســوداگرى و عرضه عادالنه خودرو با 

موعد تحویل حداکثر سه ماه به اجرا گذاشته مى شود. 
این طرح از روز چهارشنبه آغاز مى شود و به مدت یک هفته 
ادامه خواهد داشت. با پایان مهلت یک هفته اى و ثبت نام 
تمامى متقاضیان، با استفاده از سازو کار قرعه کشى در حضور 

نهاد هاى نظارتى، ثبت نام کنندگان نهایى مشخص خواهند 
شد. طبق تصمیمات اتخاذ شده، پس از گذشت 72 ساعت 
از اتمام دوره زمانى ثبت نام فهرست اسامى انتخاب شدگان 
از سایت ایران خودرو و همچنین ارسال پیامک به مشتریان 

اطالع رسانى خواهد شد. 
مشتریان انتخاب شده ملزم خواهند بود تا ظرف مدت 48 
ساعت اقدام به تکمیل وجه از طریق سایت فروش اینترنتى 
محصوالت ایران خودرو کنند. وجــوه متقاضیانى که جزو 
ثبت نام کنندگان نهایى نیستند نیز ظرف مدت 7 روز عودت 
خواهد شــد. تحویل خودرو نیز تا حداکثر ســه ماه از زمان 

تکمیل وجه انجام خواهد شد. 

دلیل برگشت خوردن
 200 واگن هندوانه صادراتى

فردا؛ آغاز فروش فوق العاده 
ایران خودرو

خزر در مسیر خشک شدن؟
   خبر آنالین | مرکز ملى مطالعات و تحقیقات 
دریاى خزر مؤسسه تحقیقات آب گزارش داده 
است که ســطح آب دریاى خزر در سال 2019 
میالدى، در ادامه روند کاهشــى خود از ســال 
1995، بــه کمترین میزان طى 30 ســال اخیر 
رسیده اســت و میانگین تراز آب در این سال با 
کاهش 13 سانتیمترى نســبت به سال 2018، 
برابر با 27/18- متر شــده اســت. در واقع این 
کاهش تراز دریاى شمالى ایران، فقط مربوط به 
یکسال اخیر نیست، در 25 ساله گذشته تراز خزر 

روندى نزولى داشته است./1956

تقصیر مردم است
   برترین ها | فرشــته محمودى، عضو اتاق 
بازرگانى ایران اظهار کرد: نگرانى مردم از سرنوشت 
نقدینگى و سرمایه اقتصادى امرى طبیعى است، 
لذا ترس از کاهش ارزش سرمایه و جوالن دالالن 
در بازار خودرو موجب شده تا بازار خودرو با حباب 
قیمتى مواجه شــود. وى بیان کرد: اگر پراید وارد 
مدار 80 میلیون تومانى مى شود بخاطر آن است که 
مردم حاضر هستند با قیمت هاى باال خودرو بخرند.

کاهش شدید 
پرواز هاى عبورى 

   تســنیم | شــرکت فرودگاه ها و ناوبرى 
هوایى ایران از کاهــش 85 درصدى پروازهاى 
عبورى طى فروردین ماه امســال خبر داد. طى 
فررودین امســال 5162 پرواز عبورى از فضاى 
کشور انجام شده اســت در حالى که در فروردین 
سال گذشته 33 هزار و 189 پرواز از فضاى کشور 
عبور کرده بود. پیش بینى مى شود با گذر از دوره 
قرنطینه تعداد پروازهاى عبورى از فضاى کشور 

افزایش یابد.

انقالب عظیم 
در دانلود!

   برترین هــا | محققان اســترالیایى رکورد 
جهانى بیشترین سرعت اینترنت را ثبت کردند. 
آنها ادعا مــى کنند با چنین ســرعتى مى توان 
1000 فیلم با کیفیــت HD را در کمتر از یک 
ثانیه دانلود کرد. این را محققان دانشــگاه هاى 
موناش، سوینبرن وRMIT اینترنتى با سرعت 
44/2ترابیت بر ثانیه را ثبت کــرده اند. تاکنون 
فقط در محیط هاى آزمایشگاهى چنین سرعت 
اینترنتى ثبت شده بوده است. این در حالى است 
که متوسط سرعت پهناى باند در استرالیا حدود 

11 مگابیت برثانیه است.

تمهیدات 
بازگشایى دانشگاه ها

   ایسنا | وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکى با ابالغ دســتورالعمل فاصله گذارى 
اجتماعى، الزامات فعالیت دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالى را از 17 خرداد اعالم کرد. بر این 
اساس تمامى افراد اعم از اساتید، دانشجویان 
و پرسنل باید در ســامانه خوداظهارى وزارت 
بهداشــت (salamat.gov.ir) ثبــت نام 
نموده و در صورتى که عالئم بیمارى را نداشتند 
فرم مربوط را پرینت گرفته و پس از امضا فرم 
را به مدیر آموزش یا مسئول دانشکده تحویل 

دهند./1957

پایه نهم، حضورى 
   انتخاب | معاون آموزش متوسطه آموزش و 
پرورش گفت: مدارس باید امتحانات پایان ترم پایه 
نهم را براساس آیین نامه ها به صورت حضورى 
برگزار کنند و برگزارى امتحانات مجازى پایان ترم 
پایه نهم بر خالف آیین نامه ابالغى وزارت آموزش 

و پرورش است و مجاز نیست./1958

پایان تعطیالت کرونایى 
   ایرنــا | حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى 
در جلسه ستاد ملى مقابله با کرونا گفت: از دهم خردادماه 
همه کارمنــدان ادارى به محل خدمــت خود حاضر 
مى شوند. همچنین ساعت کار ادارات 7 و 30 دقیقه تا 
14 و 30 دقیقه خواهد بود. رئیس جمهورى گفت: اماکن 
مقدس و صحن ها را یک ساعت بعد از طلوع آفتاب باز 
مى کنیم و یک ساعت مانده به غروب آفتاب صحن ها را 
مى بندیم. البته نسبت به بازگشایى کل مساجد کشور و 
همچنین پایان محدودیت براى فعالیت پاساژها این هفته 

بررسى ها انجام مى شود./1953

«هپکو» ورشکسته نیست 
   ایســنا | مدیرکل تصفیه و امور ورشکســتگى 
قــوه قضاییــه، در دادگســترى کل اســتان مرکزى 
گفت: شرکت «هپکو» با وجود مشــکالت زیاد، هنوز 
پرونده اى به صــورت کلى در دادگســترى ندارد و در 
شرایطى قرار نگرفته است که میزان بدهى او از میزان 
دارایى اش پیشى بگیرد و در واقع خوشبختانه هپکو در 

شرایط ورشکستگى قرار ندارد./1954

حق زنان را ضایع نکنید
   برنا | ســهیال جلودارزاده، نماینده مردم تهران در 
مجلس گفت: چهار سال زجر کشــیدم. توانستیم هم 
طرح جامع توانمندسازى زنان سرپرســت خانوار را در 
برنامه بیاوریم و هم مسئله استفاده 30 درصدى از زنان 
در مدیریت ها را که مى گویند این فمینیستى است. من از 
این خانم هایى که مى خواهند به مجلس بروند خواهش 
مى کنم بخاطر خدا حق زنان را ضایع نکنند و براساس 
شایستگى ها جلو بروند. زنان که نباید فقط بروند خانه و 

آشپزى کنند، این امکانپذیر نیست./1955

ادامه رمان نویسى
 آقاى رئیس جمهور!

   خبــر آنالیــن | «بیل کلینتــون»، رئیس جمهور 
پیشــین آمریکا رمان جنایى جدیدى با عنوان «دختر 
رئیس جمهور» مى نویسد. او این بار هم در نوشتن رمان 
روى «جیمز پترسون»، نویسنده سرشناس حساب کرده 
است.  همکارى جیمز پترســون و بیل کلینتون سابقه 
دارد و پیش از این آنها کتابــى با عنوان «رئیس جمهور 
گمشده است» را منتشر و به بازار عرضه کرده اند. کتاب 
«رئیس جمهور گمشده اســت» که بیش از سه میلیون 
نسخه فروش داشت، ماجراى خطرات پیچیده حمالت 

سایبرى را به تصویر مى کشید. 

درخت اخالص الریجانى
   خانه ملــت | آیت ا... جوادى آملــى در پیامى با 
تجلیل از خدمات على الریجانى طى سه دوره ریاست 
مجلس، آن را به منزله درخت آزادى و خدمت دانســت 
که حاصلى به گوارایى اخالص دارد. وى نوشت: «آنچه 
جنابعالى طى سالیان متمادى در خدمت نظام اسالمى به 
ویژه به عنوان ریاست مجلس شوراى اسالمى سپرى 
کردید درختى غرس نمودید که حاصل آن میوه آزادى و 
خدمت بود. اکنون باید کوشید محصول آن را که شربت 
اخالص و سپاس به درگاه خداوند سرمدى است فراهم و 

نوشید که چنین نوشیدنى گواراست.»

ترامپ یک روح را شاهد گرفت! 
   مهــر | «دونالــد ترامپ» در پیامــى توییترى به 
«فاکس نیــوز» تاخــت و از آن به دلیل انتشــار یک 
نظرسنجى  انتقاد کرد. خشم رئیس جمهور آمریکا نسبت 
به رسانه اى که زمانى متحد او محسوب مى شد از آنجا 
آغاز شد که «فاکس نیوز» در تازه ترین گمانه زنى خود، 
پیش بینى کرد ترامپ با اختــالف 8 امتیاز، نتیجه را به 
«جو بایدن» واگذار خواهد کــرد. ترامپ هم در یکى از 
توییت هاى گزنده خود، نوشت که «فاکس نیوز» با چنین 
ادعاهایى، روح «راجر آیلز»، مدیر اجرایى سابق خود را 
معذب مى کند. وى مدعى شد: راجر از آن باال نظاره گر 

مخلوقش (فاکس نیوز) است که زمانى زیبا بود.

خبرخوان

مدتى اســت که در فضاى مجازى فیلمى در حال دست به 
دست شدن است. فیلمى از یک مرد معتاد که با گفتن جمله 
«معتادا نمى گیرن» توانسته 100 کا فالوور جذب کند حاال 
هم دارد پول مى گیرد و تبلیغ مى کند و حتى با سرچ نامش 

در اینستاگرام چندین پیج فیک از او 
باال مى آید.

جالب است آنقدر تعداد این پیج ها با 
عنوان این فرد زیاد شده که خودش 
در قالب فیلمى نــام پیج اصلى خود 
را اعالم کرد. عجیب تر اینکه تعداد 
پیج هاى فیــک این فــرد معتاد در 
فضاى مجازى حتــى از یک بازیگر 

هم بیشتر شده است.
اما ماجرا به همینجا ختم نمى شود این 
فرد بعد از جذب فالوور، شروع به الیو 

گذاشتن با شاخ هاى مجازى کرد. او بعد از زلزله تهران در الیو 
با یکى از کمدین هاى معــروف گفت: «معتادا نمى لرزند.» 
هربار با این عنوان جمالت جدیدى مى سازد و فیلم هایش 

بیشتر دیده شده و دست به دست مى شود.

در این باره علیرضا شریفى یزدى، روانشناس اجتماعى اظهار 
کرد: یکى از دالیلى که مــردم در صفحات مجازى پیگیر 
افرادى مانند  این فرد مى شوند وجود خألهایى است که در 
زندگى شان وجود دارد. وى با اشاره به اینکه در حال حاضر 

فضاى مجازى مهمترین تفریح براى مردم شده است، افزود: 
زمانى که افراد بیکار باشند در فضاى مجازى چرخ مى زنند 
ما براى رفع این مشکل باید زیرساخت هاى درستى را براى 

گذران اوقات فراغت مردم ایجاد کنیم./1951

«معتادا نمى گیرن»، شاخ اینستاگرام شد!

اعضاى دولت واشنگتن گزینه انجام نخستین آزمایش 
اتمى آمریکا از ســال 1992 میالدى را بررسى کرده اند؛ 
اقدامى که بیانگر تغییر رویکرد از توقف چندین ساله انجام 

چنین آزمایشاتى است.
یکى از مقامات ارشد دولت «دونالد 
ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا و دو 
تن از مقامات آگاه به این مسئله به 
روزنامه «واشنگتن پست» گفتند، 
صحبت ها درباره این مســئله در 
نشســت روز جمعه مقامات ارشد 
آژانس هاى امنیتى مطرح شد. این 
مکالمات در واکنش به اتهاماتى دال 
بر اینکه روسیه و چین در حال انجام 
آزمایشات اتمى هســتند صورت 
گرفت اگرچه هیچ ســند و مدرکى 

براى اثبات این ادعاها وجود ندارد.
یکى از مقامات ارشد دولت ترامپ به روزنامه «واشنگتن 
پست» گفت: اگر به روسیه و چین، دو دشمن اصلى آمریکا 

نشان دهیم که کشورمان مى تواند با سرعت یک آزمایش 
اتمى انجام دهد، این اقدام به واشنگتن اهرم فشارى براى 

دستیابى به یک توافق اتمى سه جانبه مى دهد.
نشســت روز جمعه به هیچ نتیجه اى درباره انجام یک 

آزمایش اتمى نرسید اما ظاهراً گفتگوها درباره انجام یک 
آزمایش اتمى ادامه دارد. با این حال مقامات در این زمینه 

به شدت با یکدیگر اختالف نظر دارند.

بازگشت به عصر وحشت؟!

 «نیویورك تایمز» در گزارشى اسناد سرى حمله نظامى 
به ایران را افشــا کرده اســت که در بخشى از آن ضمن 
مصاحبه با ده ها تن از مقامات سابق و فعلى آمریکا، رژیم 
صهیونیستى و اروپا، از جزئیات چگونگى طرح حمله رژیم 

صهیونیستى به ایران در سال 2012 پرده بر مى دارد. 
«نیویورك تایمز» مى نویسد: «احتمال حمله اسرائیل به 
ایران تا جایى افزایش یافته بود که دولت اوباما احساس 
کرد که الزم اســت براى طرح هاى احتمالى نظامى، در 
صورت وقوع چنین حمله اى برنامــه ریزى کند. دولت 
اوباما حتى ماکت تأسیسات هسته اى ایران با ابعاد واقعى 

را، در صحراى غربى آمریکا ســاخته بود تا براى تمرین 
حمله نظامى به تأسیسات هسته اى ایران، آن را با بمب 
سى هزار پوندى نابود کند. آمریکا حتى زمانى که اسرائیل 
مشغول جاسوسى از ایران بود، اسرائیل را زیر نظر داشت و 
ماهواره هاى آمریکایى از پهپادهاى شناسایى اسرائیل که 
از پایگاهى واقع در کشورآذربایجان وارد ایران شده بودند، 
تصاویر ماهواره اى تهیه مــى کردند. به عالوه، جزئیات 
تالش نتانیاهو براى وادارکردن ترامپ به خروج از توافق 
هسته اى با ایران، از مواردى است که داستانش تاکنون 

گفته نشده است.»/1950

قرار بود تأسیسات هسته اى ایران بمباران شود

 کرونــا ویروس در جهــان مى تازد و فعــًال درمانى براى 
این بیمارى پیدا نشده و درســت در چنین زمانى که ایران 
درگیرمقابله با این بیمارى اســت، مقامــات عالى وزارت 
بهداشت خبر از شیوع یک اپیدمى دیگر در پاییز را مى دهند؛ 
آنفلوآنزا مهمان دیگرى براى  ایران است که در پاییز و در 
اوایل فصل سرما خودش را کامًال نشــان مى دهد که در 
این زمینه ســعید نمکى، وزیر بهداشت و درمان و آموزش 
پزشکى نیز بارها هشدار داده  و تأکید کرده که این موضوع 

باید جدى گرفته شود.
در این مورد، ایرج حریرچى، معاون کل وزارت بهداشــت 
مى گوید: «هر 8 تا 11 سال پیک شــدید آنفلوآنزا در ایران 
اتفاق مى افتد و پاییز سال جارى دوره پیک آنفلوآنزا خواهد 
بود که با توجه به همزمانى آن با پیک کرونا، با مشکالت 
بیشترى مواجه خواهیم بود.» این درحالى است که کیانوش 
جهانپور، ســخنگوى وزارت بهداشــت نیز در مورد شیوع 
آنفلوآنزا بارها هشدار داده و مى گوید باید آماده مقابله با این 

بیمارى فصلى باشیم.
مینو محرز، عضو کمیته ملى مبارزه با کرونا در مورد شیوع 
آنفلوآنزا در کشور مى گوید: «شیوع آنفلوآنزاى فصلى از پاییز 
آغاز مى شود و تا گرم شــدن هوا یعنى حداقل تا بعد از عید 
نوروز نیز ادامه دارد و تنها راهکار مقابله با این بیمارى این 

است که واکسن تزریق شود.»
وى افزود: «متأسفانه بســیارى از مردم نسبت به تزریق 
واکسن تمایلى ندارند و این موضوع با شایعات داخل فضاى 
مجازى نیز شدت بیشترى گرفته است، امسال  نیز از وزارت 
بهداشــت درخواســت کردیم که موضوع تأمین واکسن 
را جدى بگیرد و همه از واکســن براى مقابلــه با آنفلوآنزا 

استفاده کنند.»
عضو کمیته ملى مبارزه با کرونا  بیان کرد: «معموًال هر ده 
سال یکبار اپیدمى  آنفلوآنزا با یک ویروس جدید رخ مى دهد 
که  در واکسن هاى قبلى ویروس جدید گنجانده نشده و اگر 

آنفلوآنزایى که در پاییز شــیوع پیدا کند جهش یافته باشد 
واکســن هاى قبلى توان مقابله با آنفلوآنزا فصلى را ندارد و 

این موضوع ممکن است مشکالت زیادى را ایجاد کند.»
محرز در مورد زمان تزریق واکسن  آنفلوآنزا گفت:  «معموًال 
شیوع اپیدمى آنفلوآنزا از آذرماه آغاز مى شود بنابراین تزریق 
واکسن زودهنگام تأثیر الزم را از بین مى برد؛ لذا باید از اواخر 

تابستان و اوایل فصل پاییز واکسن تزریق شود.»
 وى گفت: «واکسن آنفلوآنزا را باید در ایران تهیه کنیم زیرا 
سال هاى گذشته با توجه به تحریم ها تعداد واکسن ها بسیار 
کم بوده است و امسال با توجه به هشدار سازمان بهداشت 

جهانى مبنى بر اپیدمى آنفلوآنزا فصلى کشور به شدت به 
واکسن نیاز دارد.»

مجلس شوراى اسالمى نیز به هشدارهاى وزارت بهداشت 
واکنش نشان داد؛ در این زمینه  پوربافرانى، عضو کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس شوراى اسالمى گفت: «هر سال 
در فصل پاییز ابتال به بیمارى هایى همچون سرماخوردگى 
و آنفلوآنزا افزایش مى یابد، کما اینکه در سال 98 شاهد شیوع 
آنفلوآنزا بودیم، بنابراین ابتال به آن به عنوان یک بیمارى 
فصلى مخصوص این منطقه به طور قطع در پاییز نمایان 

خواهد شد.»

وى افزود: «اگر دســتورالعمل هاى بهداشــتى در حوزه 
پیشــگیرى را رعایت کنیم و توجه الزم را داشته باشیم، 
مى توان مانع از شــیوع همزمان این دو بیمارى در فصل 
پاییز شد.» عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس 
شوراى اسالمى خاطرنشــان کرد: «اگر نتوانیم از بروز 
همزمان آنفلوآنزا و کرونا در پاییز جلوگیرى کنیم به طور 
قطع نیازمان به درمان افزایش مى یابد که در این صورت به 
امکانات، تخت  هاى بیمارستانى و داروى بیشترى در این 
حوزه نیاز خواهیم داشت که کشور را با مشکالتى مواجه 

خواهد کرد.»

پاییز امسال میزبان آنفلوآنزاى جهش یافته هستیم؟

در ادامه واکنش ها به نامه غالمعلى حداد عادل به حســن 
روحانى و پیشــنهاد 19 واژه فارسى که فرهنگستان براى 
معادل انگلیسى آنها پیشنهاد کرده، حاال نامه اى از یکى از 
آشنایان به حوزه زبان و ادبیات فارسى خطاب به حداد عادل 
منتشر  شده که در آن، به بیش از 40 واژه عربى استفاده شده 
در نامه حدادعادل به رئیس جمهور و معادل فارســى آنها 

اشاره شده است.   در نامه سید زین العابدین صفوى خطاب 
به حدادعادل آمده اســت: «آقاى حداد عادل در نامه اى به 
رئیس جمهور خواسته است که به دست اندرکاران بهداشت 
فرمان دهد که در گفتار خود واژه هاى بیگانه اى را که همسان  
فارسى دارند، به کار نبرند. او در کنار نامه اش شمارى از آن 

واژه هاى بیگانه و همسان فارسیشان را نیز فرستاده است.
من با آقاى حداد عادل در این باره بسیار همدل و همسویم 
و پیشنهاد وى را سزاوار پافشارى مى دانم. ولى از او انتظار 
است در پاسداشت دیگر زبان هاى بومى ایرانیان هم _که 
رو به سوى نابودى  دارند ، برابر قانون اساسى تالش کند. 
دوم آنکه او اندکى هم نگراِن عربى شــدن زبان فارســى 
باشد... فارســى آن  اندازه هم بى توشه وتنگدست نیست 
که آقاى حداد در یک نامه نیم برگى، بیش از 40 واژه عربى 
بنویسد و همسان ها و جایگزین هاى ساده فارسى آنها را پیدا 
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آقاى حداد! شما هم فارسى را پاس بدار

کلیه دارندگان سهام عدالت که قصدفروش قسمتى از سهام 
خود را دارند، مى توانند از امروز ســه شنبه ششم خرداد به 

بانک ها مراجعه کنند.
وزارت اقتصاد طى اطالعیه اى اعالم کرد:

کلیه دارندگان ســهام عدالت که قصدفروش قســمتى از 
ســهام خود را دارند، مى توانند از روز ســه شنبه به شعب 
بانک هایى که قبًال در آن داراى حساب بانکى بوده و شماره 
شباى آن حساب را به ســازمان خصوصى سازى معرفى 

کرده انــد، مراجعه و با تکمیل فرم هاى مربوط نســبت به 
تکمیل سفارش فروش 30 درصد از ســهام عدالت خود و 

تعهدنامه مربوطه، اقدام کنند. 
پس از اتمام مهلت اعالم شده در سامانه سهام عدالت (هشتم 
خرداد) بانک ها از تاریخ دهم خرداد از طریق کارگزارى هاى 
خود یاکارگزارى هاى طرف قرارداد، به تدریج نســبت به 
فروش سهام متقاضیان در بورس اقدام و وجوه حاصله را در 

قالب توافق شده به حساب آنها واریز خواهندکرد.

آغاز فروش سهام عدالت از امروز

  امیرمحمد زندى / خبرگزارى آنا |
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اهداى خانه به خانواده 
چهارقلوها

یک بـاب واحـد مسـکونى در جریـان بازدیـد رئیس 
بهزیسـتى، مدیرعامل و اعضـا هیات مدیـره انجمن 
خیران مسکن ساز کاشان به خانواده  کم برخوردارى که 
در چند وقت اخیر صاحب چهارقلو شده بودند، اهدا شد. 
معاون مدیرکل و رئیس بهزیستى کاشان در این زمینه 
اظهارداشـت: این واحد مسـکونى به ارزش 6 میلیارد 
ریال اسـت که 600 میلیـون ریـال از سـوى خانواده 
پرداخت شد و سایر مبلغ از سوى خیران، اداره بهزیستى 

شهرستان کاشان و بنیاد مستضعفان تامین گردید.

تعویض پمپ چاه آب خیابان 
22 بهمن

عملیـات تعویـض پمـپ چـاه آب خیابـان 22 بهمن 
توسـط پیمانکار و با نظارت اداره بهره برداري و توسعه 
آب منطقه یک اصفهان انجام شـد. گفتنى اسـت این 
عملیات به دلیـل جلوگیـري از هوادهی پمـپ انجام 
گرفت و همچنین در راستاي بهره وري انرژي، قدرت 
الکترونیکی پمـپ از 45.5 کیلووات بـه 30 کیلو وات 
کاهش یافت. الزم به ذکر است پمپ تعویضی در عمق 
51 متري زمین نصب شد و لوله هاي آبده از 6 اینچ به 

5 اینچ کاهش یافت.

رونمایى از 
تندیس سردار شهبازى 

به گزارش خبرگزارى تسـنیم از اصفهان، به مناسبت 
سالروز فتح خرمشهر از تندیس سـردار شهید محمود 
شهبازى در میدان جمهورى رونمایى شد. این رونمایى 
توسط برادر سردار شـهید شـهبازى و با حضور برخى 
از مسـئوالن و مردم برگزار شد. سـردار شهید محمود 
شـهبازى همـراه احمـد متوسـلیان، فرمانـده لشـکر 
محمد رسـول ا...(ص) و دیگر رزمندگان اسالم سهم 
گسـترده اى در عملیات بیـت المقدس بـراى باز پس 
گیرى خرمشـهر از دسـت قواى بعثى پس از 575 روز 

اشغال بر عهده داشتند.

بهره بردارى حداکثرى از 
ظرفیت فوالد مبارکه 

برنامه تولید فوالد مبارکه در سـال جهش تولید، بهره 
بردارى حداکثرى از ظرفیت هاى خطوط مختلف است. 
جواد نیلى، مدیر ارشد خدمات فنى و پشتیبانى شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان گفـت: طبق برنامه ریزى پیش 
بینى شده، در صورت تامین مواد اولیه کنسانتره سنگ 
آهن و گندله، تولید هفت میلیون و 500 هزار تن گندله، 
9 میلیون و 300 هزار تن آهن اسفنجى، هفت میلیون 
و 200 هزار تن تختال، 6 میلیون و 600 هزار تن کالف 
گرم و یک میلیون و 600 هزار تن محصوالت سرد در 

این شرکت بزرگ فوالدى محقق خواهد شد. 

مبارزه با ملخ  در اصفهان
عملیـات ردیابـى و مبـارزه با ملخ هـاى وارد شـده به 
استان، در سطح حدود 10 هزار هکتار از اراضى زراعى 
و باغى آغاز شد. این ملخ ها که در روزهاى گذشته وارد 
استان شده اند، بیشـتر بومى یا از نوع مراکشى و شکم 
بادمجانـى هسـتند که بُـرد پرواز زیـادى ندارنـد. این 
حشـرات تاکنون در 10 هزار هکتار از اراضى زراعى و 
باغى اسـتان بویژه در مناطق لنجان، تیران و کرون و 
میمه ردیابى شده اند و تاکنون خسارت چندانى به مزارع 

و باغ هاى استان وارد نکرده اند.

هتل ساخته شده
 کوتاه مى شود!

معـاون میـراث فرهنگـى ادارة کل میـراث فرهنگى 
اصفهان گفت:به دنبال این هسـتیم کـه هتل خیابان 
شـیخ بهایـى، از محـور چهارباغ دید نداشـته باشـد و 
خدشـه اى به بافـت تاریخـى این محـور وارد نشـود. 
گفتنى است بعد از شروع ساخت این هتل، دیده شدن 
بخشى از آن از محور چهارباغ اعتراض هایى را به دنبال

 داشت.

خبر

معاون مدیرکل ادارى و مالى استاندارى اصفهان گفت: با 
وجود شیوع کرونا و مصوبه ستاد ملى مبارزه با این بیمارى، 
بین 5 تا 10 درصد ادارات و دستگاه هاى استان دورکارى 

داشته اند.
نعمت ا... اشکستانى در گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: بحث 
دورکارى کارمندان از ابتداى شیوع کرونا تاکنون به ویژه 
براى کارمندانى که بیمارى هاى خاص و پرخطر دارند و 
در معرض ابتال به کرونا هستند، اجرا شده است. وى گفت: 
برخى دســتگاه ها به دلیل نداشتن زیرساخت هاى الزم 
امکان دورکارى ندارند، به این دلیل دستگاه ها و ادارات 
استان به صورت متفاوت نســبت به دورکارى کارمندان 

خود عمل مى کنند.
اشکستانى تأکید کرد: حتى پیش از کرونا موضوع دورکارى 
کارمندان در دســتگاه ها امکانپذیر بود و احتمال دارد در 
مصوبه جدید ســتاد ملى مبارزه با کرونــا مواردى براى 
دورکارى کارمندانى که بیمارى پرخطر دارند، مطرح شود.

اشکستانى با بیان اینکه دفتر فناورى استاندارى نامه اى 
به دستگاه ها براى برآورد موضوع دورکارى ارسال کرده 
است، تأ کید کرد: هنوز آمار منسجمى از دستگاه ها جمع 
آورى نشده، اما برآورد مى شــود با وجود شیوع کرونا و 
مصوبه ستاد ملى مبارزه با این بیمارى، بین 5 تا 10 درصد 

ادارات و دستگاه هاى استان دورکارى داشته اند.

رئیس اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
آران و بیدگل گفت: تنها موزه تخصصى شتر کشور به 
شرط تامین اعتبارات الزم تا پایان امسال در شهر نوش 

آباد افتتاح و به بهره بردارى مى رسد.
سیدحســین چاکرى در گفتگو با «مهر» با اشــاره به 
اینکه موزه شــترخان نوش آباد به عنوان اولین و تنها 
موزه تخصصى شتر در کشــور است، اظهار داشت: این 
موزه با مشارکت شــهردارى نوش آباد در حال ساخت

 است.
وى با بیان اینکه با توجه به مشارکتى بودن ساخت این 
موزه ابراز داشت: از ابتدا قرار بود هر میزان بودجه اى که 

از طرف میراث براى ســاخت این موزه در نظر گرفته 
مى شــود به همان میزان نیز شهردارى نوش آباد به آن 

اختصاص دهد.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــى، صنایــع دســتى و 
گردشــگرى شهرســتان آران و بیدگل با بیان اینکه 
در زمینه تهیه و تجهیز اشــیا و مؤلفه هــاى محتوایى 
این موزه مشــکلى وجود ندارد، تصریــح کرد: در مورد 
ســاخت و تجهیز فضاى کالبدى این موزه مشکالتى 
وجود دارد اما امیدواریم بــا اختصاص اعتبارات الزم تا 
پایان ســال جارى این موزه افتتاح و بــه بهره بردارى

 برسد.

تنها موزه تخصصى شتر در 
نوش آباد افتتاح مى شود

استقبال کمتر از 10 درصدى 
ادارات استان از دورکارى 

مدیــرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
کانون هاى گرد و غبــار در حدود یــک میلیون و 90 
هزار هکتار از اراضى استان اصفهان گسترده است که 
مخاطرات مختلف مانند آالیندگى هوا و خســارت به 

زیرساخت ها را به همراه دارد.
منصور شیشه فروش در گفتگو با «ایرنا» افزود: استان 
اصفهان حدود 10 میلیون هکتار مساحت دارد که حدود 
6 میلیون هکتار آن مرتع، سه میلیون و 200 هزار هکتار 
بیابان و حدود 100 هزار هکتار جنگل است. وى ادامه 
داد: از مناطق بیابانى این استان، 16 کانون گرد و غبار 
در یک میلیون و 90 هزار هکتار شناســایى شده است 
که عالوه بر آالیندگى هوا، ســاالنه 39 میلیارد تومان 
خسارت بر اثر فرسایش بادى و خاکى به زیرساخت ها و 
تأسیسات مختلف مانند جاده ها و زمین هاى کشاورزى 

وارد مى کند.
شیشــه فروش با بیان اینکه هفته گذشــته کانون هاى 
گرد و  غبار در اســتان اصفهان فعال شد، تصریح کرد: 
تاکنون 16 کانون گرد و غبار در اســتان شناسایى شده 
است هرچند تعدادى کانون نیز در استان ها و کویرهاى 
همجوار در شمال و شرق بر این خطه تأثیر مى گذارند. 
 وى با اشاره به تشکیل جلسه بررسى گرد و غبار در ستاد 
مدیریت بحران اســتاندارى به دنبال فعال شــدن این 
کانون ها، خاطرنشان کرد: دستگاه هاى اجرایى مربوطه 
یعنى هواشناسى، حفاظت محیط زیست و منابع طبیعى 
موظف هستند که نسبت به ثبت غلظت آالینده ها، رصد 
تصاویر ماهواره اى و اعالم به موقع هشدارها اقدام کنند.
مدیــرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
همچنین مقرر شــد که اداره کل هواشناسى، حفاظت 

محیط زیســت و منابع طبیعى و آبخیــزدارى اصفهان 
نســبت به هماهنگــى با اســتان هاى مجــاور براى 
کنترل کانون هاى گرد و غبــار اقدام کنند تا اصفهان از 

کانون هاى همجوار متأثر نشود.
وى افزود: وزش باد در ماه هاى گرم و تابستان در استان 
اصفهان از شرق به غرب هم صورت مى گیرد که باعث 
فعال شدن کانون هاى گرد و غبار و تأثیر آن بر مناطق 

شهرى مى شود. 
وى با اشــاره به مطالعاتى که در دانشگاه هاى اصفهان 
درباره تعیین ســهم منابع آالینده در آلودگى اصفهان 
انجام شــده اســت، گفت: به زودى نتایــج کامل این 
مطالعات اعالم مى شود و الزم اســت داده هاى آن به 
سناریوى عملیاتى تبدیل شده و اداره کل حفاظت محیط 

زیست با استفاده از آن، قانون هواى پاك را اجرا کند.

مدیرکل هواشناســى اســتان اصفهان نســبت به 
شکل گیرى الگوى گرمایى زودرس تابستانه و افزایش 

نسبى دما در این استان هشدار داد.
حمیدرضا خورشیدى در گفتگو با «ایرنا» اظهار کرد: 
تداوم استقرار توده هواى گرم و افزایش نسبى دما بین 
3 تا 5 درجه سانتیگراد سراسر استان به ویژه مناطق 
شمال، شمال شرق و مرکز را در بر مى گیرد.  وى ادامه 
داد: تشکیل الگوى گرمایى زودرس تابستانه که از روز 

شنبه شروع شده تا روز چهارشنبه (فردا) در استان ادامه 
دارد و احتمال افزایش مصــرف برق و آب را به دنبال 

خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسى استان اصفهان از مردم و مسئوالن 
خواســت با توجه به پیش بینى افزایش دما در بیشتر 
نقاط استان در هفته جارى، توجه الزم را به مدیریت 
تولید و توزیع حامل هاى انرژى و کنترل مصرف آب و 

برق داشته باشند.

رئیس پلیــس امنیت اقتصــادى فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان، از کشــف زمین خوارى به ارزش 22 

میلیارد ریال و دستگیرى دو نفر در این رابطه خبر داد.
سرهنگ کامران ریاحى با اعالم این خبر اظهار کرد: 
مأموران پلیس امنیت اقتصــادى فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان با اشرافیت اطالعاتى خود از تصرف 28 
هزار و 163 متر مربع زمین متعلق به منابع طبیعى مطلع 

و بالفاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وى افزود: در این خصوص پرونده ویژه اى تشــکیل 

و پس از انجام تحقیقات تخصصى و پلیســى دو نفر 
که اقدام به این زمین خوارى کرده بودند شناســایى 

و دستگیر شدند.
رئیس پلیــس امنیت اقتصــادى فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان، ارزش زمین هاى تصرف شده توسط 
زمین خواران را برابر اعالم کارشناســان مربوطه 22 
میلیارد ریال عنوان کــرد و تصریح کرد: متهمان این 
پرونده بــراى انجام اقدامات قانونــى تحویل مراجع 

قضای ى شدند.

 مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت اصفهان با 
بیان اینکه ویروس کرونا نه به شــدت ایام نوروز، ولى 
هنوز به شکل فعال در همه شهرهاى کشور مشاهده 
مى شود، اظهار کرد: مسلما افزایش ارتباطات مردمى، 
عدم رعایت بهداشت فردى، جابجایى هاى بین شهرى 
و تجمع افراد مى تواند مجددا موجب تشدید وضعیت 

شیوع این ویروس شود.
رضا فدایى در گفت و گو با «ایسنا» با بیان اینکه وضعیت 
اصفهان از نظر شــیوع ویروس کرونا اصطالحًا قرمز 
است، گفت: فارغ از رنگ بندى ها، بیمارى کووید19 در 
سطح استان اصفهان هنوز به وفور دیده مى شود. اگرچه 
تعداد بسترى ها در بیمارستان ها کم شده، ولى در بین 
مردم و به صورت سرپایى بیمارى به شکل جدى قابل 
تشخیص است، به همین خاطر توصیه مى کنیم اگرچه 
تعطیالتى در پیش اســت ولى مردم همچنان رعایت 

کنند و تعطیالت را در خانه سپرى کنند.
وى وضعیت اپیدمى در اســتان اصفهان را رو به نزول 
دانست و افزود:  این روند نزولى ســیرى کند دارد، در 
نتیجه براى خروج از اپیدمى هنوز هفته ها باید منتظر 
باشیم و به نظر مى رســد در هفته هاى آینده هنوز در 
شرایط اپیدمى قرار خواهیم داشــت، در عین حال که 

پیش بینى هاى طوالنى مدت مقدور نیست.
فدایى با بیان اینکه هنوز در موج اصلى شیوع ویروس 
کرونا به ســر مى بریم، تصریح کرد: صحبت کردن از 
موج هاى بعــدى هنوز زود اســت، مثل ایــن که با 
ورزشکارانى که هنوز از یک مســابقه خارج نشده اند، 
درباره مسابقات آتى که در پیش دارند صحبت کنیم، 
حداقل بایــد از وضعیــت فعلى خارج شــد، بنابراین 
گمانه زنى ها زیاد علمى نیست و ما هنوز در موج اصلى 

اپیدمى قرار داریم.

«ادامۀ مرمت گنبد شــیخ لطف ا...» خبرى است که به 
تازگى از سوى مدیرکل میراث فرهنگى اصفهان اعالم 
شده اما یک پیشکســوت کاشى کارى و مرمت، ضمن 
تأکید بر لزوم توجه به مشــکالت اساسى مسجد شیخ 
لطف ا ... مى گوید: قبل از شروع هر اقدام مرمتى جدید بر 
روى گنبد مسجد شیخ لطف ا...، باید تکلیف مرمت ترك 

قبلى آن مشخص شود.
مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
استان اصفهان، 29 اردیبهشت ماه با اشاره به مرمت گنبد 
مسجد شیخ لطف ا... اعالم کرده: «براى مرمت این گنبد، 
یک تیم قوى و فنى در ســطح ملى جمع آورى شده که 
مرمت این بنا را به صورت کامًال اصولى و استاندارد انجام 
دهند که به زودى دستور کار این گروه صادر و مرمت این 

بنا به مرحله اجرایى خواهد رسید.»
فریدون اللهیارى در ادامه تصریح کرده: «ممکن است 
 مانند مرمت بخش قبلى گنبد مســجد شیخ لطف ا...، 
باز هم شاهد دو رنگ شــدن آن به علت پاك سازى و 
شستشوى کاشى هاى گنبد باشیم اما این بار تمهیداتى 
اندیشیده شده که این موضوع نمود کمترى پیدا کند و 

حاشیه هاى قبل را نداشته باشد.»
 هوشنگ رسام، پیشکسوت کاشى کارى و مرمت که در 
دهه شصت نیز مرمت موضعى گنبد مسجد شیخ لطف ا... 
را بر عهده، داشته در واکنش به این اظهارات به «ایسنا» 
گفت: ســال قبل آقاى اللهیارى قول دادند داربستى بر 

روى ترك مرمت شــده قرار بدهند و از منتقدان دعوت 
کنند بازدیدى از گنبد داشته باشند. حیدرعلى عابدى، 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى هم 
گفته بود که مواد استفاده شده در مرمت این ترك از گنبد 
به آزمایشــگاه مى رود و در سال 1399 با برگزارى یک 
سمینار موضوع مرمت این گنبد بررسى مى شود اما تا این 
لحظه هیچ یک از این وعده ها عملى نشده و ما مى بینیم 
که بدون تعیین تکلیف مرمت ترك قبلى، خبر شــروع 

مرمت ترك جدید را هم اعالم مى کنند.
وى تصریح کرد: اگر آسیب شناسى درستى دربارة مسجد 
شیخ لطف ا... انجام بدهند متوجه خواهند شد که هر چه 
زودتر باید ازاره هاى (سنگى که پیرامون ساختمان و در 
پاى دیوار نصب مى شود) شبستان این مسجد که در دورة 
آقاى جبل عاملى کاشى شده، به حالت اولیه خود برگردد 
و کاشى ها از آن جدا شــود؛ چراکه با این اقدام نادرست 
سال هاست که راه تنفس مسجد گرفته شده و در صورت 
تداوم این مسئله، کل مسجد شــیخ لطف ا... با خطرى 

جدى روبرو خواهد شد.
رسام یادآور شد: آســیب مهم دوم این مسجد، تبدیل 
راهروهاى ضلــع شــمالى و جنوبى این مســجد به 
کافى شــاپ و نمایشگاه عکس اســت که باید هر چه 
سریع تر آزادسازى شود. بعد از رفع این دو مشکل اساسى 
از قلب مسجد، آن وقت مى توان به گنبد که به مثابۀ سر 

بناست هم پرداخت.

یک دهم استان اصفهان 
کانون  گرد و غبار است 

تشکیل الگوى گرمایى زودرس روى استان اصفهان

دستگیرى 2 زمین خوار میلیاردى 

هفته ها فاصله  تا خروج اصفهان از اپیدمى کرونا

گنبد مسجد شیخ لطف ا... در مسیر جنجال دوباره 

کدام مشترکان اصفهانى برق جریمه مى شوند؟ 

تحصیل زیر سقف هاى لرزان 

مدیر دفتر مدیریــت مصرف برق شــرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان گفت: اگر مشترکان از الگوى مصرف 
تعدى کنند عالوه بر 7 درصد افزایش قیمتى که هرسال 
به قبوضشان افزوده مى شود 16 درصد دیگر نیز جریمه 

مى شوند.
مرسل صالحى در گفتگو با تســنیم اظهار کرد: به دلیل 
محدود بودن ظرفیت شبکه برق و افزایش دماى هوا به 
خصوص در ایام و ســاعات پیک مصرف که از خردادماه 
شروع مى شود و تا انتهاى شهریور ماه ادامه دارد، 40 درصد 
نیاز برق مشتریان بیشتر مى شود، بنابراین احتمال خاموشى 
در این ایام بیشتر است اما امیدوار هستیم با همکارى مردم 

امسال شاهد خاموشى نباشیم.
وى بیان کرد: در بحث مصارف خانگى و شرکتى برق مانند 
برخى وسایل سرمایشى و گرمایشى که نیاز به برق دارد 

باید با همکارى مصرف کننده بار شبکه را کنترل کنیم تا 
مصرف به سمت بهینه شدن حرکت کند.

مدیر دفتر مدیریــت مصرف برق شــرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان گفت: در راســتاى بهینه سازى برق 
تفاهمنامه هایى نیز با بخش هاى مختلف ادارى همچون 
صنایع کشاورزى امضا کرده ایم که این تعداد به 7500 عدد 
رسیده است و در ازاى همکارى خوبى که این شرکت ها با 
ما انجام مى دهند پاداشى را در قبوض برق آنان به صورت 

بستانکارى در نظر مى گیریم.
وى عنوان کرد: در بحث مدیریت بار به طور مثال حداقل 
115 مگاوات برق روزانه درنظر گرفته شــده اســت، بر 
همین اساس در سطح کشور نیز براى شرکت هاى توزیع 
یک ســقف پیک و یک مدیریت واحد مقرر شده است 
که تعدیگرى از آن، این شرکت ها را در ناحیه قرمز قرار 

مى دهد.
صالحــى افــزود: در ســال گذشــته 81 درصــد از 
مصرف کنندگان مطابق الگو اســتفاده مى کردند و 19 
درصد مابقى مشمول جریمه 16 درصدى افزایش قیمت 
برق شدند اما امسال باتوجه به نزدیک شدن ایام پیک اگر 
مصرف کنندگان بر اســاس الگو کاهش مصرف داشته 
باشند پاداشى نیز براى آنان درنظر گرفته مى شود همانطور 
که در سال گذشته مبلغ چهار میلیارد تومان پاداش به 29 

درصد از مصرف کنندگان تعلق گرفت.
وى خاطرنشان کرد: اگر مشترکان از الگوى مصرف تعدى 
کنند  و بیش از حد مصرف نمایند عالوه بر 7 درصد افزایش 
قیمتى که هرسال به قبوضشان افزوده مى شود 16 درصد 
دیگر نیز جریمه مى شــوند که در کل شاهد افزایش 23 

درصدى قیمت برق در قبض خود خواهند بود.

سید مهدى میربد، مدیر کل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس 
استان اصفهان با خبرگزارى «ایمنا» گفتگویى داشته و در آن 
به موضوع مدارس فرسوده استان اصفهان پرداخته است. 

بخش هایى از اظهارات او را مى خوانید.
■ 925 هزار دانش آموز در مدارس استان اصفهان تحصیل 
مى کنند، نمى توان گفت دانش آموزى به علت نبود فضاى 
آموزشــى از تحصیل باز مانده اما با چالش مدارس فرسوده 
روبه رو هستیم، فضاى فرسوده و خطرآفرین داریم که ایمنى 

و استحکام الزم براى استفاده دانش آموزان را ندارد.
■ با توجه به جمعیت استان اصفهان باید تراکم دانش آموزى 
در هر کالس 26 نفر باشد، اما در برخى مدارس جمعیت کمتر 
و در حدود یک تا دونفر و در برخــى مناطق نیز تا حدود 40 

دانش آموز را در کالس داریم.
■ 57 مدرســه در اســتان با پنج دانش آموز فعال است، 
این مدارس بیشــتر در مناطقى مانند زواره، فریدونشــهر، 

بویین ومیاندشت و چادگان است.
■ اکنون بیشــترین تراکم دانش آموزى در مدارس ناحیه 
4 اصفهان اســت و باید توجه داشــت که افزایش تراکم 

دانش آموزى منجر به کاهش کیفیت آموزش مى شود.
■ 15 مدرسه با بیش از 70 سال سن در ناحیه 4 اصفهان، 
اردستان، زواره، نائین و گلپایگان داریم که هنوز دانش آموزان 
زیر سقف آنها تحصیل مى کنند، تعدادى از مدارس نیز بین 
50 تا 70 سال سن دارند، میانگین سنى مدارس استان 39 

سال است.
■ 33.5 درصد از مدارس استان مستحکم و حدود 39 درصد 
از مدارس نیازمند مقاوم سازى است، این مدارس فرسوده 
نیست اما نیاز به مقاوم سازى دارد تا بتوان با اطمینان خاطر از 

آن استفاده کرد، 27 درصد از مدارس استان فرسوده است .
■پدیده فرو نشست بیشــتر مدارس فریدن، فالورجان و 
شهرضا را تهدید کرده است اخیراً این پدیده در مناطق شرق 

اصفهان گزارش شده و با وجود آن به آمار مدارس فرسوده و 
یا نیازمند مقاوم سازى اضافه شده است، به طور کلى تا کنون 
حدود 40 مدرسه در ارتباط با پدیده فرونشست آسیب دیده اند.
■ در استان اصفهان 46 مدرسه ســنگى وجود دارد که در 
حال حاضر در 39 مدرسه تحصیل برقرار بوده و هفت مورد 
خالى از دانش آموز است، 30 فضاى آموزشى سنگى با مالت 
نامناسب و حتى ُخشک چین شده و بدون مالت در منطقه 
فریدون شهر قرار دارند و این امر بیشتر به علت بحث اقلیم و 
مصالح در دسترس منطقه در ساخت مدارس است، یکى از 
محورهاى کارى سال تحصیلى آینده برچیده شدن مدارس 
سنگى است و مدارس خشت و گلى در سال قبل به طور کامل 
در سطح استان جمع آورى شــده اند، مدارس سنگى، طاق 
چوبى و … که بر اساس اقلیم مناطق در گذشته ساخته شده اند 
باید طبق ضوابط و آئین نامه هاى امروز تخریب شود و به جاى 

آن یک مدرسه مستحکم جایگزین شود.
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یکى از چهره هاى مطرح سریال هاى نوروزى تلویزیون 
در ســال 99، «حاجى مالکى» نماینده مجلِس سریال 
«پایتخت6» بود. سیدامیر ســیدزاده که نزدیک به دو 
دهه به عنوان تهیه کننده در سینما و تلویزیون مشغول 

به فعالیت بوده است، انتخاب محسن تنابنده و سیروس 
مقدم براى ایــن نقش بود که در این فصل به ســریال 
«پایتخت» اضافه شده و قرار بود بار شوخى هاى سیاسى 
این سریال را باال ببرد؛ شــوخى هایى که به گفته امیر 
سیدزاده اغلب گرفتار تیغ تیز سانسور شدند و بخشى از 

آنها درنهایت در سریال ماند و خوب هم دیده شد. 
نقش «حاجى مالکى» در ســریال 
«پایتخت» خیلى روى شما نشسته 

بود.
خوشــحالم از اینکــه بعد از هفــده هجده ســال کار 
تهیه کنندگى در سینماى مســتقل با هوشمندى آقاى 
تنابنده و آقاى سیروس مقدم این نقش به من پیشنهاد 
شــد و اتفاق خیلى خوبى رقم خورد. من از مســافرت 
برگشتم دوســتان گفتند آقاى تنابنده با شما کار دارند. 
تماس گرفتم گفتند یک نقش براى شما در نظر گرفتیم 
اگر ممکن اســت تا محل لوکیشن ســریال بیایید. در 
شــیرگاه در همان اولین پالنى که گرفتند، آقاى تنابنده 
به اتفاق آقاى مقدم گفتند این همان اســت که دنبالش 
بودیم و ان شاءا... این نقش تا آخر به همین خوبى ادامه 

پیدا مى کند. 
در قسمت هاى باقیمانده پایانى که 
قرار اســت فیلمبردارى شود، شما 

حضور دارید؟
هنوز به من اطالع ندادند که چه اتفاقى مى افتد. آیا بعد 
از این اصطکاك و تنشــى که میان «نقى معمولى» و 
«حاجى مالکى» رخ داده است، این کاراکتر برمى گردد و 
با هم آشتى مى کنند یا در همان قسمت 13 که در سریال 
مالحظه کردید که منجر به اخراج «نقى معمولى» شد، 

این نقش تمام شده است.

«پایتخت» در تمــام فصل ها منتقد 
داشت ولى این فصل بیشتر فشارها 
روى محســن تنابنده بود و با توجه 
به اینکــه قبًال هم گفته بــود بعد از 
«پایتخــت6» دیگر بــه تلویزیون 
برنمى گردد، فکر مى کنید این فشارها 

او را از تلویزیون دل زده مى کند؟
محسن تنابنده یک ســرمایه اســت و نباید با او این 
برخوردها مى شد. محســن در پنج فصل قبلى در کنار 
خشایار الوند به یک شناختى نسبت به هم رسیده بودند 
که خیلى راحت تر مى توانستند محصولى را تولید کنند 
که این هجمه و انتقادى که در فصل ششم داشتیم را 
نداشته باشیم. چون نگاه محسن تنابنده با نگاه مرحوم 
خشایار الوند طورى به هم گره خورده بود که همدیگر 
را به خوبى مى فهمیدند. باالخره در این فصل نویسنده 
جدیدى وارد شده و این نویسنده با حال و هوا و فضاى 
این سریال به نسبتى که مرحوم خشایار الوند آشنا بوده، 
آشــنا نبوده و زمان مى برده تا آشنا شــود. در مجموع 
من این را نقطه ضعف نمى دانم، این از عدم آشــنایى 
نویسنده با فضاى سارى و جارى در سریال مى آید که 
مخاطب انتظار داشته و ایشان به زمان بیشترى احتیاج 
داشته که در اختیارش نبوده. درعین حال احساس من 
این است که محســن تنابنده وظیفه خود را به خوبى 
انجام داد و کســانى که حمالت و هجمه ها را متوجه 

ایشان مى دانند کم لطفى مى کنند. انتقاداتى که به این 
سریال وارد شد، غیرمنصفانه و دور از اخالق حرفه اى 

و هنر بود. 
فکر مى کنید فصل هفت را داریم؟

همانطور که گفتم «پایتخت» یک پروژه ملى اســت 
و محســن تنابنده سعه صدرش بیشــتر از این است 
که فکرش را بکنیم. یعنى همیشــه مردم را به همه 
چیز ترجیح مى دهد. قرار نیست بخاطر این هجمه ها 
و انتقادات و حتى ناســزاها که خداى نکرده نسبت به 
او شده بگوید من بریدم و کار نمى کنم. او هدف را در 
نظر مى گیرد و مــا امیدواریم «پایتخت7» را با قدرت 
و صالبت و با اقبال عمومى بیشــتر بســازد و نشان 
بدهد همچنان محکم و اســتوار در این مســیر ادامه 

راه مى دهد.
تهیه کنندگى بهتر است یا بازیگرى؟ 

کدام را ادامه مى دهید؟
بعد از «پایتخت» من پیشــنهادهاى بازیگرى زیادى 
داشتم ولى هر کدام از ســناریوها را که خواندم دیدم آن 
نقشى که با هوشــمندى و درایت محسن تنابنده براى 
من تعریف شده بود و ماندگار شــد در هیچ کدام از اینها 
دیده نمى شود. من هفده هجده ســال است به عنوان 
تهیه کنند مستقل ســینما خصوصًا در ساخت فیلم هاى 
هنرى جایگاه خودم را پیدا کردم، زیاد دنبال این نیستم 
که براى بیشتر دیده شدن سراغ بازیگرى بروم. به همین 

دلیل ســناریوهاى متعددى را که بعــد از «پایتخت» 
پیشنهاد شد، انتخاب نکردم. امیدوارم اگر جایى نقشى با 
این محتوا و مفهوم و با این جذابیت پیدا شود باز هم در 

خدمت مردم باشیم.
بعد از «پایتخــت» از نماینده هاى 

مجلس بازخوردى گرفتید؟
تلفن هاى زیادى از دوستان نماینده داشتم که مى گفتند 
شــما نقش یک نماینده مجلس را خیلــى خوب بازى 
کردید. جواب من این بود که من ایــن نقش را زندگى 
کردم و کسى که من زندگى کردم یک نماینده ایده آل 
و به نوعى آرمانگرا بود و انتظار جامعــه از نمایندگان و 
وکالى انتخابى شان این است که چنین شأن و شخصیت 
و اصولى را در باب سوگندى که مى خورند داشته باشند 

و رعایت کنند. 
به «حاجى مالکى» هم کم انتقاد نشد.

مردم چند دســته بودند. قاطبه و غالب مردم مى گفتند 
که این نقش را خیلى خــوب ایفا کردیــد و نماینده ما 
باید اینچنین باشــد. یک خاطره بگویم. در ایام شیوع 
کرونا، مشهد، خانه مادرى بودم. از منزل مادر من تا حرم 
امام هشتم(ع)، ده دقیقه راه است. من یک روز که رفتم 
سالمى عرض کنم خدمت آقا على بن موسى الرضا(ع) 
این مســیر ده دقیقه اى هفت ساعت طول کشید. اصًال 
اجازه نمى دادند من حرکت کنم و مى خواســتند عکس 

بگیرند یا صحبت کنند.

دفاع تمام قد «حاجى مالکى» از «نقى معمولى» و «پایتخت6» 

سیدزاده: قرار نیست تنابنده بگوید من بریدم

رضا کیانیان، بازیگر سینماى ایران در میزگرد نقش 
ســینما در موزه ها گفت: نکته اى که بارها درباره آن 
با تهیه کننده ها صحبت کردم اینکــه فیلم ها را در 
روســتاها نمایش دهند کارى که در دهه هاى 30 و 
40 انجام مى شده اســت. امروز دانشجویان زیادى 
در حوزه سینما و نمایش فارغ التحصیل شدند و بیکار 
هستند، وزارتخانه ها با بودجه تبلیغاتى که در اختیار 
دارند مى تواند یــک پروژکتور بخرند و به کمک این 
دانشجویان فیلم ها را در شهرهاى دورافتاده و روستاها 

نمایش دهند.
 وى با بیان اینکه کودکان را باید با موزه ها آشنا کنیم، 
ادامه داد: کارشناسانى از موزه ها با یک پروژکتور به 
مهدهاى کودك و یا مدارس ابتدایى بروند و آنها را با 
موزه و مفاهیم مرتبط با آن آشنا کنند. خوب است تا 
کارشناسان موزه اشیاى موزه اى را به شکل قصه براى 
کودکان روایت کنند تا در ذهن آنها نقش ببندد و براى 

پدر و مادرهایشان تعریف کنند.
بازیگر فیلم «باغ فردوس ساعت پنج عصر» با اشاره 
به اهمیت موزه ســینما گفت: یادم مى آید از هالیوود 
مهمانانى به ایــران آمده بودند و از موزه ســینماى 
ایران بازدیــد کردند و زمانى که متوجــه جوایز بین 
المللى سینماى ایران و تجهیزات فیلمبردارى شدند 

که در موزه نگهدارى مى شود، تصورشان نسبت به 
سینماى ایران عوض شد تا آنجا که وقتى سینماگران 
و بازیگران ایرانى به کشورشان سفر کردند آنها را با 
بازیگران خودشان هم عرض مى دیدند و ما این امر را 

مدیون موزه سینماى ایران هستیم.
کیانیان بیان کرد: موزه براى ما مانند شناسنامه است 
زیرا گذشــته را به حال و حال را به آینده مى سپارد. 
یکى از وظایف مهم موزه ســینماى ایران این است 
که شناسنامه را زنده نگه دارد و به آن زندگى ببخشد. 
سال هاست در جهان موزه ها از حالت نگهدارى اشیا 

خارج و زنده شده اند. 
وى با بیان اینکه سینما همواره خود را به روز مى کند 
به همین دلیل بهترین رســانه است، افزود: موزه هم 
باید به همین شکل پیشگام باشد و نشانه اى باشد تا 
ما را به سمت آینده ببرد. در ماه هاى گذشته فیلم هاى 
زیادى درباره کرونا دیدیم و این سئوال پیش مى آید 
که مگر این بیمارى قبًال وجود داشته که این فیلم ها 
درباره اش ساخته شده و پاســخ این است که سینما 

پیشگو است. 
بازیگر «روبان قرمــز» تأکید کرد: بایــد موزه ها را 
زنده نگه داریم و رفتن به موزه ها را تبدیل به یکى از 

ضرورت هاى زندگى روزمره کنیم. /1948

رضا کیانیان: سینماگران ایرانى هم عرض هالیوودى ها هستند

با پخــش فصل چهارم «شــام ایرانى» بــه کارگردانى 
سعید ابوطالب، بازیگران زن کمدى با یکدیگر به رقابت 

مى پردازند.
در فصل چهارم این رئالیتى شــو مرجانه گلچین، نگین 
معتضدى، آشا محرابى و نعیمه نظام دوست کنار یکدیگر 

به رقابت مى پردازند.
«شــام ایرانى» در این فصل پر از اتفاقــات جذاب و غیر 
منتظره است و در فضایى شاد و فانتزى ساخته شده است. 

نخستین قسمت از این مجموعه در خانه نگین معتضدى 
ساخته شده و حضور این چهار بازیگر زن در کنار هم فضایى 
دوستانه و پر از حرف هاى شنیده و نشنیده از عالم سینما را 
شکل داده است. این فصل در ایامى که شیوع کرونا داشت 
جدى مى شد ضبط شده و در حالى که بنا بود بازیگرى از 
خارج از کشور در پروژه حضور داشته باشد این اتفاق لغو شد. 
«شام ایرانى» هر هفته جمعه ها در شبکه نمایش خانگى 

توزیع مى شود و از طریق فیلیمو و نماوا قابل تماشاست.

رقابت بازیگران زن کمدى در فصل چهارم «شام ایرانى»

مدیر گروه فیلم و سریال مرکز «سیمافیلم» درخصوص 
انتشار مطالبى با مضمون ناتمام ماندن فصل اول سریال 
«زیرخاکى» گفــت: از ابتدا براى فصل اول ســریال به 
همین شکل برنامه ریزى شــده بود و شرایط پیش آمده 
کرونا باعث توقف سریال در بخش اول نشد و فصل اول 

به همان شکل برنامه ریزى شده روى آنتن رفت.
بهرنگ ملک محمدى در ادامه افزود: توقف تصویربردارى 
سریال به دلیل شیوع ویروس کرونا مربوط به فصل دوم 

سریال است و هیچ ارتباطى با فصل اول مجموعه ندارد. 
در فصل دوم سریال بخشى از داستان در ترکیه پیگیرى 
مى شود که به دلیل شــیوع ویروس کرونا و بسته شدن 
مرزها، تصویربردارى بخش هاى مربوط به ترکیه متوقف 
شد. ملک محمدى اضافه کرد: در حال حاضر گروه تولید 
سریال آماده هســتند تا به محض بازگشــایى مرزها و 
برطرف شدن موانع تولید سریال بر اثر کرونا، به سرعت 

کار را به سرانجام برسانند.

«زیرخاکى» به ترکیه مى رود 

  فاطمه پاقلعه/ خبرآنالین|

سریال «بزنگاه» به کارگردانى رضا عطاران بعد از گذشت 12 سال روى آنتن 
شبکه آى فیلم رفته است.

رضا عطاران از کارگردان هاى مشهورى است که سریال هاى ماندگارى را 
براى تلویزیون ســاخته است و 
ســریال هاى او در پخش هاى 
چندین باره از تلویزیون باز هم 
مورد اســتقبال زیادى از سوى 
مخاطبان قرار مى گیرند. سریال 
«بزنگاه» بــا کارگردانى رضا 
عطاران ســال 87 ساخته شد و 
در پخش مجدد به شــبکه آى 
فیلم رســید و عالقه مندان به 
این ســریال مى توانند ساعت 

21 تماشاگر این سریال باشند.
رضا عطاران در این ســریال عالوه بر کارگردانى ایفاى نقــش هم کرده و 
«بزنگاه» یکى از سریال هاى ماندگار او در تلویزیون است. «بزنگاه» روایتى 

از ماجراى اختالف دو برادر و یک خواهر بر سر ارث پدرى است. «نادر» با بازى 
رضا عطاران پسر کوچک تر خانواده است که اعتیاد دارد و از همسرش جدا شده 
و با دخترش «درسا» به خانه پدرى شان آمده است. «صابر» برادر بزرگ تر با 
بازى حمید لوالیى است که دو 
دختر دارد و براى تصاحب میراث 
پدرى هر شب روایتى از دیدن 
پدرشــان را در خــواب تعریف 
مى کند و «بهجــت» با بازى 
مرجانه گلچین تنها دختر خانواده 
است که او هم مانند برادرانش به 

دنبال میراث پدرى است. 
رضا عطاران، حمیــد لوالیى، 
مرجانه گلچین، على صادقى، 
نیکى نصیریان، سوســن پرور، 
هنگامه حمیدزاده، غالمرضا نیکخواه، بهشاد شریفیان، محمود بهرامى، احمد 

پورمخبر و... بازیگران سریال «بزنگاه» را تشکیل مى دهند./1949

سریال «بزنگاه»، روى آنتن شبکه آى فیلم

ســریال رادیویى «قلب بنفش» به کارگردانــى میرطاهر مظلومى 
با درونمایه اجتماعى و طنز از 3 خرداد مــاه روى آنتن رادیو نمایش 

رفته است.
این سریال با حضور تعدادى از بازیگران سریال تلویزیونى «نون. خ» 

و هنرمندان اداره کل هنرهاى نمایشى رادیو پخش مى شود.
داســتان این نمایش از آنجا آغاز مى شــود که در سالگرد ازدواج در 
خانواده اى ایرانى، مادر خانواده گوشى هوشمند هدیه مى گیرد و این 
هدیه سر آغاز فاصله میان اعضاى خانواده و دور شدن آنها به واسطه 

حضور بیش از اندازه در فضاى مجازى مى شود.
«قلب بنفش» به کارگردانى میرطاهر مظلومى، سریالى رادیویى با 
درونمایه اجتماعى و طنز است که در پنج قسمت در اداره کل هنرهاى 

نمایشى رادیو تولید شده است.
در این مجموعه رادیویى هنرمندانى چون على اصغر دریایى، کرامت 
رودساز، حمید یزدانى، عباس توفیقى، فریدون محرابى، مسعود زنوزى 
راد، سیروس سپهرى، یوسف کرمى، مهرخ افضلى، فریبا طاهرى، ندا 
قاسمى، مونا صفى، نگین خواجه نصیر، آتنا مهیارى، شهرزاد دانه کار 

و شیما جان قربان به ایفاى نقش پرداخته اند.
«قلب بنفش» ساعت 19 و 30 دقیقه روى آنتن این شبکه رادیویى 

مى رود.

میرطاهر مظلومى 
«قلب بنفش» را کارگردانى کرد

روز بیستم جوالى سال 1973 بود که «بروس لى»، 
بازیگر و استاد هنرهاى رزمى در حالى که تنها 32 سال 
داشت، در هنگ کنگ بر اثر ادم مغزى که احتماًال در 
نتیجه واکنش به یک داروى مســکن تجویزى رخ 
داده بود، در گذشت. لى در دوران حرفه اى بسیارى 
کوتاهش به یک ستاره سینمایى تمام عیار در آسیا و 

بعد از مرگش، در آمریکا تبدیل شد.
به دنبال نقش هایى بهتر از آنچــه در هالیوود به او 

پیشنهاد مى شــد، لى در اوایل دهه 1970 به هنگ 
کنگ بازگشت و با بازى در فیلم هاى اکشن «رئیس 
بزرگ» و «راه اژدها»  که کارگردانى دومى را خود بر 
عهده داشت، توانست جا پاى خود را به عنوان یک 
ستاره سینمایى در آسیا محکم سازد. فیلم بعدى لى، 
«اژدها وارد مى شود» توسط استودیوى هالیوودى 
«برادران وارنر» در اوت 1973 در آمریکا به نمایش 
درآمد. با این حال، یک ماه پیــش از اکران فیلم در 
آمریکا، لى در بیســتم جوالى در هنگ کنگ بر اثر 

ادم مغزى از دنیا رفت. فیلم «اژدها وارد مى شــود» 
در گیشه بسیار موفق بود و بیشتر از 200 میلیون دالر 
فروش کرد. این اتفاق لى را بعــد از مرگش به یک 

چهره شاخص سینمایى در آمریکا تبدیل کرد.
پیکر لى به سیاتل بازگردانده و او در همانجا به خاك 
ســپرده شــد. مرگ ناگهانى او در اوج جوانى سبب 
شد شــایعات و گمانه زنى هاى زیادى در خصوص 
علت فوت او به وجود آید. یکــى از نظریات مطرح 
شده در اینباره این اســت که لى به دست تبهکاران 

چینى به قتل رسید و شــایعه دیگرى هم وجود دارد 
که مى گوید او قربانى یک نفرین شد. نظریه نفرین 
شــده بودن خانواده لى زمانى دوباره مطرح شد که 
«براندون»، پســر 28 ســاله لى، که جا پاى پدرش 
گذاشــته و راه بازیگرى را در پیش گرفته بود هم بر 
اثر اصابت تصادفى گلوله، سر صحنه فیلم «کالغ» 
(The Crow) در روز 31 مارس 1993 جان خود 
را از دســت داد. پیکر براندون را در کنار قبر پدرش، 

در قبرستان لیک ویو شهر سیاتل به خاك سپردند.

علت مرگ «بروس لى» چه بود؟
روز بیست
بازیگر و
داشت، د
نتیجه وا
داده بود
کوتاهش
بعد از مر
به دنبال

  گلریز برهمند / روزیاتو|
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 منصور پورحیدرى یکى از محبوب ترین شخصیت هاى من است؛ پاکبازى اصیل و بى ادعا که آدم 
باید عاشقى کردن را از او یاد بگیرد. کســى که خانه و زندگى اش را فروخت و خرج استقالل کرد. 
در عین حال اما رداى مظلومیت چنان برتن منصورخان نشسته که حتى مدعى ترین خودى ها هم 

یادشان مى رود او براى استقالل چه ها کرده است. محض نمونه 
دو خط از مصاحبه امروز امیر قلعه نویــى را بخوانید: «من به 
خاطر سپاهان قید تیم ملى را زدم و فکر مى کنم این کار در دنیا 

سابقه نداشته است.»
البته که امیر طبق معمول براى خودش نوشــابه اضافى باز 
مى کند. او قانونا تحت قرارداد ســپاهان بود و هرگز نگفت 
پیشنهاد فدراســیون را نمى پذیرد. این ماجرا آنقدر ادامه پیدا 

کرد که دقیقا روز دوازدهم بهمن مسعود تابش در رسانه ها خطاب 
به امیر گفت: «آقاى قلعه نویى یک نه بگو و همه را خالص 

کن» اما او باز هم نه نگفت تا نهایتا هیات مدیره ســپاهان 
راسا با صدور بیانیه اى اعالم کند اجازه جدایى قلعه نویى را 
نمى دهد. امیرخان؛ شما که اتفاقات همین چند ماه پیش 
را اینطور تحریف مى کنى، به چه اعتبارى راوى تاریخ 

بیست سال پیش مى شوى؟
حتى اگر فرض کنیم قلعه نویى به خاطر باشگاهش 
از پپیشنهاد تیم ملى گذشــته، این کار نه تنها به 
زعم او در «دنیا» بى سابقه نیست، بلکه در همین 
اســتقالل یک مصداق عارفانه دارد؛ آنجا که 
منصور پورحیدرى ســال هفتادوهشت یک 
تیم ملى سرپنجه و پرســتاره را که خوب هم 
نتیجه گرفته بــود، رها کرد و به اســتقالل 
برگشــت: «تیمم به من نیاز دارد، نمى توانم 
تنهایش بگذارم.» درست برعکس شما که 
سال هشــتادوپنج اســتقالل را ول کردى و 

رفتى تیم ملى؛ تازه چون دلت نیامد کامال ول 
کنى، همزمان رییس ســازمان فوتبال باشگاه شدى، لیست 

تیم را براى لیگ قهرمانان نفرســتادى و استقالل مفتضحانه 
از آسیا اوت شد!

البته که یکى مثل قلعه نویى موقع مدیحه سرایى براى خودش نباید 
فداکارى امثال پورحیدرى را به یــاد بیاورد. منصورخان خاموش و 
بى منت، یک کرور افتخار داخلى و خارجى براى تیم آورد، شما اما اگر 
یک بار منت بازى کردن در دسته سه را روى سر هواداران نگذارى، 
صبحت شــب نمى شــود. پورحیدرى زندگى اش را براى استقالل 
فروخت و هنوز زن و بچه اش از باشــگاه طلبکارند، شما اما مهرماه 
پارسال موقع دریافت آخرین بخش طلبت از استقالل، باز غر زدى 
که: «ارزش طلبم پانصدهزاردالر بود، اما با توجه به نوسان ارزى 
حاال که پولم را داده اند فقط هفتاد هزار دالر مى ارزد.» هیهات از 

جامعه اى که پورحیدرى را داشته باشد، اما ژنرالش 
قلعه نویى باشد.

انتقاد تند یک رسانه از قلعه نویى

تو همیشه طلبکارى!

مدیرعامل باشگاه فوالد از فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ مى خواهد براى دریافت حق پخش 
تلویزیونى اقدام کنند.

در شرایطى که به دلیل پیشگیرى از شیوع ویروس کرونا، بازى هاى فوتبال در برخى کشورها تنها 
با عدم حضور تماشاگران امکان پذیر شده است، در لیگ برتر ایران نیز چنین شرایطى به وجود آمده 

که به همین منظور باشــگاه ها امیدوار به دریافت حق 
پخش تلویزیونى به دلیل افزایش بینندگان 

بازى ها هستند.
ســعید آذرى، مدیرعامل باشگاه فوالد 
خوزستان نیز در این رابطه درخواستى 
از مســؤوالن فدراســیون فوتبال و 
سازمان لیگ داشته و در پیامى نوشته 

است:
«فرصت اســتثنایى فوتبال براى ایجاد 

یک درآمد فوق العاده
در حالى کــه در تمام جهــان در حال حاضر 

امکان حضور تماشــاگران و هــواداران در 
اســتادیوم هاى فوتبال وجود ندارد، تمام 
سازمان ها و تشکیالت اداره کننده فوتبال 
که بازى هاى لیگ هــاى آنان از طریق 
تلویزیون پخش مى شــود، این امکان 
را یافته اند که با برنامه ریزى اصولى و 
سیستمى نسبت به طراحى یک برنامه 
بازاریابى و درآمدزایى، بیشترین درآمد 

الزم را از فضاى موجود ایجاد کنند.
امید اســت در ایران هم مســؤولین 
محترم ســازمان لیگ و هیأت رئیسه 
مقتدر و ریاست محترم فدراسیون نیز 
تا شروع مجدد بازى ها از این فرصت 
اســتثنائى نهایت اســتفاده را ببرند و 

بتوانند درآمد الزم را کسب نمایند.
براى نمونه لیگ هــاى هنگ کنگ و 
سنگاپور در آسیا درآمدى صددرصدى 

از پخش تلویزیونى ایجاد نموده اند.
البته بایستى در نظر گرفت که در بعضى 
مراکز استانها کیفیت تصاویر تلویزیونى 
را در حدى که هواداران خانه نشین از آن 
رضایت داشته باشند، بایستى افزایش داد.

از هنگ کنگ و سنگاپور یاد بگیرید

 ،AFC احســان پهلوان، هافبک تیم فوتبال ذوب آهن ایران با راى کاربران سایت
به عنوان بهترین هافبک لیگ قهرمانان آسیا در سال 2016 انتخاب  شد.سایت رسمى 
کنفدراســیون فوتبال آسیا (AFC) هفته گذشــته از کاربران خود خواست بهترین 
هافبک لیگ قهرمانان آسیا در ســال 2016 را انتخاب کنند که احسان پهلوان مقام 

نخست این نظرسنجى را به خود اختصاص داد.
6 هزار و 485 نفر در این نظرسنجى شرکت کردند که هافبک تیم فوتبال ذوب آهن 
ایران، 41 درصد آرا را کسب کرد و برترین هافبک لیگ قهرمانان آسیا در سال 2016 
لقب گرفت. عمر عبدالرحمان، هافبک پیشین العین امارات هم با 30 درصد آرا در رده 

دوم جاى گرفت.

این روزهــا خبرهاى نگــران کننــده اى از اطراف تیم 
سپاهان به گوش مى رســد. مدافع چپ طالیى پوشان را 
سرخابى هاى پایتخت مى خواهند، مهاجم جوان این تیم 
هم از اللیگا پیشنهاد رســمى دارد، دروازه بان ملى پوش 
سپاهان در آستانه ترانسفر شدن به پرتغال است، قرارداد 
چند مهره این تیم در انتهاى فصل جارى به اتمام مى رسد 
و هیچ بعید نیست که آنها تصمیم بگیرند در فصل آینده 
از جمع طالیى پوشان جدا شــوند و از همه مهمتر اینکه 
تکلیف سرمربى سپاهان نیز با توجه به سخنان مسئوالن 
این باشگاه، به نتایج بازى هاى باقیمانده و تصمیم دو طرف 
بستگى دارد و در صورت جدایى ژنرال از سپاهان، موضوع 
انتخاب جانشین مناسب براى او نیز به چالشى جدید براى 

طالیى پوشان تبدیل مى شود. 
این اخبار و شایعات در حالى در آستانه شروع مجدد لیگ 
نوزدهم دهان به دهان مى چرخد که باشگاه سپاهان 87 
روز گذشته را بدون مدیرعامل سپرى کرده، آن هم با وجود 
اینکه تعطیالت سه ماهه لیگ فرصتى عالى براى انتخاب 
فردى مناســب بود که با تکیه زدن بر کرسى مدیرعاملى 

باشگاه به رتق و فتق امور این باشگاه بپردازد.
مسئوالن مربوطه در کارخانه عظیم فوالد مبارکه سپاهان 
مى توانستند از فرصتى که کرونا در اختیار آنها قرار داده بود 
استفاده بهینه را بکنند. آنها مى توانستند در این تعطیالت 
اجبارى با انتخاب گزینه اى شایسته براى مدیرعاملى این 
باشگاه، حواشى و شایعات پیش آمده پیرامون این باشگاه 
را مدیریت کنند، شایعاتى که در صورت به وقوع پیوستن 

مى تواند در آینده گریبان گیر این باشگاه شود.
آنها مى توانستند در این ایام با تشکیل اتاق فکر، با بررسى 
سوابق مدیریتى افراد مختلف و با مشورت گرفتن از مدیران 
سابق باشگاه سپاهان، سکان هدایت این باشگاه را به دست 
بهترین گزینه بدهند و آینده روشنى براى طالیى پوشان 
در این زمینه رقم بزنند. چه اینکه وقتى فردى الیق، مسند 
مدیرعاملى باشگاه را بر عهده داشته باشد با ایفاى نقش 

خود به بهترین نحو مى تواند کمک شایانى به ارتقاى سطح 
تیم و درخشش آن در لیگ بکند. درست مانند زمان حضور 
محمدرضا ساکت در کسوت مدیرعاملى باشگاه سپاهان 
که به زعم اکثر کارشناســان، ثبات و شــیوه مدیریتى او 

مهمترین عامل موفقیت طالیى پوشان در رقابت ها بود.
روزهایى که گذشــت آن هم بدون اینکه باشگاه درگیر 
مسابقات و حواشى مربوط به آن باشد فرصت خوبى بود 
که مسئوالن باشگاه با انتخاب مدیرى با کارنامه درخشان 
و سوابق عالى در زمینه مدیریتى، خیال هواداران سپاهان 
را آسوده کنند که کســى در رأس امور باشگاه قرار گرفته 
که با مدیریِت شایعاتى که حول و حوش باشگاه فراگرفته 

و با حرکت دادن تیم به سمت ثبات، طالیى پوشان را به 
ساحل آرامش مى رســاند. مدیرعامل مذکور (در صورت 
وجود) حتى مى توانست به طرفداران، این اطمینان خاطر 
را بدهد که با بازیکنان مهم و تأثیرگذارى که قراردادشان 
رو به اتمام اســت مذاکره مى کند و هر طور شده رضایت 
آنها را براى ماندن در سپاهان به دست مى آورد و یا اینکه 
در صورت جدایى برخى از بازیکنان کلیدى ســپاهان، او 
ستاره اى دیگر براى جانشین کردن در آستین دارد و جاى 
هیچ نگرانى در این زمینه نیست چرا که او اجازه نمى دهد 

نیمکت طالیى پوشان خالى بماند.
به هر روى «باز هم همان حکایت همیشگى»؛ ناگهان زود 

دیر شده، تمرینات از ســرگرفته شده و سپاهان همچنان 
با سرپرست اداره مى شود و خبرهایى که از پیرامون این 
باشگاه به گوش مى رســد باب میل طرفداران سپاهان 
نیست. بعضى از بازیکنان محبوب و اثرگذار این تیم ساز 
جدایى کوك کرده اند، معلوم نیست در فصل آینده سکان 
مربیگرى و مدیرعاملى سپاهان به چه کسى سپرده خواهد 
شد و آینده طالیى پوشان در هاله اى از ابهام قرار دارد و 
ممکن است این تیم در فصل بعدى رقابت هاى لیگ برتر 
به دلیل اینکه دوراندیشى الزم را نداشته و به موقع تصمیم 
گیرى نکرده، ضربه بخورد و باز مانند دو سه فصل پیش 

دچار بحران شود.

سپاهان، صندلى خالى مدیرعامل
 و اخبار نگران کننده 

خرجاستقالل کرد. فروخت و زندگى اش را ــى که خانه و
رتن منصورخان نشسته که حتى مدعى ترین خودى ها هم 

کرده است. محض نمونه
ى را بخوانید: «من به 
ى کنماینکاردر دنیا

 نوشــابه اضافى باز 
و هرگز نگفت  بود ن
 ماجرا آنقدر ادامه پیدا 

تابش در رسانه ها خطاب 
بگو و همه را خالص
ت مدیره ســپاهان
دایى قلعه نویى را 
ن چند ماه پیش 
ى راوى تاریخ 

باشگاهش 
 نه تنها به 
در همین 
آنجا که 
ت یک 
ب هم 
قالل 
 توانم

ما که 
ردى و 
مال ول

ل باشگاه شدى، لیست 
ى و استقالل مفتضحانه

ه سرایىبراى خودش نباید 
ورد. منصورخان خاموش و 
ى براى تیم آورد، شما اما اگر
ا روى سر هواداران نگذارى،
براى استقالل زندگى اش را
گاه طلبکارند، شما اما مهرماه
زدى بت از استقالل، باز غر
ما با توجه به نوسان ارزى 
 دالر مى ارزد.» هیهات از 

 اما ژنرالش 

ران امکان پذیر شده است، در لیگ برتر ایران نیز چنین شرایطى به وجود آمده 
اشــگاه ها امیدوار به دریافت حق 

لیل افزایش بینندگان

عامل باشگاه فوالد 
 رابطه درخواستى 
ســیون فوتبال و 
 و در پیامى نوشته 

 فوتبال براى ایجاد 

م جهــان در حال حاضر 
ـاگران و هــواداران در 

بال وجود ندارد، تمام 
ت اداره کننده فوتبال 
از طریق ــاى آنان
شــود، این امکان
مه ریزى اصولى و 
طراحى یک برنامه 
ى، بیشترین درآمد 

ود ایجاد کنند.
 هم مســؤولین 
گ و هیأت رئیسه
نیز رم فدراسیون
 ها از این فرصت

ســتفاده را ببرند و 
کسب نمایند.

ـاى هنگ کنگ و 
مدى صددرصدى 

یجاد نموده اند.
گرفت که در بعضى
ت تصاویر تلویزیونى

ران خانه نشین از آن 
 بایستى افزایش داد.

 کنفدراســیون فوتبال آسیا تحت فشــار براى شروع 
مسابقات است اما یکى از مشکالت AFC این است 
که در صورت برگزارى بازى ها در ماه آگوست ، زمان 
کم و فشــردگى بازى ها زیاد خواهد بود و از همین رو 
از مدتى قبل این کنفدراســیون به دنبــال یک برنامه 

جایگزین براى ادامه رقابت هاى لیگ قهرمانان بود.
با این حال طبق اخبار مختلف رسانه هاى داخلى و بین 
المللى خبر مى رسد که فدراســیون هاى کشورهاى 

مختلف با گزینه برگزارى بازى ها به صورت متمرکز 
در یک کشــور به خاطر اقامت طوالنى در یک کشور 
مخالفت کرده اند و به نظر مى رسد که گزینه برگزارى 
بازى ها به صورت رالى در مرحله گروهى و یک هشتم 

نهایى در حال حاضر منتفى است.
براساس این گزارش آخرین پیشنهاد اخذ شده توسط 
کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزارى چهار دوره باقیمانده 
مسابقات با همان سیســتم قبلى ، طبق پروتکل هاى 
بهداشتى و بدون حضور تماشــاگران و پشت درهاى 
بسته برگزار شود. ســپس با حذف بازى هاى رفت  و 
برگشت و انجام تک بازى در مراحل حذفى مى تواند در 
زمان کمترى مسابقات را برگزار کند ضمن اینکه محل

 بازى هاى مرحله یک چهارم نهایى مى تواند به صورت 
قرعه کشى انتخاب شود.

برگــزارى چهــار دوره باقیمانده رقابــت هاى لیگ 
قهرمانان البته که به برنامه ریزى رقابت هاى مقدماتى 
جام جهانى 2022 و جام ملت هاى 2023 بستگى دارد 
و کنفدراسیون فوتبال آســیا منتظر است که پیشنهاد 
فیفا را براى تکمیل دوره هاى مقدماتى بازى هاى ملى 
دریافت کند. به نظر مى رسد که ماه هاى اکتبر و نوامبر 
زمان برگزارى رقابت هاى مقدماتى جام جهانى و جام 

ملت ها باشد.
براســاس برنامه ریزى که براى برگزارى رقابت هاى 
باشــگاهى کشــورهاى مختلف بویژه در غرب آسیا 

انجام شده به نظر مى رسد که شهریور ماه تنها فرصت 
برگزارى رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا است و این در 
حالى است که احتماال مسابقات ملى و قاره اى در بین 

رقابت هاى باشگاهى کشورها برگزار مى شود.

تمرکز بى تمرکز

در االکلنگ برگزارى یا عدم برگزارى ادامه مسابقات لیگ نوزدهم، فعال 
بخت تداوم رقابت ها بیشتر است و گفته مى شود از میانه هاى خرداد شاهد 
حضور دوباره تیم ها در زمین خواهیم بود. بــا این حال اگر به هر دلیل این 
اتفاق رخ ندهد و لیگ نوزدهم نصفه کاره بماند، سازمان لیگ اعالم کرده 
جدول فعلى به عنوان جدول نهایى این فصل تلقى خواهد شد. به این ترتیب 
تیم ها بر اساس جایگاهى که االن دارند به قهرمانى و کسب سهمیه آسیایى 
مى رسند یا راهى دسته پایین تر مى شــوند. این اتفاق اگر رخ بدهد، بدون 
تردید یکى از بزرگترین و کشــدارترین جنجال هاى تاریخ فوتبال ایران 

در راه خواهد.
بزرگترین برنده این فرمول پرسپولیس است که بى چک و چانه و خرج اضافه 
جام قهرمانى را به آغوش مى کشد. سرخپوشان فاصله امتیازى قابل توجهى 
با رقبا دارند و اعالم قهرمانى آنها، کم چالش ترین بخش داستان است. این 
مساله اما در مورد برندگان سهمیه آســیایى فرق مى کند. در حال حاضر 
سپاهان، تراکتور و اســتقالل روى پله هاى دوم، سوم و چهارم جدول قرار 
دارند و چون جام حذفى هم برگزار نمى شود، هر سه تیم در کنار پرسپولیس 
به عنوان نماینده ایران راهى مســابقات فصل آتى لیگ قهرمانان آســیا 
خواهند شد؛ آنچه مسلما اعتراض شدید تیم هاى تعقیب کننده را به دنبال 

خواهد آورد. پایین جدول هم سه تیم سایپا، گل گهر سیرجان و پارس جنوبى 
جم که نزدیک به منطقه سقوط هستند، از این تصمیم سازمان لیگ خرسند 
خواهند شد. شاید اگر مسابقات ادامه پیدا کند، دو تیم پایین جدول که فقط 3 
تا 5 امتیاز کمتر دارند، باال بیایند و این سه تیم را در خطر سقوط قرار بدهند. 

اینطورى اما آنها هم بدون رنج و عذاب میهمان لیگ بیستم خواهند بود.
بى گمان بزرگترین بازنده هاى این تصمیم دو تیم پایین جدول خواهند بود. 
پیکان و شاهین بوشهر دو تیمى هســتند که با این اتفاق به دسته پایین تر 
سقوط خواهند کرد. مخصوصا شاهین که این اواخر خوب اوج گرفته بود 
و هواداران زیادى هم دارد، از این تصمیم متضرر خواهد شــد و بسیار بعید 
است بوشهرى ها راحت با این ماجرا کنار بیایند؛ همانطور که آمیان فرانسه 
به هیچ وجه سقوط به دســته دو را نپذیرفته و دنبال شکایت از فدراسیون 

فوتبال است.
دیگر بازنده هاى مهم این ماجرا هم فوالد و شــهرخودرو هســتند که در 
رتبه هاى پنجم و ششــم جدول فاصله کمى تا سهمیه آسیایى دارند. فکر 
کنید فوالد با 33 امتیاز اگر فقط بازى عقب افتاده اش با استقالل را در اهواز 
ببرد، با این تیم هم امتیاز خواهد شد، اما با نهایى تلقى شدن جدول فعلى، 
شانس دستیابى سرخپوشان اهوازى به سهمیه آسیایى هم صفر خواهد شد. 
تازه آن وقت است که مصاحبه هاى سعید آذرى و جواد نکونام شنیدن دارد.

پهلوان باالتر از عمر

 سیدحسین حسینى چند روز پیش در مورد تعطیلى لیگ برتر مصاحبه اى انجام داد که 
چندان به مذاق هواداران پرسپولیس خوش نیامد. عالوه بر هواداران پرسپولیس که 
در فضاى مجازى به گلر استقالل هجوم بردند، مهرداد میناوند هم در صفحه شخصى 
خود کنایه اى به حسینى زد و اشتباهات او در دو دربى رفت و برگشت را یادآورى کرد. 

نکته اینجاســت که بعضى از کانال هاى هوادارى 
پرسپولیس نیز با انتشــار عکس یک جیمى 

جامپ که در حال بوسیدن پاى حسینى در 
یکى از تمرین استقالل مدعى شدند این 
جیمى جامپ برادرزاده خود حسینى است 
و وقتى حراست ورزشــگاه او را دستگیر 

کرده اعتراف کرد که حسینى عموى 
اوست. پرسپولیسى ها حتى مدعى 
شــدند این کار با هماهنگى خود 

حسینى انجام شده است!

تو عموى همونى؟

االکلنگ چالش ها شاید ادامه پیدا کند

ود کنایه اى به حسینى زد و اشتباهات او در دو دربى رفت و برگشت را یادآورى کرد. 
کته اینجاســت که بعضى از کانال هاى هوادارى 

سپولیس نیز با انتشــار عکس یک جیمى 
بوسیدن پاى حسینى در حال مپ که در
کى از تمرین استقالل مدعى شدند این

یمى جامپ برادرزاده خود حسینى است 
وقتى حراست ورزشــگاه او را دستگیر 

رده اعتراف کرد که حسینى عموى 
ست. پرسپولیسى ها حتى مدعى 
ــدند این کار با هماهنگى خود 

سینى انجام شده است!

مرضیه غفاریان

  رسول بهروش - آى اسپورت  |

محسن کدخدایى

سعید رضى پور

سعید نظرى
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آگهى تغییرات
شرکت صنایع نساجى بدر نصف جهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 60084 
و شناســه ملــى 10980281016 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/12/15 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : امیرحسین کرباسى زاده اصفهانى 
کدملى 1286040280 بعنوان رئیس 
هیات مدیره - رســول کرباســى زاده 
اصفهانــى کدملــى 1280802324 
بعنوان مدیرعامل - طیبه فهامى کدملى 
1281686522 به سمت نایب رئیس 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل ورئیس هیات 
مدیره و با مهر شرکت معتبر است. مدیر 
عامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (854872)

آگهى تغییرات
شــرکت آرمــان گســتر راه اصفهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 51023 
و شناســه ملــى 10260696189 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/11/28 حمیــد ملک محمدى به 
شــماره ملى 1092101160 بسمت 
رئیس هیات مدیره ، مسعود خسرویان 
چم پیرى به شماره ملى 6209912461 
بسمت نایب رئیس هیات مدیره ، وحید 
باقرى به شــماره ملى 4669843771 
بســمت مدیرعامل براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اســناد 
مالى و بهادار و بانکى تعهدات شــرکت 
با امضاء مدیرعامل منفرداً با مهر شرکت 
معتبر است و سایر اوراق ادارى و عادى 
شــرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با 
مهر شرکت معتبر مى باشــد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (854873)

آگهى تغییرات
موسســه خیریه حمایت از بیماران سرطانى 
نور محیــى اصفهان به شــماره ثبت 4974 و 
شناســه ملى 14006616023 به اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومى عــادى مورخ 
1399/02/12 و نامه شماره 2025/1/4575 
- 1399/02/15 فرماندارى اصفهان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : ســیمین همتى بشماره ملى 
3340054398 ، فروزان جهانبخش بشماره 
ملى 1817062190، اردشیر محقق بشماره 
ملــى 1291007415 ، پوریا عادلى رانکوهى 
بشــماره ملى2590858426 ، حشــمت اله 
قادرى بشــماره ملى 1819351084 بسمت 
اعضاى اصلى هیات مدیــره و علیرضا انصارى 
بشماره ملى 1818948631و محمد طاهرى 
بشماره ملى 0050967991 بسمت اعضاى 
على البدل براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
محمدمختارى بشــماره ملى 1284777014 
بسمت بازرس اصلى و حامد کرباسى بشماره 
ملى 2360483714 بسمت بازرس على البدل 
براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(855332)

آگهى تغییرات
شــرکت خدماتــى فنــى مهندســى 
زیگورات سازه اســپهان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 32865 و شناســه ملى 
10260533961 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1399/02/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محمد صفرى 
کدملــى 1289404690 - مهــدى 
نجفى کدملى 1289550468 - پریسا 
غالمى کدملــى 1270698664 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. اصغر رستمى 
کدملــى1291358242 و محســن 
آقاکوچکیان کدملــى 1281802476 
به ترتیب بسمت بازرســان اصلى وعلى 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهــت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (855335)

تاسیس
شرکت سهامى خاص مهندسى بهساز پژوه قائم اسپادانا درتاریخ 1399/02/28 به شماره ثبت 64630 به 
شناسه ملى 14009147607 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :فعالیت هاى مهندســى در زمینه هاى سیستم هاى الکترومکانیکى و 
کنترل آن و الکترونیک قدرت و درایو و ماشین هاى الکتریکى و سیستم هاى قدرت و مباحث مخابرات، خرید 
و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، ترخیــص کاال از گمرکات داخلى و بین المللى، 
گشایش اعتبارات و ال سى نزد بانک ها صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، اخذ و اعطاى نمایندگى هاى مجاز 
بازرگانى، شرکت در نمایشگاه ها و غرفه آرائى، اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى 
صرفا جهت تحقق اهداف شرکت 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 جى ، خیابان خواجه عمید ، بن بســت گلبرگ 16 ، پالك 4 ، طبقه منفى 1 کدپستى 8199939818 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقســم به 100 سهم 10000 
ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توســط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
5356460120 مورخ 1399/02/22 نزد بانک تجارت شعبه خانه اصفهان با کد 56460 پرداخت گردیده 
است اعضا هیئت مدیره آقاى اسداله نادریان به شماره ملى 1209439492 و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقاى محمد نادریان به شماره ملى 1270677233 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال خانم فاطمه همدانى گلشن به شماره ملى 1271881314 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقاى محمداسماعیل همدانى گلشن به شــماره ملى 1286705290 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
آقاى امید هنرفر به شماره ملى 5120020712 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى 
و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء دو نفر از اعضاى هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى 
باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مهناز بیات به شماره ملى 1285698746 به سمت 
بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم سکینه مهیارى ده سرخى به شماره ملى 5419644223 به 
سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (854874)

تاسیس
شرکت سهامى خاص طوبى صنعت مهر اسپادانا درتاریخ 1399/02/29 به شماره ثبت 64645 به شناسه ملى 14009151129 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خدمات بازرگانى شامل خرید و فروش واردات و صادرات انواع کاالهاى مجاز ،اخذ نمایندگى 
از شرکتهاى داخلى و خارجى و ایجاد شعب و هر گونه دفاتر مورد نیاز در داخل و خارج از کشور -انعقاد قراردادهاى چند جانبه با اشخاص حقیقى و حقوقى ،حق العمل 
کارى در چهارچوب مقررات و قوانین جارى کشور ،انجام فعالیت هاى گمرکى و انباردارى و ترخیص کاال ،برگزارى نمایشگاههاى مرتبط با موضوع فغالیت شرکت در 
داخل و خارج از کشور به جز نمایشگاههاى فرهنگى و هنرى ،اخذ وام و ضمانت نامه هاى بانکى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت -انعقاد قراردادهاى خدمات پس از 
فروش و مارکتینگ با برندهاى 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 جى ، کوچه قدسى 28 ، خیابان قدس شرقى ، پالك 26 ، ساختمان تجارى قائم ، طبقه اول ، 
واحد 1 کدپستى 8199939496 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000000 ریال نقدى منقسم به 100000 سهم 10000 ریالى تعداد 100000 
سهم آن با نام عادى مبلغ 350000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 128 مورخ 1399/02/13 نزد بانک ملى ایران شعبه سروستان جى اصفهان 
با کد 3038 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشــد اعضا هیئت مدیره آقاى مجتبى نظرى به شماره ملى 1283526484 و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى مرتضى نظرى به شماره ملى 1288202601 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى 
محمد نظرى به شماره ملى 1288428197 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء دو نفر از اعضاى هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم صدیقه بلیغ به شماره ملى 1287339603 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى خانم زهرا اوقانیان به شماره ملى 
1292490144 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 (855304)

آگهى تغییرات
شــرکت بین المللى توســعه تجارت 
پــاك نیرو شــرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 60455 و شناســه 
ملــى 14007571308 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1399/02/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محل شرکت به شهرستان 
اصفهــان ، بخــش مرکزى ، شــهر 
اصفهان، محلــه ملک شــهر ، کوچه 
شهید منصوراســدى ، خیابان سردار 
شهیداحسان افشارى ، پالك 7 ، طبقه 
همکف کــد پســتى 8196684965 
انتقال یافت وماده3 اساسنامه به شرح 
فوق اصالح شــد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهــان اداره ثبت 
شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (854882)

مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول
اجراى احکام شعبه اول دادگاه حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 980046 
اجرائى موضوع علیه مســلم بکرانى باالنى فرزند ابراهیم وله افشار واالنى فرزند پرویز 
در تاریخ 1399/03/26 به منظور فروش 39/2 حبه مشاع از کل 72 حبه یک باب منزل 
مسکونى یک و نیم طبقه (همکف) با دیوارهاى آجرى و سقف تیرچه بلوك و حدود 20 
سال قدمت مساحت عرصه منزل حدود 50 متر مربع و مساحت کل اعیانى آن حدود 65 
مترمربع و داراى امتیاز آب و برق و گاز که منزل مذکور بخشى از منزل پدرى محکوم علیه 
بوده که با یک دیوار مجزا شده (مطابق نظر کارشناس) ملکى آقاى مسلم بکرانى باالنى 
فرزند ابراهیم ولقع در پیربکران که داراى سابقه ثبتى نمى باشد و ملک مذکور مشاع مى 
باشد و متعلق حق غیر نمى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى 
احکام شعبه اول دادگاه حقوقى فالورجان اتاق 320 برگزار نماید. ملک موضوع مزایده 
توسط کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 397/545/362 ریال ارزیابى شده است 
متقاضیان خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال 
مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانى میتوانند 
در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل 10 درصد قیمت ارزیابى شده را به صورت چک 
تضمینى در وجه اجراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان ارائه نمایند با انصراف برنده 
یا عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت پیشنهادى ایداعى در مهلت مقرر قیمت پیشنهادى به 
نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 849435 مدیر اجراى احکام شعبه اول دادگاه حقوقى 

فالورجان/2/405 
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139804024049000270/2 شماره بایگانى پرونده: 9804083/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139903802003000068 تاریخ صــدور: 1399/02/28 آگهى ابالغ 
اجرائیه پرونده شماره 9804083- بدینوســیله به ورثه آقاى سید محمد کریم جعفرى 
آقایان: سید محمدحسین جعفرى فرزند محمدکریم به شــماره ملى 0052634914 و 
خانم مریم سادات جعفرى فرزند سید محمد کریم به شماره ملى 1288974205 ساکن: 
اصفهان- خ بزرگمهر خ شیخ صفى الدین کوى شهید پور مهرابى پ 4 که برابر گزارش 
مأمور مربوطه ابالغ در آدرس متن انجام نگردیده و امکان ابالغ واقعى در آدرس اعالمى 
به شما مقدور نگردیده ابالغ مى گردد در خصوص پرونده اجرائى فوق له خانم معصومه 
نظر آقائى و علیه ورثه سید محمد کریم جعفرى بدینوسیله اعالم مى دارد 4 دانگ مشاع از 
ششدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى 1920 فرعى از 4348 اصلى بخش 5 ثبت اصفهان 
متعلق به سید محمد کریم جعفرى در قبال طلب خانم معصومه نظرآقائى و 0/05 اجرائى 
متعلقه بازداشت گردیده است. لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى مراتب 
بشما اخطار مى شود. ضمناً هر گونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع 
است و ترتیب اثر داده نمى شود. لذا طبق ماده 19 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما 
ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اخطاریه محسوب است فقط یک 
نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد. م الف: 854816 زهرا 

یعقوبى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/3/103
اخطار اجرایى

 شماره 1363/97 به موجب راى شــماره 1363/97 حوزه یازدهم شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- حسن ظفرى استرکى 
2- على اکبر سید احمدى به نشــانى1- امیرآباد بلوار بهشتى خیابان خرم کوى بشارت 
35973-85139 2-مجهول المکان محکوم است به پرداخت تضامنى مبلغ سى میلیون 
ریال 30/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ چهارصد و هفتاد هزار ریال 
به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید  97/4/15 لغایت اجراى حکم  در حق محکوم له اجرائى 
پرداخت نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت.محکوم له: سید خلیل میر افضلى وکیل 
خانم عاطفه ناصحى به نشانى: امیرآباد خ بهشتى کوى ارغوان پ 20 ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 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 قســمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 797477/م الف-شعبه 11حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/3/105
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1417/97 شعبه 8 گلبهار غربى 
دادنامه 308-98/3/21 مرجع رســیدگى شعبه هشتم شــوراى حل اختالف نجف آباد 
خواهان: مهدى فقهى نشانى: امیرآباد خ طالقانى بن جاوید پ 44 وکیل خواهان : عاطفه 
ناصحى نشانى : نجف آباد خ امام غربى نرسیده به باغملى کوى ارشاد طبقه دوم واحد 4 
خوانده: 1- رسول سوارى بهارلویى 2- مصطفى تورجى زاده  نشانى: 1- فیروزآباد خ اول 
پالك 84 2- مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 421599 
جمعا به مبلغ 30/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت 
خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات 
قانونى دروقت مقرر جلسه اى شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى شــورا درخصوص دعواى آقاى مهدى فقهى با وکالت عاطفه ناصحى  به طرفیت 
آقایان 1- رسول سوارى بهارلویى 2- مصطفى تورجى زاده به خواسته مطالبه تقدیمى 
از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به 
میزان خواسته در عهده خوانده داشــته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که 
داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، نظر به 
اینکه خواندگان دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشته دعوى و مستندات 
مصون از هرگونه ایراد و انکار باقیمانده است دعواى مطروحه را وموجه و ثابت تشخیص 
و مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 
و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت  
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ 1450/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز 
پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 95/6/30 
لغایت اجراى حکم که توســط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشد797480/م 

الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 3/106/8
ابالغ راى

راى شورا- شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالسه پرونده 98-735 دادنامه 
8/99-99/01/18 مرجع رسیدگى شعبه ششم شوراى حل اختالف ویالشهر خواهان: 
سید حسین حسینى نشانى نجف آباد ویالشهر خ 118 فرعى آپارتمان بهنام واحد 4 ك پ 
8581887461  خوانده: علیرضا ذوالفقارى  نشانى: مجهول المکان، به خواسته: مطالبه 
گردشکار: پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و اخذ نظریه مشورتى اعضاء 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شورا درخصوص دعواى خواهان سید حسین حسینى فرزند سید یوسف  به طرفیت خوانده 
علیرضا ذوالفقارى فرزند حسن به خواسته مطالبه 67/154/977 ریال بابت وجه پرداختى 
به جهت ضمانت شخص خوانده 2- مطالبه هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه ازتوجه 
به محتویات پرونده و نظر به استعالم انجام شده از بانک کشاورزى مورخه 98/10/24 که 
اعالم نموده که بیش از 13 سال از تاریخ دریافت وام توسط خوانده گذاشته و هیچ گونه 
اطالعاتى در شعبه موجود نبوده و اسناد امحا گردیده است و با عنایت به نامه پیوستى از 
بانک کشاورزى مورخه 85/5/19 که غیر مصدق بوده و خواهان دلیل و مدرك محکمه 
پســندى ارائه ننموده لذا خواســته خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و 
مستنداً به ماده 197 آیین دادرســى  مدنى حکم بر بى حقى خواهان را صادر و اعالم مى 
نماید  راى صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم 
عمومى حقوقى نجف آباد مى باشــد854861/م الف، قاضى شوراى حل اختالف نجف 

آباد- ویالشهر على زارع  شعبه ششم/3/107
ابالغ راى

راى شورا- شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 742/98 دادنامه 
25/99-99/1/24مرجع رسیدگى شعبه ششــم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: 
سید حسین حسینى نشانیویالشهر خ 118 فرعى آپارتمان بهنام واحد 4 خوانده: جهانگیر 
شاهیوند  نشانى: مجهول المکان، به خواسته: مطالبه اقســاط پرداخت شده گردشکار: 

پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء قاضى 
شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دعواى سید حسین حسینى  به طرفیت جهانگیر شاهیوندبه خواسته مطالبه 
مبلغ 19/208000 ریال بابت پرداخت اقساط وام خوانده با احتساب خسارت تاخیر تادیه 
و هزینه هاى دادرسى با عنایت به دادخواســت تقدیمى جوابیه استعالم از بانک قرض 
الحسنه مورخ 98/10/17 که موید ادعاى خواهان مى باشد و از آن جا که خوانده علیرغم 
ابالغ قانونى از طریق نشر آگهى در جلسه رسیدگى حضور نیافته و ایراد و انکارى نسبت 
به خواســته خواهان به عمل نیاورده و الیحه دفاعیه اى نیز به شورا ارسال ننموده اند لذا 
خواسته خواهان ثابت تشخیص و با استناد به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى  
مدنى راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 19/208000  ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ یک میلیون و ششصد هزار ریال بابت  هزینه دادرسى و نشر آگهى  و خسارات تاخیر 
و تادیه از تاریخ اقامه دعوى 98/10/16 لغایت اجراى حکم درحق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شورا و سپس قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم حقوقى نجف آباد مى باشد.854892/م 

الف، قاضى شوراى حل اختالف نجف آباد شعبه ششم – على زراع/3/108
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 948/98  شماره دادنامه 28-
99/4/1  تاریخ رسیدگى 99/1/25 مرجع رسیدگى شــعبه یازدهم شوراى حل اختالف 
نجف آباد  خواهان: آذر ابراهیمیان  نشــانى: اصفهان لنجان فوالدشهر محله B۱ شهید 
صدر روبروى ساختمان نقش جهان منزل ویالیى پالك 216 خوانده: محمد باقر مختارى 
نشانى: مجهول المکان  خواسته: مطالبه گردشــکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى آذر 
ابراهیمیان به طرفیت محمد باقر مختارى دائر بر تقاضاى صدور حکم بر مطالبه مبلغ 950 
هزار تومان بابت خسارات ناشى از تصادف به انضمام هزینه مطلق دادرسى و تاخیر تادیه 
، نظر به اظهارات خواهان در دادخواست تقدیمى و صورتجلسه و مستند ابزارى ایشان که 
عبارت است از کپى کروکى تصادف که طى آن خوانده مقصر حادثه است و کپى نظریه ى 
کارشناسى که طى آن مجموع خسارات وارده به خودرو خواهان به مبلغ پانصد هزار تومان 
تعیین گردیده و از توجه به اینکه خوانده على رغم ابالغ نشر در آگهى در شورا حاضر نشده 
دلیلى بر رد ادعاى خواهان ارائه ننموده لذا شورا مستنداً  به مواد 198 و 515 و 519 قانون 
آئین  دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور  مدنى حکم بر محکومیت خوانده  به  
پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست هزار تومان 
بابت هزینه کارشناسى و  پرداخت مبلغ هفده هزار و هفتصد و پنجاه تومان  بابت  هزینه 
هاى دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه دادخواست به مورخه 98/10/4 در حق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد و در خصوص مابقى خواسته به مبلغ چهارصد و پنجاه هزار 
تومان نظر به اینکه خواهان دلیلى بر اثبات ادعاى خود ارائه ننموده اند لذا شــورا مستنداً 
به ماده 197 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به بى 
حقى خواهان نسبت به این قسمت از خواسته صادر و اعالم مى گردد . راى صادره غیابى 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و مدت بیست روز پس 
از آن قابل تجدید نظر  در محاکم عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد.855084/م الف، 

قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه یازدهم/3/109
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مسجد   پالك  شــماره 659فرعى واقع در دهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نــام اداره اوقاف و امور خیریه  در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور 
قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روزپنج شنبه مورخ 1399/03/29 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانــون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ انتشار: سه شنبه 
1399/03/06  -   855461/ م الف سرپرست اداره ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت  

سید روح اله موسوى/3/110                          

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مسجد   پالك  شماره 36فرعى واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام اداره اوقاف و امور خیریه  در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضــاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزپنج 
شنبه مورخ 1399/03/29 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ انتشار: سه شــنبه 1399/03/06  
-   855465/ م الف سرپرست اداره ثبت اســنادوامالك بخش مهردشت  سید روح اله 

موسوى/3/111             
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مسجد   پالك  شــماره 387فرعى واقع در دهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نــام اداره اوقاف و امور خیریه  در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور 
قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روزپنج شنبه مورخ 1399/03/29 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانــون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ انتشار: سه شنبه 
1399/03/06  -   855474/ م الف سرپرست اداره ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت  

سید روح اله موسوى/3/112       
مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول

شماره پرونده : 9809983653500293 شــماره نامه : 1399009003276503شماره 
بایگانى پرونده : 981291 -اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 
981291 اجرائى موضوع علیه خانم زهره کریمى و خانم طیبه حسن پور و له آقاى اسداهللا 
حســن پور در تاریخ 1399/03/27 به منظور فروش اجبارى کل شــش دانگ یک باب 
منزل مسکونى داراى حدود 203 متر مربع عرصه و حدود 276 مترمربع اعیان در دو طبقه 
با اسکلت بتن ســقف تیرچه بلوك کف مزاییک درب هاى داخلى چوبى با قدمت حدود 
ده سال- ملکى زهره کریمى - طیبه حسن پور - اســداهللا حسن پور واقع در سودرجان 
کمربندى باهنر کوچــه عزیزاهللا کریمى (ترکان 2) فرعى 4 وفق نظریه کارشــناس که 
داراى ســابقه ثبتى نمى باشد. ملک مذکور مفروض مى باشــد و متعلق به حق غیر نمى 
باشدو از ساعت 10 الى 11 صبح جلســه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان 
اطاق 318 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توســط کارشناس رسمى دادگسترى به 
مبلغ 1/130/180/804 ریال ارزیابى شده است متقاضیان خرید مى توانند 5 روز قبل از 
مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شــوند. مزایده از قیمت ارزیابى 
شده شروع و برنده کســى است که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه 
هاى مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کســانى میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند 
که حداقل 10 درصد قیمت ارزیابى شده را به صورت چک تضمینى در وجه اجراى احکام 
حقوقى دادگسترى فالورجان ارائه نمایند با انصراف برنده یا عدم پرداخت مابه التفاوت 
قیمت پیشنهادى ایداعى در مهلت مقرر قیمت پیشنهادى به نفع دولت ضبط خواهد شد. 

م الف: 852910 مدیر دفتراجراى احکام مدنى دادگسترى فالورجان/3/113

آگهى تغییرات
شرکت خدماتى فنى مهندسى زیگورات سازه اسپهان سهامى خاص به شماره ثبت 
32865 و شناسه ملى 10260533961 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/02/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محمد صفرى کدملى 1289404690 
بعنوان رئیس هیئت مدیره - پریسا غالمى کدملى 1270698664 بعنوان نائب رئیس 
هیئت مدیره - مهدى نجفى کدملى 1289550468 بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل مجرى مصوبات هیئت 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (855337)

تاسیس
شرکت با مســئولیت محدود بهین تجهیز زاگرس درتاریخ 1399/03/01 به شــماره ثبت 64678 به شناسه 
ملى 14009159768 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :تولید ،آماده ســازى و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکى و دارویى و حفاظت فردى و 
آرایشى و بهداشــتى -واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى -شرکت در مناقصات و مزیدات دولتى یا 
خصوصى -اخذ وام و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت -انعقاد قرارداد 
با ارگانها -ادارات و اشــخاص حقیقى و حقوقى 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 ، دهستان 
قهاب شمالى ، روستا بهاران، محله ندارد ، خیابان امام خمینى ، بن بست الله ، پالك 739 ، طبقه همکف کدپستى 
8164194852 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر 
یک از شرکا آقاى علیرضا شاهى به شماره ملى 1270235990 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقاى ابراهیم 
عیسوند به شماره ملى 4172139108 دارنده 500000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقاى علیرضا 
شاهى به شماره ملى 1270235990 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى ابراهیم عیسوند به 
شماره ملى 4172139108 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 
باامضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (856494)



سالمتسالمت 07073765 سال هفدهمسه شنبه  6 خرداد  ماه   1399

پاستیل بخوریم یا نخوریم؟
پاستیل بر خالف تبلیغات زیاد و تنوع در طعم و رنگ آن، از نظر 
دانش تغذیه و متخصصان این حوزه فاقد خواص غذایى بوده و 
مضرات بسیارى براى بدن به همراه دارد و هیچ توصیه اى درباره 

مصرف آن نمى شود.
سید مرتضى صفوى، متخصص تغذیه درباره مصرف پاستیل 
توسط افراد مختلف، اظهار کرد: پاستیل اسنکى است که به عنوان 
میان وعده اى بدون چربى، بدون مواد نگهدارنده و محتوى 100 
درصد ویتامین C با میوه هاى طبیعى برچسب مى خورد و کامًال 

سالم به نظر مى رسد، اما در واقع اینگونه نیست.
این متخصص تغذیه افزود: پاستیل ها به دلیل طرح و اندازه هاى 
کوچکشــان به نظر کم کالرى و بى ضرر مى آیند و حتى شاید 
خیلى ها فکر کنند که آنها سالم تر از چیپس و پفک هستند، اما 
واقعیت این است که با وجود اندازه کوچک هر پاستیل، کالرى 

هر 100 گرم آن تقریباً با کالرى 100 گرم چیپس یکى است.
صفوى یادآور شد: البته کالرى انواع پاستیل ها با توجه به اندازه 
و طرز تهیه متفاوت آن در کارخانه هاى مختلف، متفاوت است و 
معموًال کالرى آن براساس وزن و ترکیباتى مثل شکر و روغنى 
که در آن وجود دارد، محاسبه مى شود، اما مى توان گفت در هر 
100 گرم آن بین 300 تا 500 کیلو کالرى انرژى وجود دارد که با 

میزان کالرى موجود در یک وعده غذایى برابرى مى کند. 
وى تصریح کرد: به نظر مى رســد پاستیل به دلیل بدون چربى 
بودن و احتماًال کالرى کمتر آن از سایر انواع شکالت ها از جمله 

شکالت هاى شیرى بهتر باشد. همچنین با وجود اینکه گهگاه 
یک یا دو پاستیل بخوریم هیچ مشکلى براى سالمتى مان ندارد، 
اما خوردن زیاد پاستیل موجب دریافت مقادیر بسیار زیاد انرژى و 

عمدتاً به صورت شکر مى شود.
این متخصص تغذیه خاطر نشــان کرد: پاســتیل ها با اینکه 
طعم هاى میوه اى دارند، اما در حقیقت بدون ویتامین و مواد معدنى 
هستند؛ یعنى به عبارت دیگر ارزش تغذیه اى بسیار ناچیزى دارند.

صفوى متذکر شد: پاستیل در واقع تماماً شکر است؛ هر یک مشت 
پاستیل (17، 18 عدد) حاوى 21 تا 22 گرم شکر بوده که معادل 
حدود 5/5 قاشق مرباخورى شکر اســت. انجمن قلب آمریکا 
توصیه مى کند زنان و مردان به ترتیب روزانه بیش از 6 و 9 قاشق 
مرباخورى شکر مصرف نکنند؛ بنابراین مقدار شکر پاستیل در 
مقایسه با این توصیه بسیار قابل توجه به نظر مى رسد؛ چرا که 
مصرف شکر بیش از مقدار توصیه شده، خطر ابتال به بیمارى هاى 

قلبى و چاقى را به طور محسوسى افزایش مى دهد. 
وى بیان کرد: ژالتین موجود در پاستیل هم از نوع ژالتین حیوانى 
است و ژالتین در واقع نوعى پروتئین بى کیفیت است و میزان 
پروتئین موجود در پاستیل بسیار کمتر از پروتئین گوشت، شیر و 
تخم مرغ و... است و بسیارى از اسیدهاى آمینه ضرورى را ندارد. 
این متخصص علوم تغذیه ابراز کرد: بنابراین پروتئینى نامرغوب 
است که نسبت به سایر پروتئین ها ارزش غذایى بسیار پایینى دارد 
و منبع خوبى براى تأمین کلسیم و سایر ریزمغذى هاى مورد نیاز 

بدن نیست. طعم هاى میوه اى و نوشابه اى و... پاستیل ها هم فقط 
و فقط به دلیل اسانس و طعم دهنده هاى مصنوعى است و هیچ 

فرقى بین پاستیل نوشابه اى و میوه اى وجود ندارد. 
صفوى یادآور شد: هریک مشت پاســتیل تقریبًا هیچ ویتامین 
و ماده معدنى مهمى براى بدنتان تأمیــن نمى کند؛ مثل آهن، 
کلسیم و ویتامین C؛ در نتیجه وقتى حدود یک مشت پاستیل 
مى خوریم بــا اینکه حدود 110 تا 140 کالــرى انرژى دریافت 
مى کنیم، اما اصًال ویتامین و مــواد مغذى دیگرى همراه آن به 

بدن خود نمى رسانیم.
وى اضافه کرد: عالوه بر آن با مصرف ایــن میزان کالرى، در 
واقع جا را براى مصرف سایر غذاهاى مقوى تنگ کرده و اینها را 
جایگزین آن مواد مغذى مفید مى کنیم؛ مثًال اگر به جاى نوش 
جان کردن یک عدد سیب، یک مشت پاستیل بخوریم به مقدار 
زیادى پتاسیم، ویتامین C و فیبر که قرار بود با خوردن آن سیب به 

بدن ما برسد را از دست خواهیم داد. 
این متخصص تغذیه افزود: باید اضافه کنیم که خوردن گهگاه 
پاستیل آسیب چندانى به سالمتى و رژیم غذایى شما وارد نمى کند 
و بهتر است آنها را در همان حد سالى یا ماهى یک بار  مصرف کنیم 
تا اینکه به عنوان جزئى از اجزاى دائمى رژیم غذایى ما باشند؛ 
ضمناً اگر خواستید روزى پاستیل بخورید، بهتر است مقدار کالرى 
دریافتى از آن را هم در رژیم غذایى خود محاسبه کنید تا آن روز 

بیشتر از مقدار معمول انرژى دریافت نکنید.

نفخ، التهاب، درد و اسهال... ممکن است شما دلیل تمام این مشکالت ناگهانى را ندانید! اما جالب است 
بدانید که بیشتر نفخ و دردهاى ناگهانى شکم مربوط به مصرف لبنیات شماست. در واقع این بدین معنى 

است که بدن شما نمى تواند الکتوز را تحمل کند.
به گفته دکتر نیره کابلى، متخصص تغذیه و رژیم درمانى، عدم تحمل الکتوز، مشکل گوارشى است که 

بدن توانایى هضم و جذب الکتوز (قند شیر) را ندارد، آن هم به دلیل تولید ناکافى آنزیم الکتوز در بدن است. وى 
در این باره  توضیح داد:   عدم تحمل الکتوز در افراد به دوز مصرفى آن بستگى دارد. به عبارتى، ممکن است فردى چند قاشق 

غذاخورى بستنى میل کند ولى دچار هیچ نوع مشکل و دردى نشد، اما اگر این مقدار به یک فنجان افزایش یابد، ممکن است تمام این 
عوارض یعنى درد شکم، نفخ، اسهال و... را ناگهانى تجربه کند.

وى تأ کید کرد: پروبیوتیک ها و پریبیوتیک ها به بهبود عالئــم عدم تحمل الکتوز کمک مى کنند. مراجعه به یک متخصص تغذیه 
کمک کننده است و مى تواند به درستى نوع لبنیاتى را که فرد به آن حساسیت دارد، تشخیص دهد و فرد خواهد فهمید که آیا در رژیم 

غذایى خود مى تواند لبنیات مصرف کند یا نه! و راه هاى کنترل آن و همچنین مصرف برخى مکمل ها را به فرد توصیه مى کند.

علت بیشتر دردهاى ناگهانى شکم و نفخ 

عضو کمیته کشورى مبارزه با بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت 
به تشریح عالیم جدید بیمارى کرونا و افزایش شیوع کرونا با ناخن 

جویدن پرداخت.
مینو محرز در پاسخ به اینکه ناخن جویدن موجب افزایش ابتال به 
کرونا مى شود، خاطرنشــان کرد: توصیه پزشکان در این بیمارى 
شستن مداوم دست هاست تا از ابتال به این بیمارى جلوگیرى شود، 
مسلمًا کسى که عادت به ناخن خوردن دارد، بیشتر به بیمارى ها و 

مخصوصاً بیمارى هاى گوارشى مبتال مى شود.
عضو کمیته کشورى مبارزه با بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت 
خاطرنشان کرد: در این شرایط کرونایى که همه پزشکان به طور 
مرتب توصیه بر شستن مداوم دست ها دارند، اگر فردى فراموش 
کند که دســت هاى خود را ضدعفونى کند و عــادت هم به ناخن 
خوردن داشته باشــد، قطعًا به این بیمارى دچار خواهد شد و علت 
اصلى آن به نشســتن دســت ها و خــوددارى از ضدعفونى آنها 

برمى گردد.
وى در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه عالیم جدید کرونا چیست و 
مشکالت گوارشى مسئله جدیدى مبتالیان به این بیمارى است، 
گفت: به هر میزان که این بیمارى در دنیا بیشتر گسترش پیدا کرد، 
روند بالینى متفاوت ترى از آن گزارش شد. براى مثال در چین بیشتر 
با تب و سرفه و عالیم ریوى روبه رو شدیم و همه گمان مى کردند 
که این تنها عالیم این بیمارى است در حالى که میلیون ها نفر با 

عالیم دیگرى از این بیمارى روبه رو شدند.
عضو کمیته کشورى مبارزه با بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت 
ادامه داد: کرونا عالیم ریوى، گوارشى، عصبى پوستى و عروقى دارد 
و به نوعى این ویروس با همه نوعــى عالیم تظاهر بالینى خود را 

نشان داده است.
وى ادامــه داد: در واقع ویروس تغییرى نکرده اســت، اما به دلیل 
افزایش مبتالیان به این بیمارى، با عالیم جدیدى از این بیمارى 
مواجه شــدیم. به طور کلى عالیم کرونا متفاوت است و همزمان 
ممکن است یک فرد با عالیم گوارشى و فرد دیگرى با عالیم تب 

و سرفه مشکالت ریوى به این بیمارى دچار شود.
عضو کمیته کشورى مبارزه با بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت 
در پاسخ به اینکه مردم در شرایط فعلى با چه عالیمى باید به مراکز 
درمانى مراجع ه کنند، تصریح کرد: آنچه همچنان در بیمارى کرونا 
شایع است، تب و تنگى نفس است که حتى در افرادى که با عالیم 

گوارشى مواجه مى شوند هم تب و تنگى نفس وجود دارد.

الت ناگهانى را ندانید! اما جالب است 
ت شماست. در واقع این بدین معنى 

مل الکتوز، مشکل گوارشى است که 
ل تولید ناکافى آنزیم الکتوز در بدن است. وى 

ى آن بستگىدارد. به عبارتى، ممکن است فردى چند قاشق
 اما اگر این مقدار به یک فنجان افزایش یابد، ممکن است تمام این 

م تحمل الکتوز کمک مى کنند. مراجعه به یک متخصص تغذیه 
حساسیت دارد، تشخیص دهد و فرد خواهد فهمید که آیا در رژیم 

 همچنین مصرف برخى مکمل ها را به فرد توصیه مى کند.

ى شکم و نفخ

وى ادام
افزایش
ش مواجه
ممکن
و سرفه
ک عضو
در پاسخ
درمانى
شایع اس
گوارشى

آیا کرونا هر روز با عالیم جدید 
غافلگیرمان مى کند؟

سبزى خوردن از مزیت هاى سفره ایرانى است. در یک بشقاب 
ســبزى خوردن، گیاه هاى مختلفى با ویژگى هاى مختلف 
حضور دارند و تقریبــًا همه آنها اشــتهاآور و مقوى گوارش 

هستند.
دکتر ناصر رضایى پــور، متخصص طب ســنتى ایرانى به 
چگونگى مصرف ســبزى خوردن و اینکه چه کسانى باید در 
مصرف سبزى احتیاط کنند اشــاره کرده است. در این میان 

سبزى ها بیشترین توصیه به مصرف ریحان و نعناع است که 
به هضم بهتر غذا و رفع یبوست کمک شایانى مى کنند. البته 
افرادى که ترش مى کنند باید از زیاد خوردن نعناع پرهیز کنند 

چون مى تواند موجب تشدید ریفالکس شود.
در رده دوم سبزى ها، جعفرى و گشنیز قرار دارند که موجب 
ایجاد تعادل در گرمى و سردى سبزى خوردن و تقویت گوارش 
مى شوند و مرزه و ترخون نیز بخاطر مزه تند و تیزشان و مزاج 

خیلى گرم و خشکشان در رده سوم قرار مى گیرند.
برخى ســبزى ها مانند تره و تربچه، نفاخ انــد که باید کمتر 

استفاده شوند. 
بیشتر ســبزى ها به جز گشنیز گرم هســتند، خرفه نیز که 
متأ سفانه امروزه فراموش شده، سرد و تر است و موجب کاهش 
عطش و ایجاد تعادل در سبزى خوردن ها مى شود و به ویژه 

براى گرم و خشک ها ایده آل است.

اگر ترش مى کنید نعناع نخورید
س
س
ح
ه
دک
چ

مص

شیوع کروناویروس جدید موجب شده تا بسیارى از افراد انجام چکاپ هاى معمول پزشکى 
را به تعویق بیاندازند در حالى که در صورت مشــاهده عالئم احتمالى ســرطان، هیچ گونه 

تأخیرى قابل قبول نیست.
پزشکان تأکید دارند شــیوع کروناویروس جدید نباید موجب شود تا افراد نسبت 
به عالئم بیمارى ها بى توجه باشــند. بــه طور مثال نبایــد صرفًا به دلیل 
بحران همه گیرى این بیمارى در رســیدگى به موقع به عالئمى چون 
بروز برآمدگى در ســینه یا مشــاهده خون در مدفوع ســهل انگارى 

کرد.
متخصصان آمریکایى اظهار کردند: مواردى مشــاهده شــده که نشان 
مى دهد برخى تشخیص هاى سرطان به دلیل اختالل در خدمات درمانى و 
مراقبتى ناشى از شیوع بیمارى کووید 19 به تأخیر افتاده است. این 
متخصصان تأکید دارند: به افراد توصیه مى شود در صورتى که 
با عالئم احتمالى سرطان مواجه شدند فوراً  با پزشک مشورت 
کنند. به طور مثال، از جمله نشانه هاى سرطان روده وجود 

خون در مدفوع، احساس نفخ و خستگى مداوم است.
عالئم ســرطان پوســت نیز شــامل بروز زائده روى پوست 
اســت که بزرگى، رنگ و شــکل آن تغییر مى کند. همچنین الزم 
اســت نســبت به زخم هایى که بهبود پیدا نمــى کنند و زائــده هاى زگیل 
مانند که پوسته پوســته شــده یا دچار خونریزى مى شوند دقت کافى

 داشت.
در عین حال ســرفه هاى مداوم یــا تنگى نفس کــه بهبود پیدا 
نکند و وخیم تر شــود، احساس درد در دنده یا شــانه ها، کاهش 
بى دلیل وزن یــا وجود خون در خلط از جمله عالئم ســرطان ریه 

هستند.

کبد همه ناخالصى هاى موجود در خون شــما را فیلتر 
مى کنــد در نتیجه مصرف مواد غذایى ناســالم، کبد را 
تحت تأثیر قرار مى دهند و بــر عملکرد آن مؤثر خواهد 
بود. اگر مى خواهید کبد خود را سالم نگه دارید باید میوه، 
سبزیجات و پروتئین هاى مختلف بخورید. مواد غذایى 
مانند شــیرینى ها، کربوهیدرات تصفیه شده و غذاهاى 
چرب براى کبد مضر خواهند بود و به آن آســیب بسیار 
زیادى وارد خواهنــد کرد. در ادامه دو مــورد از بدترین 
غذاها براى کبد که نباید بیــش از حد بخوریم را معرفى 

خواهیم کرد.

نوشیدنى هاى گازدار
نوشــیدنى هاى گازدار بدترین غذاها براى کبد هستند 
و کبد را ضعیف کرده یــا در معرض خطر قرار مى دهند. 
چراکه نوشیدنى هاى گازدار با فروکتوز باال و شکر تهیه 
مى شوند که براى کبد اصًال ترکیب خوبى نخواهد بود. 
یکى دیگر از کارکردهایى که کبد انجام مى دهد، عالوه 
بر فیلتر خون، تبدیل قند به چربى است. در نتیجه مصرف 
شیرینى بیش از اندازه منجر به بیمارى کبد چرب خواهد 
شد و وضعیت ســالمت فرد را به خطر خواهد انداخت. 
پس براى مراقبت از کبد، نوشــیدنى هاى گازدار را کنار 

بگذارید.

سیب زمینى سرخ شده
سیب زمینى سرخ شده، نوعى چربى غلیظ است و رژیم 
غذایى پر از کربوهیدرات هاى تصفیه شده، ممکن است 
منجر به پیشرفت بیمارى کبد چرب شود. در واقع این غذا 
باعث افزایش قند خون و ترشــح زیاد انسولین مى شود 
که باعث ایجاد رسوب هاى چربى روى کبد خواهد شد. 
وقتى صحبت از غذاهایى با چربى زیاد است (سیب زمینى 
سرخ شــده)، مصرف زیاد آنها مى تواند باعث باال رفتن 
کلسترول بد و کاهش کلسترول خوب شود و به طور کلى 
تأ ثیر آن بســیار منفى و مضر خواهد بود. در نتیجه براى 
مراقبت از کبد بهتر است مصرف سیب زمینى سرخ شده و 
نوشــیدنى هاى گازدار را کاهش دهیــد و تغذیه خود را 

مدیریت کنید.

2 خوراکى دشمن کبد 

مقامات پزشکى در آمریکا اعالم کردند که ویروس کووید- 19 به راحتى با لمس سطوح و اشیاء منتقل نمى شود!
مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى در آمریکا با به روز کردن دســتورالعمل هاى خود اعالم کرد که ویروس کرونا به راحتى از طریق سطوح و 

لمس اشیاء، منتقل نمى شود.
انتقال ویروس لمس سطوح است اما اکنون این در حالى که در گذشــته این مرکز در توصیه هاى خود بیان کرده بود که عامل اصلى 

این مرکز همچنین راه هاى لمس سطوح مرکز بهداشتى دیگر لمس سطوح را عامل اصلى انتقال ویروس نمى داند. 
مرکز نوشــت که افراد نباید به هنگام و اشیاء به طورى که این ویروس به آسانى منتقل نشود را منتشر کرد. این 
خود بزنند.لمس سطوح و اشیاء، دســت هاى خود را مستقیم به دهان و چشم هاى 
ســطوح و اشــیاء دســت هاى با این حال CDC از مردم خواسته اســت تا احتیاط کرده و بعد از لمس 
نکته هشدار مى دهد که ویروس خود را بشویند و سطوح را ضدعفونى کنند. این مرکز همچنان روى این 

پیدا مى کند.کووید-  19 بسیار آسان از یک فرد به فرد دیگر منتقل مى شود و گسترش 

کرونا از طریق 
لمس اشیاء 
منتقل نمى شود!

  گالره یوسف پور/ دینو |

شیوع کروناویروس جدید موجب شد
را به تعویق بیاندازند در حالى که در ص

تأخیرى قابل قبول نیست.
پزشکان تأکید دارند شــیو
به عالئم بیمارى ها

بحران همه گیرى
بروز برآمدگى در

کرد.
متخصصان آمریک

مى دهد برخى تشخیص
مراقبتى ناشى
متخصص
با عال
کنند
خون
عالئم
اســت که بز
اســت نســبت به زخم
مانند که پوسته

 داشت.
در عین حال
نکند و وخیم
بى دلیل وزن

هستند.

چکاپ هاى 

مهم را به علت 

رونا به تأخیر 
ک

نیاندازید



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

ســتایش خداونــدى را کــه ســتایش او در آفریدگانــش منتشــر اســت و 
لشــکرش پیروز اســت و متعالى اســت عظمتش. ســپاس   مى گوییم به سبب 
نعمت هاى دمادم او و بخشــش هاى بــزرگ او. خداوندى کــه بردبارى اش   
بسیار اســت و در مى گذرد و مى بخشــاید. در هر چه داورى کند به عدالت 
داورى کند و به آنچه گذشــته اســت و مى گذرد، آگاه اســت. پدیدآورنده 

موجودات است به علم خود و آفریننده آنهاست به حکمت خود. 
موال على (ع)

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 نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

برگزارى 27 هزار کالس غیرحضورى آنالین
 در دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد 

رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد از برگزارى
 27 هزار کالس غیرحضورى آنالین در این واحد دانشگاهى 

در طول دوره فاصله گذارى اجتماعى و کرونا خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــى واحــد نجــف آباد، 
دکترامیررضا نقش در تشــریح اقدامات دانشــگاه آزاد 
اســالمى واحد نجف آباد در آموزش مجازى در شرایط 
اپیدمى کرونا و فاصله گذارى اجتماعى اظهار کرد: «در 
طول دوره فاصله گذارى اجتماعى و تا این لحظه بالغ  بر 
27 هزار کالس غیرحضورى برخط در 10 دانشکده و بالغ  
بر 20 هزار دانشجو با کیفیت مطلوب برگزار شده و بیش 
از یک هزار عضو هیئت علمى و استاد مدعو در برگزارى 

این کالس ها همکارى داشته اند.»
وى افزود: «به محض ابالغ ســازمان مرکزى در اسفند 
سال گذشــته و تشکیل ســتاد آموزش غیرحضورى با 
آماده سازى زیرساخت هاى ســخت افزارى، نرم افزارى 

و ارتباطى مورد نیاز و بهره گیــرى از ظرفیت موجود و 
سرمایه انسانى ماهر، مرکز آموزش الکترونیکى در کمتر 

از 72 ساعت در این واحد دانشگاهى راه اندازى شد.»
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد تشکیل تیم 
پشتیبانى آنالین و حضور شیفتى نیروهاى پشتیبانى در 
مرکز آموزش الکترونیکى، انجام تعاریف اولیه، تعریف 
دانشجویان و اســتادان و تخصیص کالس ها به آنان و 
طراحى فورى وب سایت ویژه مرکز آموزش الکترونیکى 
و سامانه اى براى سهولت ورود استادان و دانشجویان به 
کالس هاى آنالین را ازجمله اقدامات انجام شده براى 
برگزارى هرچه بهتر کالس هاى غیرحضورى و افزایش 

رضایتمندى دانشجویان برشمرد.
دکترنقش اضافه کــرد: «طبق لیســت انتخاب واحد 
دانشجو یا ابالغ تدریس استاد با اتصال بانک اطالعاتى 
نرم افزار آموزشــى به ســامانه آموزش مجازى توسط 
وب سرویس هاى طراحى شده از دیگر اقدامات انجام شده 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد براى برگزارى هرچه 
بهتر کالس هاى غیرحضــورى و افزایش رضایتمندى 

دانشجویان است.»
وى ارتباط استادان و دانشجویان با تیم فنى و پشتیبانى از 
طریق 10 خط تماس، آماده سازى امکانات الزم ازجمله 
امکان تدریس از طریق تخته هوشمند، امکان استفاده 
از قلم نورى، تجهیز پنــج کالس با امکانات مطلوب در 
محیط دانشگاه براى تدریس استادان با شرایط خاص 

را از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه عنوان کرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد قابلیت دریافت 
گزارش هاى مختلف شامل آمار کالس هاى تشکیل شده، 
میزان مشارکت دانشجویان، تشکیل نکردن کالس ها، 

دسترسى به اطالعات کالس هاى غیرحضورى توسط 
ناظر، درصد کالس هاى تشکیل شــده، گزارش حضور 
و غیاب استادان به تفکیک دانشــکده و تاریخ، امکان 
مشاهده همه کالس هاى دانشجو در پروفایل شخصى 
دانشجو را ازجمله قابلیت هاى سامانه آموزش الکترونیک 

در این واحد دانشگاهى برشمرد.
دکترنقش با بیان اینکه اکنون 20 ناظر آموزشى زیر نظر 
اداره سنجش و نظارت آموزشــى به صورت آنالین کار 
نظارت بر همه فعالیت هاى کالس هاى غیرحضورى را بر 
عهده دارند تا کالس ها به صورت مطلوب و باکیفیت باال 
برگزار شوند به آنا گفت: «سطح مشارکت دانشجویان 
در این کالس ها به طور متوســط حدود 78 درصد بوده 
که این عدد براى دانشجویان تحصیالت تکمیلى به 90 
درصد نزدیک شده و عالوه بر کالس هاى عادى، اکنون 
کالس هاى جبرانى نیز با مشارکت باالى دانشجویان در 

حال برگزارى است.»
وى تشــریح کرد: «هرگونه تصمیم گیرى درباره ادامه 
برگزارى کالس هاى اصلى و رفع اشــکال به صورت 
حضورى و تاریخ و نحوه برگزارى امتحانات پایان نیمسال 
تابع تصمیم هاى ســتاد ملى مبارزه با کرونا و سازمان 

مرکزى دانشگاه آزاد اسالمى خواهد بود.»
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد خاطرنشان 
کرد: «این واحد دانشــگاهى براى پیش بینى هاى الزم 
دربــاره رعایت پروتکل هاى بهداشــتى در مکان هاى 
مختلف براى بازگشایى احتمالى در هر زمان، اقدام کرده 

و تمهیدات کامل براى برگزارى کالس هاى دروس 
عملى و تئورى - عملى در طول تابســتان نیز 

انجام شده است.»

آگهی مناقصه عمومی شماره 990/1003 
 ( شماره 2099001188000004 در سامانه ستاد)  

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

شرکت مناقصه گذار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

نوع تضمیــن شــرکت در مناقصه: ضمانتنامــه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شــماره شــبا 
IR 330100004101101430230298 نــزد بانــک مرکزي مطابق جدول فوق به نام شــرکت برق 

منطقه اي اصفهان
نحوه دریافت و تحویل اســناد: کلیــه مراحل برگــزاري مناقصه از دریافت و تحویل اســناد تا 
مبادله قــرارداد، با مراجعه به «ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت  (ســتاد)» به آدرس
 www.setadiran.ir  امکان پذیر خواهد بود. تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري 

روزهاي کاري با شماره 031-36270820)
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/02/31 لغایت ساعت 16:00 

روز سه شنبه مورخ 1399/03/13
مهلت و محل تحویل پاکات:  نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات؛ بایستی حداکثـر تا ساعت 
14:00 روز دوشنبه مورخ 1399/03/26 در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بارگذاري و 
نسخه فیزیکی آن نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق 

منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/03/27- سالن 

کمیسیون معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي اصفهان
شرایط مناقصه:  

1- سایر شرایط و اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
2- به پیشنهادهایی که فاقد تضمین یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر 

در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ضمنًا می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید

              http://iets.mporg.ir                       www.tavanir.org.ir     
www.erec.co.ir                             www.setadiran.ir 

شماره 
مبلغ تضمینموضوع مناقصهمناقصه

شرط ورودشرکت در مناقصه (ریال)

990/1003
خرید برج، یراق آالت، مقره و 

انجام عملیات اجرایى نصب برج و 
سیمکشى خط 63 کیلوولت 

سپاهان - جاده نائین 2
1,223,000,000

دارا بودن گواهى صالحیت پیمانکارى 
حداقل رتبه 4 در رشته نیرو از سازمان 

برنامه و بودجه

 م الف: 853439

نوبت دوم

 شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به عملیات اجرایى تکمیل ساختمان هاى باغ بانوان 
دولت آباد از طریق برگزارى مناقصه عمومى اقدام نماید. 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى : روز چهارشنبه مورخ 99/3/21
گشایش پاکات : روز پنجشنبه مورخ 99/3/22 

  WWW.dolatabadcity.ir محل دریافت  اسناد : دولت آباد – بلوار طالقانى – پایگاه اینترنتى
تلفن : 031-45822010

 www.iets.mporg.ir: پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

آگهى مناقصه عمومى

حسن حجتى – شهردار دولت آباد 

نوبت دوم

م الف: 851598

شهردارى دولت آباد برخوار درنظر دارد نسبت به عملیات اجرایى آسفالت معابر منطقه صنعتى دولت آباد 
از طریق برگزارى مناقصه عمومى اقدام نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى:روز شنبه مورخ1399/03/17
گشایش پاکات:روزیکشنبه مورخ1399/03/18

  www.dolatabadcity.ir محل دریافت اســناد:دولت آباد،بلــوار طالقانى،پایــگاه اینترنتــى
تلفن:031-45822010

www.iets.mporg.ir:پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

آگهى مناقصه عمومى 

حسن حجتى – شهردار دولت آباد 

نوبت دوم

م الف: 847745

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

موضوع مناقصه:
1- نظافت و رفت وروب خیابانها و معابر سطح شهر

- مبلغ اولیه اعتبار20/000/000/000ریال
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 1/000/000/000ریال 

2- عملیات بهسازى ،به زراعى ،نگهدارى و توسعه فضاى سبز سطح 
شهر

- مبلغ اولیه اعتبار 20/000/000/000ریال
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 1/000/000/000ریال

- محل تامین اعتبارات :اعتبارات شهردارى 
- مهلت ارائه پیشــنهادهاى مناقصه :پایان وقت ادارى روز شــنبه 

مورخ99/03/17
- محل دریافت اسناد :امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 

- محل ارائه پیشنهادات :دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات :ســاعت 11صبح روز یکشنبه مورخ 

99/03/18
- مدت اعتبار پیشنهادها :روز پنجشنبه 99/03/29

- اصالح ،جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل 
تسلیم پیشنهاد ها انجام نمى شود .

آگهى مناقصه

على اصغر حاج حیدرى – شهردار خمینى شهر 

چاپ دوم

م الف :852049

با به روزترین 
اخبار   همراه 
شماییم


