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سال هفدهم /شماره 3808 /  8  صفحه / 2000 تومان

     

آب خوردن خیلى هم کار ساده اى نیست!50 باشگاه ورزشى در اصفهان اخطار گرفتندنیکى کریمِى کارگردان را هم بشناسیدهزینه  یک شب الکچرى بودن اخراج قلعه نویى؟ تصمیم سریعى نمى گیریم سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چطور متوجه شویم 
کرونا به ریه هاى ما 
حمله کرده است؟

3

2

3

2

کودکان اصفهانى در 
تیررس کرونا

مى خواهند اصالحات را به 
جغرافیایش یعنى اصفهان 

برگردانند

زنان اصفهان با رنگ هاى 
شاد میانه اى ندارند

5

نگران تشدید 
کرونا در پاییز 

هستیم

فوق تخصص ریه دانشگاه علوم پزشکى 
کرمانشاه با اشاره به نحوه عملکرد ویروس 

کرونا در بدن انسان، گفت: بیمارى 
کووید-19 ارگان ها و قسمت هاى مختلف 

بدن را درگیر مى کند همانند ریه، قلب...

نماینده سازمان بهداشت جهانى در ایران درباره 
راهکار جلوگیرى از انتشــار بیمارى کووید- 19 
گفت: این مهم باید در رفتار شخصى مورد توجه 
قرار گیرد و تنها راهــکار جلوگیرى از آن رعایت 
اصول و مقررات حفاظت شــخصى، استفاده از 

ماسک و رعایت فاصله فیزیکى است.
«کریستوف هملمن» روز شنبه در حاشیه بازدید 
از بیمارستان امین اصفهان در جمع خبرنگاران 
افزود: هدف از ســفر من به اصفهان نگاهى به 

وضعیت اخیر کووید- 19 در اصفهان...

4

فرونشست مثل موریانه پل هاى اصفهان را تهدید مى کندفرونشست مثل موریانه پل هاى اصفهان را تهدید مى کند
ابراز نگرانى مسئول پایش پل هاى تاریخى استان از قطع و وصل شدن جریان آب در زاینده رودابراز نگرانى مسئول پایش پل هاى تاریخى استان از قطع و وصل شدن جریان آب در زاینده رود

3

مدیرکل مدیریت بحران: گرماى خردادماه در تیرماه کاهش پیدا کرد اما در مرداد دماى تمام مناطق استان بیشتر از نرمال است

بازیگران پیشکسوت 
همیشه دچار
 وضعیت کرونایى هستند

آمار مى گوید اصًال هم ناعادالنه 
نبود بزرگوار!

امیر قلعه نویى روزهاى سختى را در ســپاهان پشت سر مى گذراند. 
شکست سپاهان به تراکتور باعث شد تا شاگردان وى رده دوم جدول 
را از دست بدهند. او در شرایطى نتیجه بازى جمعه را ناعادالنه دانسته 

که آمار او در بازى هاى خارج از خانه اصًال جالب نیست...

3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

در بازدید نماینده سازمان بهداشت 
جهانى از اصفهان عنوان شد

دلیل غلبه 
بانوى 105 ساله 
فریدونشهرى 

بر کرونا

جاماندگان بیمه بیکارى تماس بگیرند
2

حدادى فر:  داور رفت حدادى فر:  داور رفت 
روى پایم و اخراجم روى پایم و اخراجم 

کرد!

   نام و نشانى مزایده گزار : 
مؤسسه فرهنگى، ورزشى و توانبخشى ایثار استان اصفهان به نشانى :  اصفهان خیابان بزرگمهر انتهاى خیابان هشت بهشت شرقى خیابان میثم خیابان ارشاد مقابل خانه معلم شماره 4 

   نوع، کیفیت خدمات (موضوع مزایده) :
برون سپارى جهت بهره بردارى از مجموعه سالن بدنسازى به نشانى استان اصفهان شهرستان فالورجان خیابان امام جنب بانک رفاه 

   نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده :
مبلغ 25/000/000 (بیست و پنج میلیون) ریال که الزم است به صورت ضمانت نامه بانکى بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدى به حساب شماره 0203332995000 نزد بانک دى، به نام 

مؤسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ایثار قابل واریز در کلیه شعب بانک دى ارائه گردد.
    توضیحات:  مؤسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ایثار در نظر دارد مجموعه بدنسازى ایثار شهرستان فالورجان   را به نشانى استان اصفهان شهرستان فالورجان خیابان امام 
جنب بانک رفاه را از طریق مزایده عمومى  و براى مدت 2 سال  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت جهت بهره بردارى واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مزایده از دریافت 
اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم 
است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده 

در سامانه تاریخ 1399/04/30 و شماره درج در سامانه 5099093116000023 مى باشد. 
  مهلت زمان تحویل اسناد مزایده از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/04/30  تا ساعت 14 روز دو شنبه مورخ 1399/05/06 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت مى باشد. 

  مهلت بازدید و ارائه پیشنهاد نیز تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1399/05/11 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت مى باشد. 
  زمان بازگشایى پاکات روز یک شنبه 99/05/12 ساعت 9:30 صبح و از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت و به نشانى تهران خیابان موسوى شمالى خیابان برفروشان پالك 

20 مى باشد.
  محل تحویل پاکت هاى تضمین  به یکى از دو نشانى ذیل :

- تهران خیابان طالقانى خیابان موسوى شمالى خیابان برفروشان پالك 20  
- اصفهان خیابان بزرگمهر انتهاى خیابان هشت بهشت شرقى خیابان میثم خیابان ارشاد مقابل خانه معلم شماره 4 

   اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 021-41934
   تلفن تماس جهت کسب اطالعات : 03135291100  و 03135292200 داخلى 3 

تذکر : هزینه درج آگهى و حق الزحمه کارشناسى بر عهده برنده مزایده خواهد بود .

      مدیریت مؤسسه فرهنگى، ورزشى و توانبخشى ایثار      مدیریت مؤسسه فرهنگى، ورزشى و توانبخشى ایثار

مزایده عمومى واگذارى جهت بهره بردارى از  سالن بدنسازى شهرستان مزایده عمومى واگذارى جهت بهره بردارى از  سالن بدنسازى شهرستان 
فالورجان مؤسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ایثار استان اصفهان (نوبت اول)فالورجان مؤسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ایثار استان اصفهان (نوبت اول)

    نام و نشانى مزایده گزار : 
مؤسسه فرهنگى، ورزشى و توانبخشى ایثار استان اصفهان به نشانى :  اصفهان خیابان بزرگمهر انتهاى خیابان هشت بهشت شرقى خیابان میثم خیابان ارشاد مقابل خانه معلم شماره 4

    نوع، کیفیت خدمات (موضوع مزایده) :
برون سپارى جهت بهره بردارى از مجموعه تاالرهاى پذیرایى به همراه آشپزخانه و سالن غذاخورى ، رستوران نگارستان ، کافى شاپ و ویالهاى اقامتى و استخر روباز (بصورت یکجا ) به نشانى 

اصفهان  ملک شهر ، میدان شهید علیخانى خیابان بهارستان غربى ، مجموعه اقامتى تفریحى و پذیرایى ملک شهر و رستوران نگارستان  
    نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده :

مبلغ 700/000/000 (هفتصد میلیون) ریال که الزم است به صورت ضمانت نامه بانکى بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدى به حساب شماره 0203332995000 نزد بانک دى، به نام مؤسسه 
فرهنگى ورزشى و توانبخشى ایثار قابل واریز در کلیه شعب بانک دى ارائه گردد.

    توضیحات:  مؤسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ایثار در نظر دارد مجموعه تاالرهاى پذیرایى به همراه آشپزخانه و سالن غذاخورى ، رستوران نگارستان ، کافى شاپ و ویالهاى اقامتى و 
استخر روباز (بصورت یکجا ) به نشانى اصفهان  ملک شهر ، میدان شهید علیخانى خیابان بهارستان غربى ، مجموعه اقامتى تفریحى و پذیرایى ملک شهر را از طریق مزایده عمومى  و براى مدت 
2 سال  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت جهت بهره بردارى واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایى پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه مورخ 1399/04/30 و شماره درج در سامانه 5099093116000024 مى باشد. 

   مهلت زمان تحویل اسناد مزایده از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/04/30  تا ساعت 14 روز دو شنبه مورخ 1399/05/06 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت مى باشد. 
   مهلت بازدید و ارائه پیشنهاد نیز تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1399/05/11 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت مى باشد. 

   زمان بازگشایى پاکات روز یک شنبه 99/05/12 ساعت 9:30 صبح و از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت و به نشانى تهران خیابان موسوى شمالى خیابان برفروشان پالك 20 مى باشد.
   محل تحویل پاکت هاى تضمین  به یکى از دو نشانى ذیل :

- تهران خیابان طالقانى خیابان موسوى شمالى خیابان برفروشان پالك 20  
- اصفهان خیابان بزرگمهر انتهاى خیابان هشت بهشت شرقى خیابان میثم خیابان ارشاد مقابل خانه معلم شماره 4 

    تلفن تماس جهت کسب اطالعات : 03135291100  و 03135292200 داخلى 3 
تذکر : هزینه درج آگهى و حق الزحمه کارشناسى بر عهده برنده مزایده خواهد بود .

      مدیریت مؤسسه فرهنگى، ورزشى و توانبخشى ایثار      مدیریت مؤسسه فرهنگى، ورزشى و توانبخشى ایثار

مزایده عمومى واگذارى جهت بهره بردارى از  رستوران نگارستان ،  تاالرهاى پذیرایىمزایده عمومى واگذارى جهت بهره بردارى از  رستوران نگارستان ،  تاالرهاى پذیرایى
 به همراه آشپزخانه و کافى شاپ  و ویالهاى اقامتى  و استخر روباز  مجموعه ملک شهر  به همراه آشپزخانه و کافى شاپ  و ویالهاى اقامتى  و استخر روباز  مجموعه ملک شهر 

(بصورت یکجا ) مؤسسه  ایثار استان اصفهان براى مدت دو سال (نوبت اول)(بصورت یکجا ) مؤسسه  ایثار استان اصفهان براى مدت دو سال (نوبت اول)
   نام و نشانى مزایده گزار : 

مؤسسه فرهنگى، ورزشى و توانبخشى ایثار استان اصفهان به نشانى :  اصفهان خیابان بزرگمهر انتهاى خیابان هشت بهشت شرقى خیابان میثم خیابان ارشاد مقابل خانه معلم شماره 4 
   نوع، کیفیت خدمات (موضوع مزایده) :

برون سپارى جهت بهره بردارى از مجموعه ورزشى شامل استخر شنا ، سالن ورزشى چند منظوره ، سالن رزمى و تیراندازى (بصورت یکجا ) به نشانى اصفهان خیابان بزرگمهر انتهاى خیابان 
هشت بهشت شرقى خیابان میثم خیابان ارشاد مقابل خانه معلم شماره 4 

   نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده :
مبلغ 715/000/000 (هفتصد  و پانزده میلیون) ریال که الزم است به صورت ضمانت نامه بانکى بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدى به حساب شماره 0203332995000 نزد بانک دى، به نام 

مؤسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ایثار قابل واریز در کلیه شعب بانک دى ارائه گردد.
توضیحات:  مؤسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ایثار در نظر دارد مجموعه ورزشى شامل استخر شنا ، سالن ورزشى چند منظوره ، سالن رزمى و تیراندازى (بصورت یکجا ) و به نشانى 
اصفهان خیابان بزرگمهر انتهاى خیابان هشت بهشت شرقى خیابان میثم خیابان ارشاد مقابل خانه معلم شماره 4 را از طریق مزایده عمومى  و براى مدت 2 سال  را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت جهت بهره بردارى واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى 

امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.تاریخ انتشار مزایده  در سامانه تاریخ 1399/04/30 و شماره درج در سامانه 5099093116000022 مى باشد. 
   مهلت زمان تحویل اسناد مزایده از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/04/30  تا ساعت 14 روز دو شنبه مورخ 1399/05/06 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت مى باشد. 

   مهلت بازدید و ارائه پیشنهاد نیز تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1399/05/11 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت مى باشد. 
   زمان بازگشایى پاکات روز یک شنبه 99/05/12 ساعت 9:30 صبح و از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت و به نشانى تهران خیابان موسوى شمالى خیابان برفروشان پالك 20 مى باشد.

   محل تحویل پاکت هاى تضمین  به یکى از دو نشانى ذیل :
- تهران خیابان طالقانى خیابان موسوى شمالى خیابان برفروشان پالك 20  

- اصفهان خیابان بزرگمهر انتهاى خیابان هشت بهشت شرقى خیابان میثم خیابان ارشاد مقابل خانه معلم شماره 4 
  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 021-41934

    تلفن تماس جهت کسب اطالعات : 03135291100  و 03135292200 داخلى 3 
تذکر : هزینه درج آگهى و حق الزحمه کارشناسى بر عهده برنده مزایده خواهد بود .  

      مدیریت مؤسسه فرهنگى، ورزشى و توانبخشى ایثار      مدیریت مؤسسه فرهنگى، ورزشى و توانبخشى ایثار

مزایده عمومى واگذارى جهت بهره بردارى از  مجموعه ورزشى شامل استخر شنا ، سالنمزایده عمومى واگذارى جهت بهره بردارى از  مجموعه ورزشى شامل استخر شنا ، سالن
 چند منظوره ورزشى، سالن رزمى و تیراندازى (بصورت یکجا ) مؤسسه  ایثار استان اصفهان چند منظوره ورزشى، سالن رزمى و تیراندازى (بصورت یکجا ) مؤسسه  ایثار استان اصفهان

 براى مدت دو سال (نوبت اول) براى مدت دو سال (نوبت اول)
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مرداد بسیار گرم در انتظار اصفهان است

شهردارى خورزوق به استناد مصوبه شماره 99/145/ش/5 مورخ 99/03/25شوراى محترم 
اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به اجراى عملیات فونداسیون  و اسکلت ساختمان شهردارى 
با اعتبار مبلغ38/520/000/000ریال بر اساس فهرست بهاءابنیه سال 1399اقدام نماید،لذا 
اشخاصى که تمایل به شرکت در این مناقصه دارند میتوانند با دریافت مدارك از واحد مالى 

شهردارى نسبت به تحویل پیشنهادات خود اقدام نمایند.
آخرین مهلت دریافت مدارك از واحد مالى شهردارى و تحویل پیشنهادات به شهردارى تا 

پایان وقت ادارى مورخ99/05/15
تاریخ بازگشایى پاکات ساعت15 روزچهارشنبه 99/05/15
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حجت االســالم  والمسلمین حســن روحانى روز شنبه 
در جلسه ســتاد ملى مقابله با کرونا با اشاره به گزارش 
معاونت تحقیقات وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکى گفت: طبق این گزارش تخمین بر این است که 
تاکنون 25 میلیون ایرانى به ویروس کرونا مبتال شده اند 
و نزدیک به حدود 14 هزار نفر هم جان خود را از دست 
داده اند؛ در مدت150 روز گذشته هم بیش از 200 هزار 

نفر در بیمارستان ها بسترى بودند.
وى افزود: در این گزارش آمده اســت که مــا باید این 
احتمال را بدهیم که 30 تا 35 میلیون نفر در معرض ابتال 
به این ویروس خواهند بود و تعداد بســترى هایى که در 

آینده خواهیم داشت حدود دو برابر مى شود.
رئیس جمهور اظهار کرد: طبق آنچــه در گزارش آمده 
است از هر 1000 نفر که به این ویروس مبتال مى شوند 
500 نفر عالمتى ندارند و ممکن است متوجه بیمارى هم 
نشده و از آن عبور کنند. 350 نفر هم عالیم خفیف دارند 
و نیازى به بسترى شدن ندارند. اما ممکن است 150 نفر 

نیاز به بسترى شدن داشته باشند.
رئیس جمهورى خاطرنشان کرد: این بدون عالمت ها 
بزرگ ترین مشــکل را ایجاد مى کند چــرا که در این 
گــزارش آمده بیشــترین انتشــار ویروس از ســوى

 آنهاست.

معاون بیمه اى ســازمان تأمین اجتماعى با بیان اینکه 
بیش از 90 درصد افراد ثبت نام شده مقررى بیمه بیکارى 
ایام کرونا را دریافت کرده اند گفت: افرادى که هنوز این 
مقررى را دریافت نکرده اند مى توانند با شــماره 1420 

تماس بگیرند.
مهرداد قریب با بیان اینکه حــدود 870 هزار نفر براى 
دریافت مقررى بیمه بیکارى ایام کرونا در سامانه مربوط 
ثبت نام کرده بودند که اســامى نهایى بــه وزارت رفاه 
ارسال، شماره شــباى واجدین اخذ و براى خزانه دارى 
ارســال شــد، اظهار کرد: این مقررى براى 20 روز آخر 
اسفند، فروردین و اردیبهشــت ماه واریز شد. وى افزود: 

بیش از 90 درصد افرادى که ثبت نــام کرده بودند این 
مقررى را دریافت کرده اند.

معاون بیمه اى سازمان تأمین اجتماعى درباره علت عدم 
دریافت این مقررى براى شــمارى از ثبت نام کنندگان 
گفت: تعدادى که تا امروز نتوانسته اند این مبلغ را دریافت 
کنند زیاد نیست اما چند دلیل داشته است از جمله اینکه یا 
شماره شبا را اشتباه ارسال کرده بودند یا شماره متعلق به 

خودشان نبوده است.
قریب افزود: این افراد مى توانند با شماره 1420 تماس 
بگیرند تا راهنمایى شــوند که به چه نحوى مشکلشان 

حل شود.

25 میلیون ایرانى به 
ویروس کرونا مبتال شده اند

جاماندگان بیمه بیکارى
 تماس بگیرند

حاال وقت تفسیر نیست!
   برنا | ایرج حریرچى، معاون وزیر بهداشت با 
اشاره به اینکه مردم باید از انجام برخى از کارها 
پرهیز کننــد، گفت: از لحــاظ فرهنگى پرحرف 
هستیم سه الى پنج دقیقه صحبت کردن معمولى 
به اندازه یک عطسه، ویروس را در محیط پخش 
مى کند، وقتى ما وارد مترو، اتوبوس و تاکســى 
مى شویم هر چیزى را تفســیر مى کنیم، از این 
رو یک مقدار باید تغییر رفتــار دهیم تا به نقطه 

مناسب برسیم.

نوزاد تایبادى 
کرونا را شکست داد 

   مشــرق | نوزاد تایبادى که به کرونا مبتال 
شده بود از بند این ویروس رهایى پیدا کرد. این 
نوزاد سه روزه که به کرونا مبتال شده بود بعد از 20 
روز بسترى در بیمارستان خاتم االنبیا(ص) تایباد 
استان خراسان رضوى از بیمارستان مرخص شد. 
حال عمومى این نوزاد خوب است و از بخش «ان 
آى سى یو» بیمارســتان خاتم االنبیا(ص) تایباد 

ترخیص شد.

سواحل خزر تعطیل شد
   روزنامه ایران | شیوع موج دوم و اوج گیرى 
دوباره کرونا بیش از نیمى از استان هاى کشور را 
در وضعیت بحرانى قرار داده است. در این میان به 
نظر مى رسد شرایط استان مازندران حادتر است. 
احمد حسین زادگان، استاندار مازندران گفت: بر 
اساس مصوبه ستاد استانى مقابله با کرونا، براى 
تأمین سالمت شهروندان و گردشگران با توجه به 
شرایط قرمز کرونایى در استان، طرح دریا تا اطالع 
بعدى تعطیل است و هیچ مسافرى در این طرح ها 
پذیرفته نمى شــود. در صورت مشاهده هرگونه 
اهمال و کوتاهى در این زمینه با متخلفان برخورد 

سختى خواهد شد.

رکورددار ابتال به کرونا 
در فوتبال!

   بهار | دروازه بان فوالد بــراى دومین بار به 
بیمارى کرونا مبتال شد. شهاب گردان با ابتالى 
دوباره به بیمارى کرونا، فعًال در این زمینه رکورددار 
اســت. گلر فوالد که چندى قبل به علت کرونا 
قرنطینه بود، دوباره به قرنطینه رفته است. او در 
این باره مى گوید: «متأسفانه براى دومین بار کرونا 
گرفتم و فعًال باید در قرنطینه بمانم. امیدوارم زودتر 

حالم بهتر شود.»

فعالً آماده باشید
   مهــر | معاون حقوقى و امور مجلس وزارت 
آموزش و پــرورش درباره تغییــر زمان برگزارى 
کنکور سراسرى گفت: تا ستاد ملى کرونا نظر ندهد 
ما نباید نظر بدهیم. فعًال  تصمیم گیر نهایى، ستاد 
ملى کروناست. مطلق نمى توان در این باره صحبت 
کرد. فعًال داوطلبان آماده باشند و خودشان را براى 
  31 مرداد آماده کنند. مســئولیت تأمین بهداشت 
محیط با وزارت علوم است و قطعاً پاى کار خواهند 

بود و برنامه ریزى هاى الزم را  خواهند داشت. 

ماجراى مرغ هاى عربى 
   باشــگاه خبرنــگاران جــوان | رئیس 
دامپزشکى مشهد گفت: محموله مرغ هاى عربى 
در مشهد از خارج کشور وارد نشده اند. جوادى نژاد 
گفت: محموله مرغ ها بهداشتى و سالم و همچنین 
داراى پروانه اند، نه قاچاق اند و نه از خارج کشور 
وارد شدند. رئیس دامپزشکى مشــهد ادامه داد: 
استفاده از زبان کشــور مقصد، در محموله مرغ، 
منع قانونى ندارد و بالمانع است. مرغ ها هم على 
رغم اینکه کامًال ســالم و بهداشتى بودند داخل 
سردخانه هستند و هیچ توزیعى در سطح مشهد 

انجام نشده است.

راه را نبندید
   روزنامــه جهورى اســالمى | امام جمعه 
شیراز در خطبه نماز روز جمعه، با مطرح ساختن موضوع 
سند 25 ساله ایران و چین، رابطه با آمریکا را با استناد به 
آیه اى از قرآن کریم، ناپسند و رابطه با چین را بى اشکال 
دانست. هرچند اظهارنظر درباره این قبیل مسائل، حق 
همگان است ولى مســتند کردن چنین موضوعاتى به 
قرآن کریم، اقدامى اصولى نیست. بهترین روش درباره 
سند 25 ســاله ایران و چین این است که صاحبنظران 
موافق و مخالف، آزادانه و با در نظر گرفتن مصالح کشور، 
آن را در رسانه ها نقد کنند تا مسئوالن بتوانند به تصمیم 
جامعى برسند. وصل کردن این قبیل موضوعات به قرآن، 
عالوه بر اینکه ممکن است اقدامى اصولى نباشد راه را بر 

نقدهاى کارشناسانه مى بندد.

حومه جهان را هم مى خواهد!
   برترین ها | روزنامه «صبح نو» با محمدرضا باهنر، 
نماینده ادوار مجلس گفتگو کرده است. او درباره اظهارات 
اخیر احمدى نژاد به خصوص درباره سند راهبردى ایران 
و چین گفته است: آقاى احمدى نژاد، شوخى یا جدى، 
دنبال رهبرى ایران و رهبرى جهان و بعد از آن هم دنبال 
رهبرى حومه جهان است. آقاى احمدى نژاد، فرد زیرکى 
است و دست روى نقاط حساس مى گذارد و رفتارهایش، 
بیشتر اپوزیسیونى است تا پوزیسیونى و به همین دلیل 
هم ممکن اســت در بدنه جامعه، مقــدارى رأى براى 

خودش جمع کند.

ممنوعیت پذیرش زائر 
در کربال

   فارس | با شیوع کرونا در عراق و به ویژه در کربال، 
استاندار این شهر از عدم پذیرش زائران داخلى و خارجى 
به کربال همزمان بــا روز عرفه و عید قربــان خبر داد. 
همچنین براى جلوگیرى از کرونا، برپایى مراسم قرائت 
دعاى عرفه با حضور جمعیت ممنوع است. حتى بر اساس 
پیشنهاد استاندار کربال قرار بود حرم هاى امام حسین (ع) 
و حضرت عباس (ع) براى جلوگیرى از تجمعات در روز 
عرفه و عید قربان بسته شــود، اما با توجه به درخواست 
مراجع این امر اتفاق نخواهد افتــاد و فقط مردم کربال 

مى توانند در این ایام به زیارت بپردازند.

پیشنهاد ایران بود
   تســنیم | عباس مقتدایــى، نماینده اصفهان و 
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملى مجلس با بیان اینکه 
پیش زمینه هاى همکارى بلندمدت ایران و چین از چند 
سال گذشته و با بیانیه مشترك رئیس جمهور دو کشور 
کلید خورد، ادامه داد: این پیشنهاد ایران بود که به سمت 
همکارى هــاى بلندمدت با چینى ها برویم و شــریک 
تجارى درازمدتى در سطح منطقه و جهان داشته باشیم.

تأثیر کرونا بر اشتغال
   فارس |رئیس مرکز آمار ایران به تحلیل بازار کار 
در فصل بهار 99 پرداخت و گفت: بررسى نتایج حاکى از 
مشهود بودن اثر کووید- 19 بر بازار کار کشور در فصل 
بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل است. مطابق این 
نتایج  دو میلیون نفر از بازار کار خارج شدند و 1/5 میلیون 

نفر از شاغالن کم شده است.

قره باغ
جزو اراضى مسلمانان است

   خبر گــزارى بســیج | نماینده ولــى فقیه در 
آذربایجان شــرقى و امام جمعه تبریز شهادت تعدادى 
از نظامیان جمهــورى آذربایجــان در درگیرى هاى 
اخیر با نظامیان ارمنســتان را تســلیت گفت و اظهار 
کرد: قره بــاغ جزو اراضــى جمهــورى آذربایجان و 
مسلمانان است و جداشدنى نیســت. حجت االسالم 
سیدمحمدعلى آل هاشم گفت: هرکس در جنگ براى 
قره باغ جان بدهد شــهید محسوب مى شــود و از خدا 
مى خواهیم هم فلسطین و هم قره باغ را به خاك اسالم 

برگرداند.

خبرخوان

سقوط یک تخته سنگ از کوه روى یک دستگاه خودروى سوارى در جاده چالوس - کرج باعث کشته شدن دخترى یکساله و مجروح شدن مادرش شد.
مجتبى خالدى، سخنگوى مرکز اورژانس در این باره گفت: این حادثه حدود ساعت 19 پنج شنبه در محدوده رستوران صخره در جاده چالوس رخ داد و 
تخته سنگ روى خودروى جک این خانواده سقوط کرد که باعث مرگ دختربچه به نام «دلوین» یکساله و زخمى شدن مادرش شد. مادر این کودك که 
از ناحیه سر دچار مصدومیت و کاهش سطح هوشیارى شده بود براى درمان به بیمارستان آیت ا... طالقانى چالوس منتقل شد اما به دیگر سرنشینان این 

خودرو آسیبى نرسید. وى گفت:  این حادثه در منطقه کف هزار چم جاده چالوس به کرج رخ داده است.

محمدرضا عارف بعد از چندین سال تکیه زدن بر صندلى 
ریاست تشکیالتى جریان اصالحات اعالم انصراف کرد و 
کنار رفت. اصالح طلبان براى احیاى تشکیالت سیاسى 
خود دنبال افراد کاریزماتیک مى گردند و از بین نام هاى 
مختلف عبدا... نورى و بهزاد نبوى رسیدند و حاال اختالف 
دیدگاه میان آنها باال گرفته است. حزب کارگزاران بهزاد 
نبوى را گزینه مناسب مى داند، در مقابل طیف بنیاد باران 
نام عبدا... نورى را مطرح مى کنند. تا پیش از این در جریان 
اصالحات عبدا... نورى شخصیتى نزدیک به کارگزاران 
و بهزاد نبودى نزدیک به طیف تندرو تعریف مى شدند اما 
تغییر موضع کارگزاران از اتفاقات جدید در اردوگاه سیاسى 

حکایت مى کند.
ابراهیم فیاض، پژوهشــگر حــوزه جامعه شناســى و 
انسان شناسى و دانشیار گروه مردم شناسى دانشگاه تهران 
در گفتگو با «نامه نیوز» دربــاره اتفاقات اخیر رخ داده در 
جریان اصالحات گفت: جریان اصالحات ریشه در مکتب 
فلسفى اصفهان دارد، البته یزد و کرمان در مراتب بعدى 
هستند. چپ هاى اصفهان همیشه تند بوده اند، تندروهاى 
اصالح طلب عبدا... نورى را براى ریاست تشکیالت خود 
مناسب مى دانند چون او زاده اصفهان است. در واقع با این 

کار آنها مى خواهند اصالحــات را به جغرافیاى خودش 
یعنى اصفهان برگردانند.

وى با بیان اینکه اصالح طلبان تهرانى مثل بهزاد نبوى، 
مشى و رویکرد کدخدامنشى دارند، افزود: از آنجا که مشى 
کارگزارانى ها نیز تکنوکراتیک اســت، بــه بهزاد نبوى 
نزدیک شــدند. حاال دو جبهه «تکنوکرات ها» و «چپ 
گرا» در اردوگاه اصالحات شکل گرفته و آتش جنگ این 

دو دارد در جریان اصالحات شعله ور مى شود.
این تحلیلگر مسائل سیاسى درباره توانایى عبدا... نورى 
براى برآورده کردن منویات تندروهاى اصالح طلب اظهار 
کرد: عبدا... نورى نمى تواند قشــر جوان و جدید جریان 
اصالحات را لیدرى کند. او یک دوره اى در عرصه سیاسى 
کشور باال آمد و زود هم تمام شد. در وقع با تندروى هایى 
که انجام داد زمین خورد. امروز او یک پیرمرد سیاســى 
محسوب مى شــود و نمى تواند براى اصالحات کارى 

انجام دهد و شکست مى خورد.
فیاض یادآور شــد: اصالح طلبان باید براى احیاى خود 
جوانان را بیاورند اما نمى توانند این کار را انجام دهند چون 
همه باالى 70 سال دارند، پس خیلى پیر شدند و جوانان 

حرف اینها را نمى خوانند.

سارا صادقى از طراحان لباس استان اصفهان مى گوید 
زنان این اســتان  از لباس  با رنگ هاى شــاد استقبال 

نمى کنند.
سال گذشــته بود که خبرى مبنى بر تدوین و رونمایى 
از نخســتین منشــور مد و لباس و عملکــرد طراحان 
لباس اصفهان توســط یکى از مؤسســات هنرى این 
استان منتشر شد. این خبر یکى از تازه ترین اخبار حوزه 
مد و لباس در اســتانى بود که نه تنها مهد نســاجى و 
صنایع دستى در ایران به شمار مى رود بلکه در سال هاى 
اخیر، اقبال خوبى از سوى هنرمندان این بخش به سمت 
مدسازى و ترندســازى در عرصه پوشاك کشور وجود 

داشته است.
سارا صادقى از طراحان لباس استان اصفهان است که در 
دانشگاه گرافیک خوانده و از سال 93، اقدام به گذراندن 

دوره هاى تخصصى طراحى مد و لباس کرده است.
صادقى با نقد جدى صاحبان برند و تولیدکنندگان استان 
اصفهان در قبول همکارى با طراحــان تحصیلکرده و 

آموزش دیــده اذعان کرد: تولیدکننــدگان اصفهانى به 
طراحان بومى بها نمى دهند و همین امر سبب شده است 
که اگر ما بخواهیم به کسب تجربه در واحدهاى تولیدى 
بزرگ فکر کنیم، باید قدم در راه پر فراز و نشیبى بگذاریم.

وى در ادامه با اشــاره به اینکه بانوان استان اصفهان، 
همچنان از لباس هاى اجتماع با رنگ هاى شاد استقبال 
نمى کنند و همین امر موجب محدود شــدن زمینه بروز 
خالقیت طراحان استان مى شــود، اظهار کرد: یکى از 
نیازهاى مبرم در زمینه معرفى شرایط موجود استان ها 
در حوزه مد و لباس، موضوع تحقیق و پژوهش در زمینه 
پاسخ به پرسش هاى موجود است و بى شک مسئله نبود 
اقبال به سمت رنگ هاى شــاد در لباس اجتماع بانوان 
اصفهانى را باید در ریشــه هاى فرهنگى و تاریخى این 
بخش جســتجو کرد و بر اســاس نتایج به دست آمده، 
گام هاى مؤثــر در زمینه اصالح رویــه موجود را پیش 
گرفت که شاید این یکى از مهمترین رسالت هاى جامعه 

طراح مد و لباس باشد.

تحلیل ابراهیم فیاض از احتمال لیدر شدن عبدا... نورى در جریان اصالحات

مى خواهند اصالحات را به جغرافیایش 
یعنى اصفهان برگردانند

زنان اصفهان با رنگ هاى شاد میانه اى ندارند

«باشگاه خبرنگاران جوان» در گزارشى به بررسى پدیده 
هزینه هاى میلیونى براى یک شــب الکچرى بودن 

پرداخته است. در این گزارش مى خوانید: 
این روزها افراد هزینه هاى کالنى پرداخت مى کنند تا در 
ظاهر «پولدار» به نظر برسند، چند میلیون مى دهند که 
فقط براى یک شب، یک برند خاصى در دست و یا زیر 
پایشان باشد. همه مى دانیم که قیمت برخى از برندهاى 
تلفن همراه سر به فلک کشیده و براى خرید یک تلفن 
همراه مبلغ 33 میلیون و حتى بیشتر باید پرداخت شود 
اما برخى دوســت دارند وقتى به مهمانى مى روند همه 

نگاه ها به سوى آنها باشد و همه از آنها حرف بزنند. 
این روزها افراد هزینه هاى کالنى پرداخت مى کنند تا 
در ظاهر «پولدار» به نظر برسند. چند میلیون مى دهند 
که فقط براى یک شب، یک برند خاصى در دست و یا 
زیر پایشان باشد. آیفون 11 پرومکس را براى یک شب 
در یک مهمانى اجاره مى کنند تا نگاه دیگران را به خود 
جلب کنند. شاید عجیب به نظر برسد، اما داریم افرادى 

که فقط براى گرفتن یک عکس و اشتراك گذارى آن 
در فضاى مجازى میلیون ها پــول مى دهند تا آخرین 
مدل یک برند خاص اتومبیل زیر پایشان باشد، چراکه 

مى خواهند با این عکس ها فالوور جذب کنند.
 برخى شبى دو تا ســه میلیون بابت اجاره تلفن همراه 
هزینه مى کنند و همین مبلغ و گاهى بیشــتر را بابت 
اجاره ماشــین فقط براى گرفتن یک عکس پرداخت 

مى کنند.

هزینه  یک شب الکچرى بودن

محمد مهاجرى، فعال رســانه اى اصولگرا نوشــت: در 
وبگردى هایم به مطلب جالب و عجیبى برخورد کردم. 
مطلبى برگرفته از جلد ســوم کتاب خاطرات محســن 
رفیقدوست که مربوط به سال هاى 1378 تا 1388 است 
و اخیراً منتشر شده است. در بخشــى از کتاب، محسن 

رفیقدوست مى گوید:

«سفیر فلسطین... با من رفیق است. آمد پیش من... گفت 
فالنى، دیشب جلسه همه سفرا(ى خارجى مقیم ایران) 
بود و بحث انتخابات(1384) ایران شد، هر کس چیزى 
مى گفت. یکى مى گفت آقاى هاشــمى مى شود، یکى 
مى گفت قالیباف، یکى هــم مى گفت آقاى الریجانى...  
سفیر انگلیس [ریچارد دالتون] سرش پایین بود چیزى 
نمى گفت. از سفیر انگلیس سئوال کردیم شما چرا حرف 
نمى زنید؟ ســرش را بلند کرد گفت: "همه تان اشتباه 
مى کنید، رئیس جمهور ایران، شــهردار تهران[احمدى 
نژاد] است." گفتیم او که ثبت نام نکرده؟ گفت: "خب ثبت 
نام مى کند." خواســتم این خبر را به تو بدهم... چند روز 
بعد قبل از اینکه مرحله دوم انجام شود، "زواوى" [سفیر 
فلسطین] آمد، گفت: "دیشب جلسه تشکیل شد، قبل از 
اینکه وارد بحث شویم، به سفیر انگلیس گفتیم احمدى 
نژاد ثبت نام کرد و جزو دو نفر دور دوم شد، اما رأى آقاى 
هاشمى بیشتر اســت..." گفت: "همان که اول گفتم، 

رئیس جمهور ایران، شهردار تهران است."»!

سفیر انگلیس مى دانست احمدى نژاد رئیس جمهور مى شود!

سقوط 
تخته سنگ روى 

دختر یکساله 

بعد از گذشــت بیش از یک هفته از ناپدید شدن یک دختر 
جوان کوهنورد در منطقه جهان نماى گلســتان، هنوز هیچ 

عالمتى از سقوط، حادثه و یا ربوده شدن او وجود ندارد.
گمشدگى «سها رضانژاد» دختر 27 ساله در ارتفاعات جهان 
نماى کردکوى روز جمعه 20 تیرماه به نیروهاى امدادى و 
انتظامى گزارش شد. این دختر همراه گروه گردشگرى به 
گلستان ســفر کرده بود که از همان روز مفقود شد و همه 
امکانات براى یافتن وى بسیج شــد. این گروه در ارتفاعات 

کردکوى کمپ داشته که سها رضانژاد بعد از خروج از چادر 
دیگر برنگشته است. سرهنگ مجتبى مروتى، رئیس پلیس 
آگاهى گلســتان در خصوص آخرین وضعیت پرونده سها 
رضانژاد گفت: تمام یگان هاى امدادى، پلیسى، انتظامى و 
هالل احمر در منطقه حاضر بوده و تمام اقدامات الزم براى 
یافتن سها رضانژاد انجام شده است اما هیچ آثار و نشانه اى 
به دست نیامده است.  وى افزود: فرضیه ما سقوط و حادثه 
بوده و هرگونه فرضیه دیگرى رد شده است. مروتى با اشاره 
به شرایط بد آب و هوایى منطقه ادامه داد: 30 درصد محل هم 
جستجو نشده، شرایط منطقه غیرقابل رصد 100 درصدى 

است و امکان ندارد که همه جا پایش شود.
رئیس پلیس آگاهى گلستان تصریح کرد: محل حادثه، نقطه 
بسیار خطرناك بوده و چندین بار هم این اتفاق تکرار شده 
اســت. مروتى با توضیح اینکه هیچ عالئمى مبنى بر ربوده 
شدن، قتل و... وجود ندارد، بیان کرد: ایشان کارمند شرکت 
مبل سازى و آدم مثبت و اهل تفریح و فضاى مجازى بوده و 

از روابط او هم سرنخى به دست نیامده است. 

«سها» هنوز پیدا نشده
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آخرین آمار ابتال به کرونا 
سخنگوى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان آخرین 
آمـار مبتالیـان بـه کرونـا در 24 سـاعت منتهى به 
روز شـنبه را تشـریح کرد. آرش نجیمى اظهار کرد: 
تعـداد 105 مورد بیمـار جدیـد از افراد مشـکوك به 
کروناویروس به جز شهرسـتان هاى کاشـان و آران 
و بیدگل بـا عالیم بالینى در بیمارسـتان ها بسـترى 
شـدند. وى گفت: اکنـون تعـداد کل بیمارانى که در 
شهرسـتان هاى اسـتان به جـز کاشـان و آران و بید 
گل بـا تشـخیص کرونـا بسـترى هسـتند 790 نفر 
اسـت که از این تعـداد 135 نفر وضعیـت وخیم ترى 

دارند.

هزینه تست کرونا 
مدیر بیمارسـتان امین اصفهان گفت: افراد داوطلب 
براى تست کرونا 250 هزار تومان پرداخت مى کنند 
که این تعرفه بـراى بیماران سـرپایى خـود مراجعه 
کننـده اسـت. محمـد شـماس اصفهانى ادامـه داد: 
بیمه ها از دو ماه گذشته تست کرونا را تحت پوشش 
قـرار داده انـد و 90 درصـد هزینـه آن را پرداخـت 

مى کنند.

یک شنبه هاى تراموایى
قدرت ا... نوروزى، شـهردار اصفهان در ارتباط زنده 
رادیویى با برنامه «سالم اصفهان» با اشاره به حرکت 
به سوى پروژه هاى عمرانى جدید در کنار پروژه هاى 
فعلى و پروژه هـاى مناطق ادامـه داد: تراموا یکى از 
این پروژه هاست که تمام تالش خود را براى اجراى 
آن به کار گرفتیم و هر یک شنبه صبح در این زمینه 
جلسـه داریم تا بعد از انجام امور ادارى آن در تهران 
این طرح را آغاز کنیـم، این کار یک حرکت جدید در 
کشور اسـت و براى اولین بار قرار اسـت در اصفهان 

رقم بخورد.  
 

60 متر لوله گذارى فاضالب 
به گـزارش روابـط عمومى آبفـا منطقـه 3، عملیات 
اجرایی پروژه اصالح و توسعه لوله گذارى فاضالب 
کوچه حاج رسـولیها واقع در خیابان چهارباغ عباسی 
به اتمام رسید. گفتنى اسـت این پروژه به دلیل واقع 
شدن در کنار خانه باستانی بخردي از آثار به جا مانده 
دوره قاجاریه، از حساسیت خاصی برخوردار بود. الزم 
به ذکر اسـت در این عملیات با لولـه گذارى به طول 
60 متر و تعداد چهار عدد حوضچه در عمق 2/5 متر 
در کنار این خانه باستانی اجرا و در مدار بهره برداري 

قرار گرفت.

نخستین پرواز پس از کرونا 
مدیرکل فرودگاه هاى اسـتان اصفهـان از برقرارى 
نخستین پرواز خارجى پس از شیوع کرونا در فرودگاه 
بین المللى شـهید بهشـتى اصفهان خبر داد و گفت: 
پـرواز دوحه-اصفهـان- دوحه پـس از وقفـه چهار 
ماهه از سـر گرفته شد. حسـن امجدى با بیان اینکه 
پـرواز دوحه-اصفهان-دوحـه روزهاى چهارشـنبه 
و جمعـه هـر هفتـه بـا رعایـت دسـتورالعمل هاى 
بهداشـتى انجام مى شـود، افـزود: این پرواز توسـط 
هواپیماى ایرباس 320 با ظرفیت 170 مسافر انجام

 مى شود.

برگزارى کارگاه «خط بنایى» 
کارگاه فشرده آموزشـى «خط بنایى» با حضور اکبر 
زمانـى در موزه گرمابـه علیقلى آقا برگزار مى شـود. 
مدیر مـوزه گرمابه علیقلى آقـا با اعـالم این مطلب 
گفـت: ایـن کارگاه بـه مـدت دو روز برنامـه ریزى 
شـده که دوم مـرداد از سـاعت 14 تـا 18 همـراه با 
آشنایى شرکت کننده ها با این خط و تمرین در محل 
موزه گرمابه علیقلى آقا و سـوم مرداد بـا بازدید از دو 
مکان تاریخى از  سـاعت 8 و30 دقیقـه تا 12 برگزار 
مى شـود. رضا منجمى تصریح کـرد: عالقه مندان 
براى شـرکت در این کارگاه تا روز سـه شنبه 31 تیر 

 ماه فرصت دارند.

خبر

دبیر هیئت پزشکى ورزشــى اصفهان گفت: 50 باشگاه 
ورزشــى در این اســتان به دلیل کم توجهــى به رعایت 
پروتکل هاى بهداشــتى و موازین پیشــگیرانه از شیوع 
کروناویروس و ابتال به آن از سوى این هیئت اخطار گرفتند.
مهدى محمدى در گفتگو با «ایرنا» افــزود: همزمان با 
بازگشایى سالن ها و اماکن ورزشى گروه هاى گشت نظارت 
و بازرســى این هیئت فعالیت خود را براى بررسى رعایت 
موازین پیشگیرانه از سوى باشگاه ها و ورزشکاران آغاز کرد 
که در مرحله نخست به سرکشى از 550 باشگاه در اصفهان 
منجر شد. وى ادامه داد: اگرچه توجه از سوى باشگاهداران 
و مربیان به نسبت مطلوب بوده اما 50 باشگاه به دلیل نادیده 

گرفتن برخى نکات بهداشتى و پزشکى با اخطار مواجه شدند 
تا موارد مرتبط را رفع و نظر مثبت بازرسان بهداشتى را در 

مرحله دوم بازدید کسب کنند.
محمدى با بیان اینکه تخلفات مذکور در باشگاه ها سبب 
پلمب آنها نشــد، تصریح کرد: این اماکن ورزشى باید در 
کمترین زمان براى بهبود رعایت مالحظات بهداشتى و 
پیشــگیرانه اقدام کنند در غیر این صورت جرائم سنگین 
مانند توقف فعالیت و پلمب را در پى خواهد داشــت.  وى 
اضافه کرد: باشگاه هاى ورزشى مکانى بالقوه براى شیوع 
ویروس کرونا به شمار مى رود لذا استفاده از اقالم بهداشتى 

ضرورى است.

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: در 
مرداد ماه با افزایش دماى بیش از نرمال در تمام مناطق 
اســتان اصفهان روبه رو خواهیم شد و تأکید بر مصرف 

بهینه برق است.
منصور شیشه فروش با اشاره به پیش بینى هواشناسى 
مبنى بر تغییر الگوهاى اقلیم در اســتان اصفهان اظهار 
کرد: استان اصفهان خرداد ماه را با افزایش دما نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته آغاز کرد اما تب گرما در تیر ماه 
کاهش یافت. وى افزود: پیش بینى هواشناسى حاکى از 
آن است که استان اصفهان مرداد ماه گرمى را با افزایش 
دما سپرى خواهد کرد و در مناطق غرب استان اصفهان 

هم این افزایش دما به 4 درجه خواهد رسید.
شیشــه فروش گفت: در تیر ماه با تضعیــف الگوهاى 
تابســتانى میانگین دما به نرمال نزدیک شد؛ بر اساس 
الگوهاى اقلیمى و تحلیل هواشناســى، در مرداد ماه با 
تقویت مجدد مرکز پر ارتفاع جنب حاره اى در الیه هاى 
میانى جو نســبت به تیرماه، مناطق اســتان اصفهان با 
افزایش دمــاى باالتر از نرمال از 2 الــى 3 درجه مواجه 
مى شوند. وى با اعالم بســته مصرف بهینه برق از روز 
پنج شنبه 27 تیرماه تا پایان شــهریور، افزود: با رعایت 
دستورالعمل هاى این بسته مى توان به گذراندن تابستان 

بدون خاموشى در استان اصفهان امیدوار بود.

مرداد بسیار گرم 
در انتظار اصفهان است

50 باشگاه ورزشى در 
اصفهان اخطار گرفتند

نماینده سازمان بهداشت جهانى در ایران درباره راهکار 
جلوگیرى از انتشــار بیمارى کوویــد- 19 گفت: این 
مهم باید در رفتار شــخصى مورد توجه قرار گیرد و تنها 
راهکار جلوگیرى از آن رعایت اصول و مقررات حفاظت 
شخصى، استفاده از ماســک و رعایت فاصله فیزیکى 

است.
«کریســتوف هملمن» روز شنبه در حاشــیه بازدید از 
بیمارستان امین اصفهان در جمع خبرنگاران افزود: هدف 
از سفر من به اصفهان نگاهى به وضعیت اخیر کووید- 19 
در اصفهان، بازدید از بیمارســتان ها و رفع چالش هاى 

موجود و کمک به کادر درمان این استان است.
هملمن ادامه داد: ممکن است در دو ماه آینده همزمان با 
شروع فصل پاییز و زمستان وضعیت بدتر شود، هیچ راه 
دیگرى براى کنترل آن وجود ندارد مگر آنکه هر شخص 

حفاظت شخصى را انجام بدهد.
نماینده سازمان جهانى بهداشت در خصوص لزوم انجام 
تســت کرونا براى همه افراد جامعه اضافه کرد: این امر 
ضرورى نیست و توصیه نمى شود اما چنانچه فردى عالئم 

مشکوك را داشت باید تســت کرونا بدهد و ادامه روند 
درمان را با توجه به توصیه پزشکان دنبال کند.

در همین حال مدیر امور بیمارى ها و مراکز تشــخیص 
درمانى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: تعداد 
بیماران به میزان 60 درصد پیک اول بیمارى اســت که 

نگرانى ما از تشدید این بیمارى در پاییز است.
گنجى در دیدار با کریســتف هملمن با بیــان اینکه در 
اصفهان یک ماه قبل از بحران شیوع کرونا برنامه ریزى 
الزم براى مهار شــیوع این بیمارى را در دستور کار قرار 
دادیم، اظهار کرد: در استان اصفهان 7000 تخت بسترى 
داریم که یک چهارم آنها بــراى این بیمارى تخصیص 

یافت.
وى با بیان اینکه هشت بیمارســتان در استان اصفهان 
شامل چهار بیمارســتان در اصفهان و چهار بیمارستان 
در شهرهاى شهرضا، خمینى شهر، کلیشاد و نجف آباد در 
بحران کرونا ریفرال کرونا بودند، افزود: برنامه ریزى ها به 
گونه اى بود که همیشه 200 تخت براى بسترى در لحظه 

بیماران کووید- 19 در حالت آماده باش بود.

مدیر امور بیمارى ها و مراکز تشخیص درمانى دانشگاه 
علوم پزشکى با بیان اینکه تاکنون حتى یک مورد فوتى 
کرونا در کادر پرستارى نداشــته ایم، گفت: تنها دو مورد 

فوتى در بین پزشکان داشتیم.
گنجى با بیان اینکه 500 تخت آى ســى یو در اســتان 
اصفهان وجود دارد و فعًال یک ســوم این تخت ها مورد 
اســتفاده بیماران مبتال به کروناســت، اظهار کرد: در 
خصوص بیماران عــادى نیز باید توجه داشــت که از 
ابتداى بحران کرونا همه اعمــال جراحى غیرضرورى 
لغو شــد و دیگر بیماران عادى نیز در مراکز غیر ریفرال 

پذیرش شدند.
کمال حیدرى، معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان هــم در دیدار با نماینده ســازمان بهداشــت 
جهانى با بیان اینکه انجام تســت کرونا از 8 اسفند ماه 
در آزمایشگاه مرکز بهداشــت استان اصفهان به عنوان 
دومین آزمایشگاه در کشور آغاز شد، افزود: از ابتداى این 
طرح تاکنون 80 هزار تست کرونا انجام شده  و تاکنون 

پاسخ 25 هزار تست مثبت بوده است.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهــان از توقیف یک 
سوارى پژو 405 در نایین که حامل 359 کیلو مواد 

افیونى بود، خبر داد.
سردار محمدرضا محمدى در این خصوص اظهار 
کرد: مأموران انتظامى شهرستان نایین مطلع شدند، 
یک سوداگر مرگ در حال انتقال محموله اى از شرق 
کشور به اســتان هاى مرکزى است و قصد عبور از 

این شهرستان را دارد که بالفاصه وارد عمل شدند. 

وى افزود: یک سوارى پژو 405 که حامل محموله 
افیونى بود شناســایى و در عملیاتــى غافلگیرانه 
متوقف شد که در بازرسى از آن 300 کیلو و 180 گرم 

حشیش و 59 کیلو و 660 گرم تریاك کشف شد.
فرمانده انتظامى استان اصفهان بیان کرد: در این 
عملیات در مجمــوع 359 کیلــو و 840 گرم مواد 
افیونى کشــف، یک خودرو توقیف و یک سوداگر 

مرگ نیز دستگیر شد.

عضو ســتادملى مقابله با کرونا گفت: در موج دوم 
کرونا، ویــروس کووید- 19 عفونى تر شــده و با 
افزایش آمار مرگ و میر، کودکان و جوانان در تیررس 

این بیمارى قرار دارند.
محمدرضا محبوب فر با اشاره به اینکه آمار واقعى 
تعداد کل بســترى ها در استان اصفهان 1000 نفر 
است، اظهار کرد: آمار روزانه وزارت بهداشت و درمان 
متناسب با اقدامات غربالگرى با تست تشخیصى 
PCR و سى تى اسکن ریه بیماران بسترى اعالم 

مى شود و این آمار یک بیستم آمار واقعى است.
عضو ســتادملى مقابله با کرونا با بیان اینکه تعداد 

فوتى هاى ناشى از بیمارى کرونا از آمار اعالم شده 
بیشتر اســت، تصریح کرد: آمار اعالم شده مرگ 
و میرهاى ناشــى از بیمارى کرونا شــامل افرادى 
است که در بیمارستان و با تست مثبت PCR فوت 

شده اند.
وى به خیز ابتــالى کرونا در کــودکان و جوانان 
اصفهانى هم اشاره اى کرد و افزود: سرعت مرگ و 

میر هم در این طیف از جمعیت فزونى گرفته است.
عضو ستادملى مقابله با کرونا گفت: در بسیارى از 
مناطق استان اصفهان بیمارى کرونا نه تنها فروکش 

نکرده بلکه شدت  یافته است.

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان 
گفت: در حال حاضر تنهــا محدودیت هاى اعمال 
شده در شهر اصفهان، ممنوعیت برگزارى مراسم 
جشــن و عزا به صورت خصوصى است و با دستور 

دادستان با متخلفان برخورد مى شود.
ســید مهدى میرجهانیان در گفتگو با «تسنیم» با 
بیان اینکه در صورت وخیم شدن شرایط، ناچار به 
تعطیلى مشاغل پر خطر هستیم، گفت: خوشبختانه 
شهر اصفهان در وضعیت قرمز قرار ندارد و تاالرها، 
رســتوران ها، باشگاه هاى ورزشــى و استخرها با 
نظارت جدى تیم هاى بهداشــتى مى توانند به کار 

خود ادامه دهند.
مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان 

افزود: در حال حاضر تنها محدودیت وضع شده در 
شهر اصفهان، ممنوعیت برگزارى مجالس ختم در 
مساجد، عقد و عروسى و مهمانى هاى پرجمعیت در 
باغ ها و منازل شخصى است که نیازى به دریافت 
مجوز ندارند، اما دادستانى اصفهان با توجه به شرایط 
موجود این اختیار را به تیم هاى نظارتى ما داده است 
که در صورت مشــاهده برگزارى چنین مراسمى 
با متخلفان برخورد شــده و برگزارى این دست از 
مراسم ها، اقدام علیه بهداشت عمومى تلقى شود. 
خوشبختانه ســتاد مبارزه با کرونا و اداره کل ارشاد 
اصفهان آموزش هاى الزم را به منظور پیشگیرى 
از شــیوع ویروس کرونا انجام داده اند و از این پس 

مشاهده تخلف، داراى جرای م قانونى است.

توقیف سوارى حامل 359 کیلوگرم مواد مخدر 

کودکان اصفهانى در تیررس کرونا

برخورد با
 برگزارکنندگان مهمانى هاى پرجمعیت 

با حضور سرپرســت مخابرات منطقه اصفهان و 
تعدادى از مسئوالن، همایون نوربخش به عنوان 
سرپرست مدیریت ادارى و منابع انسانى مخابرات 

منطقه اصفهان معرفى شد.
مدیر مخابرات منطقه اصفهان در این مراســم با 
اشاره به جایگاه مهم منابع انسانى در یک سازمان 
اظهار کرد: هنوز جایگاه کلیدى و نقش راهبردى 
مدیریــت منابع انســانى در افزایــش بهره ورى 
و کارایى ســازمانى، ایجــاد تعهد و دلبســتگى 

شــغلى و تعالى عملکرد کارکنان براى بسیارى از 
سازمان ها  مشخص نشــده که امیدوارم در دوره 
جدید بتوانیم با همت و تــالش مضاعف، بیش از 
پیش در راستاى تعالى جایگاه این مدیریت و به تبع 

آن تعالى سازمانى کارکنان قدم برداریم.
ناصر مشایخى در این مراسم ضمن آرزوى موفقیت 
براى سرپرست جدید منابع انسانى از تالش هاى 
اســدا...  بحرینى در زمان عهده دارى این منصب 

تشکر و قدردانى کرد.

انتصاب جدید در مخابرات اصفهان

«بمانى چراغى» یکى از مسن ترین افراد مبتال شده به 
ویروس کرونا در ایران است که در آستانه 105 سالگى 

توانست این ویروس منحوس را شکست دهد.
او متولد 17 مرداد ســال 1295 شمسى اهل روستاى 
تهلگى فریدونشهر است که به بیمارى کرونا دچار شده 
بود و پس از طى مراحل درمانى با شکست کرونا و با حال 

عمومى مناسب از بیمارستان مرخص شد.

مدیر بیمارستان شهیدرجایى داران گفت: «هواى پاك 
و پر از اکسیژن و تغذیه مناسب محل زندگى دلیل شده 
که این بانو در این سن داراى جسمى سالم باشد و به این 

دلیل توانست با این بیمارى مبارزه کند.» 
«مهــدى علیمحمدى»، نوه بانو بمانــى چراغى، مادر 
بزرگ 105 ســاله از روســتاى تهلگى فریدونشهر هم 
درباره ســبک زندگى این بانو اظهار کرد: «مادربزرگ 

من همواره زندگى روستایى و ساده و بى آالیشى داشته 
و از نعمت آب و هواى پاك و مواد غذایى طبیعى و سالم 

بهره برده است.»
 وى ادامه داد: «مادر بزرگم اهل روستاى تهلگى در گذر 
زندگى با توجه به فوت همسر و مشکالت سخت زندگى 
هیچگاه بیمار نشده و زندگى سراسر پرنشاطى را تجربه 

کرده است.»

مســئول پایش پل هاى تاریخى استان اصفهان، با ابراز 
نگرانى از خطر فرونشســت براى آثار تاریخى اصفهان 
گفت: الزم است جلوى وارد شدن آسیب جدى به پل هاى 

تاریخى اصفهان را بگیریم.
على محمد فصیحى نائینى در گفتگو با «ایســنا» اظهار 
کرد: هفته گذشــته در مجاورت پــل خواجو یک مورد 
شکستگى لوله فاضالب داشــتیم. وقتى ما با پدیده اى 
مواجهیم که هر لحظه به شکلى خود را در بخشى از شهر 
نشان مى دهد، این حاکى از خطر جدى فرونشست است. 
وى ادامه داد: زاینده رود به عنوان یک رود همیشه جارى 
در بستر، تعادل سیستمى به محیط پیرامون خود مى داده 
و وقتى این آب مدام قطع و وصل شود و این مسئله کنار 
تغییرات اقلیمى و پایین رفتن سطح آب هاى زیرزمینى 

قرار بگیرد، قطعاً تبعات ناخوشایندى خواهد داشت.
فصیحى تأکید کرد: به عنوان مســئول پایش پل هاى 
تاریخى استان اصفهان نسبت به خطر فرونشست براى 

پل هاى تاریخى اصفهان ابراز نگرانى و اعالم مى کنم که 
باید مطالعات جامع ترى در این زمینه انجام شود.

مسئول پایش پل هاى تاریخى اســتان اصفهان افزود: 
صرف استخراج چند منحنى میزان براى بررسى میزان 
خطر فرونشســت کافى نیســت و باید در یک کمیته 
مشترك با رأى صائب این مسئله بررسى و هر چه زودتر 

تصمیم عاجلى براى آن گرفته شود تا شاهد وارد شدن 
آسیب جدى به ســازه هاى تاریخى نباشیم. وى گفت: 
فرونشست مثل موریانه در سکوت پیش مى رود و الزم 
است که ما به این پدیده خطرناك نگاه جدى ترى داشته 

باشیم.
فصیحى در پاسخ به این سئوال که فرونشست در محدوده 
پل هاى تاریخى خود را به چه شــکل نشان خواهد داد، 
اظهار کرد: معموًال نشست در بناهاى تاریخى با عالئمى 
همراه است که در بحث آسیب نگارى به آن اشاره  شده 
و عمدتاً نیز به شکل ترك هاى 45 درجه اى خود را نشان 

مى دهد.
وى افزود: طبق شــاهدگذارى ها و پایش هاى مداومى 
که از پل هاى تاریخى داشته ایم، خوشبختانه این عالیم 
تاکنون مشاهده نشده اما این دلیل نمى شود که ما مسئله 
فرونشست را رها کنیم و باید همواره مدنظر داشته باشیم 
که پیشگیرى، به ویژه در این زمینه، بهتر از درمان است.

دلیل غلبه بانوى 105 ساله فریدونشهرى بر کرونا

فرونشست مثل موریانه پل هاى اصفهان را تهدید مى کند

 در بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانى از اصفهان عنوان شد

نگران تشدید کرونا در پاییز هستیم 
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یک نویسنده انگلیســى در روزنامه «تایم» ادعا کرد که 
خانه اى که «جیمز باند» واقعــى در آن زندگى مى کرد 
را پیدا کرده   و آدرس آن در شماره 25 خیابان ولینگتون 

استوار لندن است.
نویســنده رمان هاى «جیمز باند»، «یــان فلمینگ»، 
«جیمز باند» را به شهرت جهانى رسانید و بازیگر اولین 
فیلم هاى «جیمز باند»، «شون کانرى» به دلیل ایفاى 
نقش در این فیلم ها از بازیگران نامدار در سراسر دنیا شد. 
«ویلیام بوید»، یکى از ادامه دهندگان داستان هاى «جیمز 
باند» است و در ســال 2013 خود رمانى به نام «سولو» 
نوشته که بعد از تحقیقات توانســته خانه اى که «جیمز 

باند» واقعى که در آن مسکن گزیده بوده را بیابد.

«جیمز باند» به عنــوان یکى از بهتریــن و زبده ترین 
جاسوسان ملکه انگلیس اســت که سوژه رمان ها و بعداً 
فیلم ها شده است. در بین سال هاى 1950 تا 1960، «یان 
فلمینگ» 14 اثر درباره «جیمز باند» نوشته بود، اما هرگز 

فاش نکرده بود که این شخصیت کجا اقامت دارد.
بعد از «شون کانرى»، بازیگران دیگرى در نقش «جیمز 
باند» ظاهر شده اند، اما خاطره «شون کانرى»، «007» 
هرگز از یاد نمى رود. اولین «جیمز باند» درســال 1962 
ساخته شده و تا به امروز 25 فیلم از سرى فیلم هاى «جیمز 
باند» تولید شده است  که این فیلم ها در سراسر جهان به 
فروش باال نیز دســت یافته اند. فیلم هاى «جمیز باند» 

دیگر فیلم هاى جاسوسى را نیز تحت تأثیر قرار داده اند.

«کریس ایوانز»، ستاره سینما و بازیگر نقش «کاپیتان آمریکا» با تشکر از پسرکى 
شش ساله به نام «بریجر واکر» که با دفاع از خواهر خود در برابر حمله یک سگ 
دچار مجروحیتى شدید از ناحیه صورت شده است، او را یک قهرمان خواند و گفت 

سپر کاپیتان آمریکا را براى او خواهد فرستاد.
ایوانز به او گفت: «مطمئن هستم در چند روز گذشته این را زیاده شنیده اى، اما اجازه 
بده من هم یک بار دیگر بگویم: رفیق! تو یک قهرمانى!» او اضافه کرد: «کارى که 
تو انجام دادى بسیار شجاعانه و ایثارگرانه بود. خواهرت خوش شانس است که برادر 

بزرگ ترى همچون تو دارد. پدر و مادرت باید به تو افتخار کنند.»
ایوانز در ادامه ستایش خود از این پســر کوچک گفت: «همین جورى مرد باقى 
بمان، ما به آدم هاى شــبیه تو نیاز داریم. طاقت بیار، من مى دانم بهبودى زخم ها 
طاقت فرساست، ولى بر اساس آنچه من دیدم فکر نمى کنم چیزى بتواند جلوى 

تو را بگیرد.»
«نیکول نوئل»، عمه این پسر شش ســاله اولین کسى بود که با انتشار ویدیویى 
داستان برادرزاده خود را در شبکه هاى اجتماعى همرســانى کرده و از بازیگران 
مجموعه «انتقام جویان» طلب حمایت کرد. او در ویدیوى خود توضیح داد که روز 
9 جوالى برادرزاده شش ساله اش براى دفاع از خواهر خود برابر حمله یک سگ 
وارد عمل شده و این موضوع باعث جراحت شدید او شده است تا جایى که پزشکان 
مجبور شده اند 90 بخیه روى صورت پسرك بزنند. بریجر بعد از آنکه سر و صورتش 

چندین بار توسط سگ گاز گرفته شد، توانست دست خواهر خود را گرفته و او را به 
جایى امن برساند. او بعداً گفت اگر کسى قرار بود بمیرد، آن فرد من بودم.

در ویدیوى پست شده توسط نیکول آمده است: «بعد از زدن 90 بخیه توسط پزشکى 
ماهر، بریجر براى استراحت به خانه آمد. ما عاشق پسر کوچولوى شجاع خود هستیم 
و مى خواهیم تمام ابرقهرمانان از ورود جدیدترین عضو به گروهشان مطلع شوند.»

«مارك رافلو»، «برى الرسون»، «رابى امل» و «گرانت گاستین» دیگر ستاره هایى 
هستند که این پسر کوچک را تحسین کرده اند. رافلو براى او نوشت: «آدم هایى 
که منافع دیگران را مقدم بر خود مى دانند، قهرمان ترین انسان هایى هستند که 

مى شناسم. من حقیقتاً به شجاعت و قلب تو احترام گذاشته و آن را مى ستایم.»

برنامه امیر آقایى بخاطر صحبت هایش علیه صدا و سیما در اختتامیه جشنواره فجر 
پخش نشد یا اختالفات داخل سازمان؟

هفته پیش با وجود اعالم قبلى، گفتگوى امیر آقایى در «دورهمى» پخش نشــد. 
اتفاقى که براى سومین بار در هفته هاى اخیر است که رخ مى دهد و نه صدا و سیما و 

نه برنامه «دورهمى» توضیحى درباره این تغییرات نمى دهند.
طى ســال هاى پخش «دورهمى» معدود برنامه هایى بوده که پخش نشده  اما 
تعداد این حذفیات از فصل تازه این برنامه چند برابر شده. بنیامین بهادرى از حذف 
17 دقیقه از صحبت هایش در «دورهمى» خبر داد و دیگر مهمان هاى برنامه مانند 
پژمان جمشیدى و امید حاجیلى هم کم و بیش به سانسور حرف هایشان اعتراض 
کرده اند. سانسور هایى که براى اولین بار از زمان آغاز پخش «دورهمى» واکنش 
انتقادى مهران مدیرى را هم درپى داشت و حتى برخى مدعوین مانند على کریمى 

به علت این سانسورها اعالم کردند حاضر به شرکت در «دورهمى» نیستند.
این بار اما حذفیات از سانسور به پخش نشدن کل برنامه طى چند هفته اخیر رسیده. 
ابتدا برنامه مجید صالحى با وجود پخش آنونس روى آنتن نرفت. در ادامه، همین 
اتفاق براى گفتگوى رؤیا میرعلمى افتاد و ســومین برنامه پخش نشده گفتگوى 
امیر آقایى بود.  بعید است مشــکل محتوایى در صحبت مهمانان با ممیزى قابل 
حل نباشد و حذف کل برنامه احتماًال به مشکل صدا و سیما با مهمان آن برنامه و 
فعالیت هاى جانبى اش مربوط مى  شود. درباره امیر آقایى فرض هاى زیادى مطرح 
شده که محتمل ترین آنها انتقادت تند او از صدا و سیما در اختتامیه جشنواره فجر 
است. از طرفى شنیده مى شود دلیل پخش نشدن این گفتگو به سریال «آقازاده» 
بر مى گردد. بر اساس شنیده ها، برخى مدیران ارشد تلویزیون با پخش این گفتگو 
آن هم در زمانى که «آقازاده» در حال توزیع است، مخالفت کرده اند. امیر آقایى در 
گفتگوى خود با مهران مدیرى درباره این سریال و پدیده آقازادگى صحبت کرده 

است و احتماًال نگرانى مدیران سیما به همین بخش برمى گردد.

فیلم سینمایى «ایستگاه اتمسفر» با بازى محسن کیایى و شاهرخ فروتنیان بازیگران «هم گناه» 
به سینماى آنالین مى آید.

این فیلم که اولین ساخته مهدى جعفرى در مقام کارگردان و تهیه کنندگى علیرضا قاسم خان است 
سال 1395 ساخته شد.

«ایستگاه اتمسفر» و با داســتانى متفاوت مهمان خانه هاى مردم در سینماى آنالین مى شود. در 

خالصه داستان فیلم «ایستگاه اتمسفر»آمده است: «اتمسفر هواى زمین را دارد و ما هواى همدیگر 

را...» محسن کیایى، شاهرخ فروتنیان، رؤیا افشار، ژاله صامتى، سوگل قالتیان، آناهیتا افشار و... در 
این فیلم سینمایى به ایفاى نقش پرداختند.

همواره نیکى کریمى را با فیلم هاى ماندگارى که در آنها بازى کرده اســت 
مى شناسیم اما این هنرمند مشهور کارگردان قابلى هم است.  

نیکى کریمى، بازیگرى را از سال 68 با فیلم «وسوســه» آغاز کرد و در فیلم 
«عروس» بهروز افخمى حسابى خوش درخشید و نام او بر سر زبان ها افتاد. 
این بازیگر پرکار و محبوب ســینما در فیلم هاى زیادى مقابل دوربین رفت و 
نقش هاى ماندگارى را خلق کرد و حدود سال 80 تصمیم به کارگردانى گرفت 

و اولین فیلم بلند سینمایى اش را در سال 83 مقابل دوربین برد.
در اینجا مرورى داریم بر فیلم هایى که نیکى کریمى کارگردانى کرده است

آتاباى
«آتاباى» فیلمى به کارگردانى نیکى کریمى است که این بانوى کارگردان تهیه 
کنندگى آن را نیز برعهده داشته است و هادى حجازى فر بازیگر کشورمان به 
عنوان نویسنده در این فیلم با نیکى کریمى همکارى کرد. این ساخته نیکى 
کریمى براى اولین بار در سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد 
و زبان این فیلم ترکى آذربایجانى و فارسى اســت. هادى حجازى فر، سحر 
دولتشاهى، جواد عزتى، دانیال نوروش، یوسفعلى دریادل، مه لقا مى نوش و... 

بازیگران فیلم «آتاباى» را تشکیل مى دهند.
شیفت شب

«شیفت شب» فیلمى به کارگردانى، تهیه کنندگى و نویسندگى نیکى کریمى 
است که سال 93 ساخته شد. این فیلم سینمایى ماجراى زنى به نام «ناهید» 
است که همسرش مبلغ زیادى از شرکتى که در آن کار مى کرده برداشته و پولى 
را هم نزول کرده و فرار کرده اســت و «ناهید» براى برگرداندن همسرش به 

دنبال حل کردن مشکالت او است.
نیکى کریمى، محمدرضا فروتن، لیال زارع، امیرحسین آرمان، امیر آقایى، ترالن 
پروانه، سحر قریشى، گوهر خیراندیش، حسین پاکدل و... در این فیلم سینمایى 

به ایفاى نقش پرداخته اند.
سوت پایان

«سوت پایان» به کارگردانى و نویســندگى نیکى کریمى است که سال 89 
ســاخته شــد و نیکى کریمى عالوه بر کارگردانى در آن به ایفاى نقش هم 
پرداخته است. این فیلم سینمایى روایتگر ماجراى یک زوج مستندساز است 
که زندگى آرامى دارند اما ساخت یک مســتند تلویزیونى ماجراى جدیدى را 
برایشان رقم مى زند. نیکى کریمى، شهاب حسینى، مصطفى زمانى، اشکان 
خطیبى، هستى مهدوى، نادر فالح، آتیال پســیانى، بهنوش بختیارى، الهام 
کردا، گوهر خیراندیش، الدن طباطبایى و... بازیگران فیلم «سوت پایان» را 

تشکیل مى دهند.

چند روز بعد
فیلم ســینمایى «چند روز بعد» به کارگردانى و نویســندگى نیکى 

کریمى دومین ساخته این کارگردان در سال 85 است که روایتى 
از ماجراى زنى به نام «شهرزاد» است که قرار است تصمیم 

مهمى در زندگى بگیرد. نیکى کریمى، نیلوفر خوش خلق، 
احســان امانى، بهزاد دورانى، علیرضا انوش فر، حسام 
نورانــى و... بازیگران فیلم «چند روز بعد» را تشــکیل 

مى دهند.
یک شب

«یک شب» فیلمى به کارگردانى نیکى کریمى است 
که اولین تجربه کارگردانى این هنرمند اســت که 

روایتى است از ماجراى یک شب بیرون ماندن یک 
دختر و برخورد او با مردهایى که داستان زندگى 

خود را برایش تعریف مى کنند. 
هانیه توسلى، سعید ابراهیمى فر، عبدالرضا 
فخارى دوالبى و نادر ترکمن در این فیلم 

به ایفاى نقش پرداخته اند.

غالمحســین لطفــى، بازیگر ســینما، تئاتر و 
تلویزیون درباره آخرین فعالیت هاى خود در عرصه 
بازیگرى گفت: در حال حاضر مشــغول هیچ کارى 
نیستم، پیش از شیوع بیمارى کرونا پیشنهاد خاصى 
نداشــتم، حاال هم که بیمارى فراگیر شده 
تمامى آثار تعطیل شــده اند انتظارى 

نیست. 
وى با اشــاره به لزوم حمایت از 
بازیگران در زمان مقابله با 
کرونا افزود: نزدیک 
به دو ماه اســت 

که اکثر فعالیت هاى هنرى از قبیل تئاتر، ســینما و 
تلویزیون تعطیل شده اســت، وقتى تولیدات نباشد 
طبیعتاً تمامى بازیگران بیکار مى شوند و باید در خانه 
بمانند، این وضعیت بدون شک زندگى آنها را با مشکل 

روبه رو خواهد کرد. 
بازیگر فیلم ســینمایى «خفه گى» در همین راستا 
تأکید کرد: شغل بازیگر بازیگرى است، از همین راه 
امرار معاش مى کند، از همین راه نان زن و بچه خود را 
فراهم مى کند، حاال که همه پروژه ها تعطیل شده اند 
یک بازیگر چگونه باید زندگى کند، چرا هیچ حمایتى از 
بازیگران پیشکسوت که خانه نشین شده اند نمى شود؟ 

وى با اشاره به لزوم رعایت نکات بهداشتى اذعان کرد: 
البته این را بگویم که این وضع فقط مختص به کشور 
ما نیســت، تمام جهان درگیر بیمارى کرونا شده اند، 
پس باید مراقب باشــیم، این ویروس شوخى بردار 
نیست، نمى شــود به راحتى به زندگى معمول مثل 

سابق پرداخت بلکه باید خیلى چیزها را رعایت کرد. 
وى با اشاره به خانه نشینى در ایام شیوع کرونا اذعان 
کرد: من بنا بر وظیفه خود در خانه مانده ام، این را هم 
بگویم پیش از کرونا هم خانه نشین بودم و پیشنهادات 
زیادى نداشتم، همیشــه امیدوارم که وضعیت تغییر 

کند، شاید با همین امید بتوان به آینده امیدوار بود. 

بازیگران پیشکسوت همیشه دچار
 وضعیت کرونایى هستند

بازیگر محبوب سینماى ایران، 16 سال است فیلم مى سازد

نیکى کریمِى کارگردان را هم بشناسید
رگردانى و نویســندگى نیکى 

5ر سال85 است که روایتى
 که قرار است تصمیم 

نیلوفر خوش خلق، 
ضا انوش فر، حسام 
عد» را تشــکیل 

ى کریمى است 
ند اســت که 

 ماندن یک 
ن زندگى 

رضا 
یلم 

در خانه مانده ام، این را هم  یفه خود
نا هم خانه نشین بودم و پیشنهادات 
میشــه امیدوارم که وضعیت تغییر 

ن امید بتوان به آینده امیدوار بود. 

محسن کیایى در فیلم «ایستگاه اتمسفر»

خانه «جیمز باند» واقعى پیدا شد!

شــبکه نمایش از دیروز شــنبه 28 تیرماه تا آخر هفته آثار «انیو 
موریکونه»، آهنگساز مطرح را مرور مى کند.

شــبکه نمایش در ژانر منتخب هفته، به فیلم هایــى با موضوع 
زندگینامه (بیوگرافى) مى پــردازد و در بخش صحنه گران، مرور 
آثار آهنگساز برجسته فیلم انیو موریکونه را در جدول پخش قرار 

داده است.
موریکونه که ســاخت موســیقى بیش از 500 اثر ســینمایى و 
تلویزیونى و همچنین صد اثر کالسیک را بر عهده داشت، پنج بار 
با فیلم هاى «روزهاى بهشــت» (1978)، «مأموریت» (1986)، 
«تسخیرناپذیران» (1987)، «باگزى» (1991) و «مالنا» (2000) 
نامزد کسب جایزه اســکار شد و در ســال 2007 میالدى جایزه 
افتخارى آکادمى علوم و هنرهاى سینمایى اسکار را دریافت کرد و 
در سال 2016 در سن 87 سالگى براى فیلم «هشت نفرت انگیز» 
ســاخته «کوئنتین تارانتینو» جایزه اسکار موسیقى متن را کسب 

کرد.
وى با کارگردانان شاخص بسیارى چون «سرجیو لئونه»، «برناردو 
برتولوچى»، «رومن پوالنســکى»، «فرانکــو زفیرلى»، «الیور 
اســتون»، «کوئنتین تارانتینو»، «جوزپه تورناتوره» و «پیر پائولو 
پازولینى» همکارى داشــت؛ با این حال، خیلى ها او را با ملودى 
فراموش نشدنى مى شناسند که براى فیلم هاى ژانر وسترن اسپاگتى 

دهه 60 میالدى به کارگردانى «سرجیو لئونه» ساخت.
فیلم هایى سینمایى با موسیقى این آهنگساز مطرح در باکس مرور 
آثار از شنبه تا جمعه ســاعت 21 به ترتیب «حرفه اى»، «روزى 
روزگارى در غرب»، «تسخیرناپذیران»، «نبرد الجزایر»، «ارتش 

5 نفره»، «دسته سیسیلى ها» و «خوب، بد، زشت» هستند.

«هیئت طبقه بندى فیلم بریتانیا» (BBFC) تأیید کرد 
که فیلم درام «جوکر» به کارگردانى «تاد فیلیپس» که 
از کتاب هاى کامیک اقتباس شــد و رده  سنى بزرگسال 
دریافت کرد، سال گذشته در بریتانیا با بیشترین شکایت 
مواجه شده است. در این فهرست ساالنه «جوکر» با 20 

شکایت در صدر ایستاده است. 
بخش اعظم شــکایت ها علیه «جوکر» به این مســئله 
مرتبط است که فیلم به علت «خشونت و لحن» آن باید 
رده  سنى باالتر از 18 ســال دریافت مى کرده نه باالتر از 
15 سال. برخى دیگر نیز مى گویند هیئت طبقه بندى باید 
نمایش فیلم را به کلى ممنوع اعالم مى کرده است. هیئت 
از رده  سنى فیلم دفاع مى کند و معتقد است فیلم «تحمیل 
درد یا مصدومیت را به گونه اى که سن 18 سالگى الزم 

باشد به کار نمى گیرد».

هرچند «جوکر» بیشترین میزان شکایت را در سال 2019 
متوجه خود ساخته، اما شمار کلى شکایت ها بسیار کمتر 
از فیلم جاسوسى «گنجشک سرخ» در سال 2018 بود. 
این فیلم با بازى «جنیفر الرنس» 64 شــکایت دریافت 
کرد. اغلب این شکایت ها نیز مانند فیلم «جوکر» در مورد 
رده  سنى فیلم و خشونت باالى آن بود. 
مجموع تمامى شکایت ها در سال 2019 
به 149 مى رسد که نسبت به سال 2018 
نزدیک به 50 درصد کاهش را نشــان 

مى دهد.
فیلم «شوالیه  تاریکى» به کارگردانى 
«کریستوفر نوالن» ســال 2008 در 
مجموع 364 شــکایت دریافت کرد. 
اغلب شاکیان از رده بندى سنى باالتر 
از 12 فیلم از هیئت انتقاد کرده بودند. 
به نظر مى رســد که با گذشــت زمان 
مخاطبین بیشتر به دیدن خشونت روى 
پرده هاى ســینما خو گرفته اند یا شاید 
نمایــش «هیث  لجــر» در نقش شــخصیت  «جوکر» 

وحشتناك تر از «واکین فینیکس» بوده است.
فیلم «جوکر» در آمریکا نیز پیش از اکران به علت نحوه  
نمایش خشونت با انتقاداتى روبه رو شد و منتقدین فیلم 
را به سبب همدردى با شــخصیت شرور قصه نکوهش 
کردند. اما فیلیپس در چندین مصاحبه از فیلم دفاع کرد 
و گفت تأثیرات واقعى خشــونت را به تصویر مى کشد نه 
نسخه  کارتونى آن، که در فیلم هایى مثل «انتقام جویان» 

دیده مى شد.

قدردانى ابرقهرمان سینما از ابرقهرمان 6 ساله

رکورد عجیبى که فیلم «جوکر» ثبت کرد

7 روز با نمایش فیلم هاى 
ماندگار آهنگساز مطرح

چرا «دورهمى» امیر آقایى پخش نشد؟

غالمحســین لطفــى، بازیگر ســین
تلویزیون درباره آخرین فعالیت هاى خود
بازیگرى گفت: در حال حاضر مشــغول ه
نیستم، پیش از شیوع بیمارى کرونا پیشنه
حاال هم که بیمارى فر نداشــتم،
تمامى آثار تعطیل شــده اند

نیست. 
وى با اشــاره به لزوم
بازیگران در زمان
کرونا افزود
به دو ما

باز
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على پزشک با انتشار توییتى به شکست جمعه شب سپاهان و 
انتقاداتى که در فضاى مجازى علیه تیم ایجاد شده، 

واکنش نشان داد.
 شــاگردان امیرقلعه نویى مقابل تراکتور در 
ورزشگاه یادگار امام(ره) شکست خوردند تا 
پس از مدت ها عنوان دومى جدول لیگ 

نوزدهم به تیمى غیر از سپاهان برسد.
این شکســت که در پى دو تساوى مقابل 
ســایپا و پارس جنوبى جم به دست آمد، 
با ناراحتى هواداران ســپاهان همراه شده و 
در فضاى مجازى مى تــوان اظهار نظرهاى 
مختلفى در این مورد و آینده قلعه نویى را مشاهده 
کرد. عمده هواداران سپاهان خواستار اخراج وى هستند.
على پزشک، سخنگوى باشگاه نیز در همین رابطه توییتى منتشر 
کرده و ضمن اشاره به این نکته که تمام امکانات مورد نیاز براى تیم فراهم بوده، از هواداران 
سپاهان خواسته صبر داشته باشــند؛ چرا که معتقد است اتخاذ تصمیم هاى سریع با نتیجه خوبى 

همراه نخواهد شد.
سپاهان با 42 امتیاز رتبه سوم جدول رده بندى را در اختیار دارد و در بازى هاى باقیمانده باید براى 
کسب سهمیه آسیایى تالش کند؛ ضمن اینکه سپاهان همچنان یکى از مدعیان جام حذفى نیز 

به شمار مى رود.

تراکتور در ســه مســابقه متوالى مقابل مدعیان کسب 
ســهمیه لیگ قهرمانان موفق بوده و به 7 امتیاز 

رسیده است.
 شــرایط باالى جدول به گونــه اى بود که 
ســاکت الهامى به خوبى مى دانست حتى 
تساوى مقابل ســپاهان رده دومى نیز به 
کارش نمى آید و باید نفراتى را درون زمین 
قرار دهد و تاکتیکى بچینــد که تراکتور 
از این مسابقه حســاس نه 3 امتیاز، بلکه 6 
امتیاز را کسب کند و پشــت سر پرسپولیس 

قرار بگیرد.
الهامى کــه در پایان هفته چهاردهــم تراکتور را در 
رده دهم جدول تحویل گرفته بود، با چهار برد پیاپى مقابل 
فوالد، نفت مسجدسلیمان، شهرخودرو و پیکان شرایط تیمش را بهتر کرد و این روند را به غیر از 
مقطع کوتاهى، در نیم فصل دوم ادامه داد تا اینکه جمعه شب هم موفق شد با برد ارزشمندى مقابل 

سپاهان، سرخپوشان آذربایجان را به رده دوم جدول برگرداند.
تراکتور در هفته بیســت و سوم که جدال مهمى در راه کسب سهمیه آســیایى برابر صنعت نفت 
داشت، توانست به برترى برسد و در دیدار اخیرش نیز با وجود غیبت ستاره هاى خارجى و بازیکنان 
تأثیرگذارش مثل مسعود شجاعى و اشکان دژآگه، توانست یک امتیاز در ورزشگاه آزادى مقابل 

استقالل بگیرد تا دوباره آرامش خود را به دست بیاورد.
اما الهامى و شاگردانش جمعه شب این روند فوق العاده اى که شــروع کرده بودند را با برد مقابل 
سپاهان که یک امتیاز بیشتر از آنها داشت، ادامه دادند تا در روز شکست شهرخودرو، با جهش دو 

پله اى به رده دوم بروند و خود را در آستانه کسب سهمیه آسیایى ببینند.
سرمربى تراکتور که رفاقت دیرینه اى هم با امیر قلعه نویى دارد و هر دو سرمربى بزرگ شده نازى آباد 
هستند، قبل از شروع مسابقه با دسته گل به سمت او رفت ولى در جریان بازى تیمش با زدن دو گل 
توانست به برد برسد و مچ او را بخواباند؛ با وجود این، الهامى پس از پایان بازى هم به رسم ادب به 

سمت سرمربى سپاهان رفت و به او خسته نباشید گفت.
شاگردان الهامى که در دیدار با سپاهان از نظر فنى و تاکتیکى نمایش درخشانى با پاس هاى پیاپى 
و دقت 85 درصدى داشتند و مالکیت 52 درصدى توپ را در اختیار گرفته بودند، با بازى منطقى از 

سد تیم سپاهان عبور کردند تا در بهترین شرایط خود در طول لیگ نوزدهم قرار بگیرند.
تراکتور که در بازى رفت با هدایت مصطفى دنیزلى در ورزشگاه نقش جهان به شاگردان  قلعه نویى 
باخته بود، در استادیوم بدون تماشــاگر یادگار امام(ره) تبریز موفق شد انتقام شکست قبلى را در 
بهترین زمان ممکن و در فاصله پنج هفته تا پایــان فصل بگیرد تا ثابت کند در فرم ایده آلى براى 

ادامه بازى هاست.
شاگردان الهامى هفته آینده نیز باید مسابقه حساس دیگرى را با تیم رده چهارمى شهرخودرو که 
2 امتیاز کمتر از آنها دارد، برگزار کنند که برترى در آن بازى پرش بلندى براى آنها در راه رسیدن 

به سهمیه آسیایى خواهد بود.
الهامى که فصل گذشته مربى شهرخودرو بوده و شناخت زیادى از این تیم دارد، امیدوار است مثل 
دور رفت که با تراکتور تیم مشهدى را شکست داد، این بار هم به این مهم دست پیدا کند تا تراکتور 

در جایگاه دوم جدول بماند.

رقباى چهار تیم ایرانى در رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا لیست 
خود را دســتخوش تغییراتى خواهند کرد و بازیکنانى 

جدید نیز به لیست آنها افزوده خواهد شد.
 تیم هــاى الهالل، االهلى، التعــاون و النصر 
چهار تیم رقیب براى باشــگاه هاى ایرانى 
در رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا هستند 
که قرار است از اواخر ماه آینده به صورت 
متمرکز در کشور قطر برگزار شود؛ ابراهیم 
القاسم، دبیرکل فدراسیون عربستان درباره 
تقویت تیم هاى عربســتانى براى حضور 
در ادامــه فصل لیگ قهرمانــان نیز گفت: با 
کنفدراسیون آسیا براى اضافه کردن نام بازیکنان 
جدید چهار نمایندگان کشــور در لیگ قهرمانان به 
لیستشان به توافق رســیدیم؛ منتظر حکم AFC هستیم تا 

این بازیکنان در لیست تیم ها قرار بگیرند.
استقالل، پرسپولیس، شهر خودرو و ســپاهان چهار نماینده ایران در فصل 2019-2020 لیگ 
قهرمانان آسیا هستند که قرار است با سفر به کشــور قطر، در اواخر مرداد ماه رقابت هاى خود را 

دنبال کنند.

اخراج قلعه نویى؟ تصمیم سریعى نمى گیریم

رفیقى که قلعه نویى را ناك اوت کرد

تقویت اعراب در آسیا

قاســم حدادى فر مى گوید که داور بازى با ماشین سازى 
اشــتباهات تأثیرگذارى داشــت که باعث شکست ذوب 

آهن شد.
دیدار ماشــین ســازى و ذوب آهن یکى از جنجالى ترین 
بازى هاى لیگ نوزدهــم بود؛ دیدارى که با ســه پنالتى، 
دو اخــراج و دو گل مــردود تیــم میزبان با پیــروزى تیم 
مهمان یعنى ماشین ســازى تبریز به پایان رسید. یکى از 
اخراجى ها کاپیتان ذوب آهن قاســم حــدادى فر بود که 
درخصوص صحنه اخراج قانع نشده و همچنین اعتقاد دارد 
که دو گل مردود تیمش کامًال درست بوده است. حدادى فر 

در گفتگویى به سئواالتى در این خصوص پاسخ داده است:
وى درباره بازى با ماشین ســازى گفت: «گل دوم که ما 
زدیم در نیمه دوم، من لب خط بودم و کرنر را زدم و دیدم 
گل شد. داور پشتش به من بود، من به سرعت آمدم سمت 
او و مى خواستم اعتراض کنم و بچه ها هم همه اعتراض 
مى کردند و حتى هلش مى دادند. او عقب عقب آمد و پایش 
رفت روى پاى من و من دســتم را گذاشتم روى کمر او و 
دوباره داشــتیم اعتراض مى کردیم و خدا شاهد است که 
کوچک ترین بى احترامى و ناســزا را نگفتم و اگر کسى 
بگوید که به داور فحش داده ام، فوتبال که هیچى، زندگى 
را کنار مى گذارم. بعد که جنجال ها تمام شد به من کارت 
قرمز داد و من فقط گفتم که دلیلش را بگو، گفت تو من را 
هل دادى! گفتم تو پایــت رفت روى پاى من! رفتى روى 
پایم و من فقط دستم را روى کمرت گذاشتم، اما گفت نه 

تو من را زدى!» 
کاپیتان ذوب آهن راجع به تصمیم هاى داور توضیح داد: 
«این مســئله از دقایق اول بازى برایم ســخت بود، هند 
پشــت 18 را نمى گرفت و خطاها را به نفع آنها مى گرفت 
و همینطور ادامــه دار بود تــا آن صحنه. مــن خیلى از 
صحنه ها خدا شاهد است که تیم را آرام کردم و بازیکنان 
را کنار کشیدم که اعتراض نکنید اما واقعًا آن صحنه همه 
ریختیم دورش و داشت عقب عقب مى رفت و بچه ها هم 
اعتراض مى کردند که پایش رفت روى پاى من و اخراجم 
کرد. خدا من را ببخشد من هیچ وقت درباره داورى صحبت 

نکردم اما به نظرم هیچ چیز طبیعى نبود.»
او همچنین در پاسخ به این سئوال که کدام اشتباه مهمتر 
بود، اظهار کرد: «به نظر من گل اول را اگر مى زدیم تمام 

بود. آفساید گل اول فاجعه داورى است و هر طور که نگاه 
کنى که یک فاجعه است و شاید یک داور 15 ساله که دو بار 
لب خط رفته باشد هم آن را نمى گرفت. گل دوم غیرقابل 
توجیه است و اصًال تو چه هندى را گرفتى؟ این اشتباهات 
تیم ما را عصبى کرده بود. پشــت 18 قدم توپ خورد به 
بازیکنانشــان، گفتم خطاســت گفت نه توپ به دستش 
خورده! ُخب تــوپ باید به کجا بخورد تــا خطا بگیرید؟! 
خدا شاهد اســت بعد از پنالتى ما، بازیکن شماره 88 (قائم 
اســالمى خواه) یک حرف هایى زد، رفت با داور و کمک 

دعوا کرد باید اخراجش مى کرد اما هیچ...»
قاسم حدادى فر در مورد اشتباهات داورى در بازى با پیکان 
نیز عنوان کرد: «در بازى پیکان هم بود اما نه به این شدت. 
در این دیدار وضعیت تیمى ما خیلــى خوب بود و صاحب 

توپ و میدان بودیم و باورم نمى شود که اینطور سوت زده. 
سوت هاى معمولى را اشتباه مى زد که تیم عصبى مى شد و 
غیر از اشتباهات بزرگ، قصد داشت تیم را هم عصبى کند.»

وى در ادامه صحبت هایش با اشــاره بــه لحظه اى که 
در برخورد با مهاجم ماشــین ســازى روى زمین افتاد و 
بیهوش شد، گفت: «من اصًال سى چهل ثانیه هیچ چیزى 
نمى دیدم. دقیقه 5 بازیکن با کف پا آمد روى ســاق من و 
جاى استوك هایش هم هست. گفتم قلم پایم مى شکست 
اما دوباره هیچ. خیلى عجیب بود. تــوپ در هوا بود و من 
حواسم نبود که ایشان سه گام زده اند، من نمى توانم درباره 
آن صحنه قضاوت کنم اما دقیقه 5 که بازیکن ماشین زد 
روى ساق من حداقل کارت زرد یا قرمز داشت چون روى 
ساق بود. صحنه آل کثیر را ندیدم و جفتمان بلند شدیم و 

نمى دانم نظر داور چیست.»
هافبک بازیســاز تیم اصفهانى دربــاره وضعیت داورى 
همچنین افزود: «تیم ما شرایط خوبى در جدول ندارد و تیم 
تحت فشار است. این بازى یک هفته خیلى خوب داشتیم و 
خیلى تمرین کردیم اما وقتى مى آیى در زمین خیلى تالش 
مى کنى ولى داور سه چهار اشتباه تأثیرگذار مى کند و حق 
یک تیم و هواداران و بازیکنانش ضایع مى شود. نمى دانم 

قرار است چه بشود.»
کاپیتان ذوبى ها در پاسخ به این سئوال که آیا با داور بعد 
از بازى صحبت کرد؟ گفت: «اصًال. من وسط نیمه آمدم 
گفتم صحنه گل را دیدم اما اصًال جواب نمى داد، رویش 
را برمى گرداند و مى گفت تمام شــده. مگر مى شود تمام 

شده باشد؟»

گفتنى هاى کاپیتان ذوب آهن از دیدار جنجالى پنج شنبه

حدادى فر:  داور رفت روى پایم و 
اخراجم کرد!

امیر قلعه نویى روزهاى سختى را در سپاهان پشت سر مى گذراند. شکست ســپاهان به تراکتور باعث شد تا شاگردان وى رده دوم 
جدول را از دست بدهند. او در شرایطى نتیجه بازى جمعه را ناعادالنه دانسته که آمار او در بازى هاى خارج از خانه اصًال جالب نیست.

سپاهان که در ابتداى فصل آمار خوبى در بازى هاى خارج از خانه داشت و حتى پرسپولیس را در ورزشگاه آزادى شکست داده بود، 
از هفته هفتم-29 مهر سال گذشته- که موفق شد گل گهر را در سیرجان شکست دهد، دیگر در هیچ بازى خارج از خانه اش پیروز 

نشده است.
این تیم مقابل پارس جنوبى، نساجى، شهرخودرو، ماشین سازى، نفت مسجدسلیمان، ذوب آهن، سایپا و پارس جنوبى به تساوى 

رسیده و از صنعت نفت و تراکتور شکست خورده تا در ده بازى آخر خارج از خانه اش موفق به کسب برد نشده باشد.
موضوعى که باعث شده در صفحه اینستاگرام هواداران سپاهان، شــدیداً از  قلعه نویى انتقاد کند و این سئوال را از کاربرانش بپرسد 
که امیر باید اخراج شود یا اینکه بهتر است باشگاه 10 درصد از قرارداد او را به دلیل نتایج ضعیف کسر کند. اکثر پاسخ ها هم حاکى از 
نارضایتى شدید اصفهانى ها از سرمربى تیمشان است و باید دید نتایج سپاهان در هفته هاى آینده مى تواند جو علیه امیر را عوض کند 
یا نه. فعًال که اگر بخواهیم کامنت هاى صفحه هواداران سپاهان در اینستاگرام را مالك قرار دهیم، باید بگوییم که قلعه نویى تقریبًا 

هیچ طرفدارى در اصفهان ندارد.

امیر قل
جدول

سپاهان
از هفته
نشد
این
رسید
موضوع
که امیر
نارضای
یا نه. ف
هیچ ط

آمار مى گوید اصالً هم ناعادالنه نبود 
بزرگوار!

مشت هاى گره کرده ساکت الهامى بعد از گل 
دوم تراکتور در بازى با سپاهان و شادى بعد از 
گل امیر ارسالن مطهرى بعد از باز کردن دروازه 
صنعت نفت نشان مى دهد فوتبالى ها اشتیاق 

به از سرگیرى رویدادها داشتند.
ایــن اتفاقات گــذر فوتبال از کرونا را نشــان 
مى دهد. و پایان یک مقاومت که ترس چاشنى 
آن بود. فوتبال بدون تماشاگر روح ندارد اما بهتر 
از تعطیلى آن اســت؛ به خصوص که این عدم 
حضور نقشه هیچکس نیست جز کرونا که البته 
نه در ایران و نه در هیچ کشورى حریف فوتبال 

نشد و این معجزه فوتبال است.
پرســپولیس مى تواند قهرمانى اش را جشن 
بگیرد. در غیاب تماشــاگران؛ همانند رئال که 
قهرمان اللیگا شد؛ اســتقالل مى تواند براى 
دومى تالش کند و آزمون و خطاها را با مجیدى 
براى قهرمانى در فصل آینده پشت سر بگذارد؛ 
تراکتور هم همینطور؛ ســپاهان متوجه خیلى 
از حقایق شــده؛ اینکه براى قهرمانى در لیگ 

برتر عالوه بر بازى هاى بزرگ باید در بازى با 
تیم هاى نیمه پایین جدول هــم 3 امتیاز را به 
دســت بیاورد که در غیر این صورت جام را از 
دســت خواهد داد؛ ماجراجویى فوالد با جواد 
نکونام باقى مانده، تیمى کــه دوبار قهرمانى 
در لیگ برتر را تجربه کرده؛ اینها همه اتفاقات 
هفته هاى پایانى خواهد بود کــه اگر به بهانه 
کرونا برگزار نمى شــد رقم نمى خورد و چقدر 
حیف. ایــن زیبایى ها جاى خــود را به چالش 
انتخاب تیم قهرمان مــى داد و مصاحبه هایى 

که به طور حتم چهره فوتبال را زشت مى کرد.
کرونا یک بحران دامنگیر اســت؛ نظم جهان 
را تحت الشــعاع قرار داده و خیلى از فعالیت ها 
را مختل کرده اما چه خــوب فوتبال ما با همه 
سختى ها به مقابله به آن رسید به جاى تسلیم 
شدن. رعایت پروتکل هاى بهداشتى از سوى 
همه تیم ها آنقدر ســخت نبود که به بهانه آن 
فوتبال تعطیل مى شد و حاال فوتبال ایران هم 
نشان داد در صورت خواست توانمندى عبور از 

بحران ها را دارد. همانند فشــردگى بازى ها. 
سال هاست فشردگى بازى ها در فوتبال حرفه 
اى به دلیل کســب درآمدهاى بیشتر مرسوم 
شده اما فوتبال ما در مواجهه با چنین اتفاقى گله 
مند است شاید به  این دلیل که براى فشردگى 

بازى ها تمرین نمى کند.
کرونا هســت اما فوتبــال ادامــه دارد؛ کرونا 
هســت اما زندگى ادامه دارد؛ کرونا فوتبال را 
هم محدود کــرده اما نمى تواند اشــتیاق ها را 
از بین ببرد. فوتبال اســت و روحیه جنگندگى 
اش؛ فوتبال اســت و خاطرات شیرین و تلخى 
که مى ســازد که هــر دو روایتگر تالش هاى 
درونى تیم ها هستند و البته ارزشمند. فوتبال از 
کرونا عبور کرده و به مقاومت ادامه مى دهد تا 
نشان دهد زندگى ادامه دارد و هیچ چیزى بهانه 
قانع کننــده اى براى ناامید شــدن نیســت. 
باید با کرونا مبارزه کرد. ویروســى که با همه 
تلخى هایش درس هاى زیادى براى ما داشت. 

گذر فوتبال از کرونا بیش از 3 امتیاز داشت.

فوتبالى که تسلیم ویروس نشد

انزور کاوازاشویلى، عضو کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال روسیه معتقد است سردار 
آزمون و آرتم جیوبــا، دو مهاجم زنیت به دلیل حرکت غیراخالقیشــان بعد از بازى با 
کراسنودار باید مجازات شوند. این عضو کمیته انضباطى فدراسیون روسیه گفت: مجازات 
بر حسب درجه خطاى بازیکن درنظر گرفته مى شود. این اقدام این دو بازیکن خجالت 
آور بود. هر دو آنها اعمال بدى انجام دادند که در نهایت مدمدوف، رئیس زنیت درباره 
این حرکت مهاجمانش مصاحبه اشتباهى انجام داد. آزمون و جیوبا دو هفته پیش بعد از 
پیروزى مقابل کراسنودار و مسجل شدن قهرمانى در رختکن تیم اقدامى غیراخالقى و 

ناپسند انجام دادند که واکنش هاى بسیارى را در روسیه و کشورمان داشت.

سردار و آرتم مجازات مى شوند

سعید نظرى

احمد خلیلى
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اخطار اجرایى
شماره: 98- 1439 حل 12 به موجب رأى شماره 2143 تاریخ 98/10/16 حوزه 12 شوراى 
حل اختالف شهرستان خمینى شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه سهیال جهانگیرى 
فرزند على نشانى: مجهول المکان محکوم اســت به: حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى 
و انتقال اتومبیل پراید 132 به شــماره انتظامى ایران 796/43 ب 51 به نام خواهان یاسر 
جهانگیرى فرزند غالمعلى شغل: آزاد نشانى: خمینى شهر- خ نبوى منش- وازیچه- کوچه 
129- عرفان 44 غربى بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال بابت هزینه 
دادرسى در حق خواهان و پرداخت نیم عشــر دولتى به صندوق دولت. رأى صادره غیابى 
است. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 913829 شعبه 12 

شوراى حل اختالف شهرستان خمینى شهر (مجتمع شماره یک)/4/202 
مزایده

شــماره آگهى: 139903902003000038 تاریخ آگهى: 1399/04/23 شــماره پرونده: 
139404002003001156 آگهى مزایده اموال غیرمنقول (اســناد ذمه): 9402385- بر 
اساس پرونده اجرایى شماره 139404002003001156 به شماره بایگانى فوق 9402385 
ششدانگ پالك ثبتى به شــماره 84 فرعى از 2577 اصلى بخش 1 اصفهان واقع در طبقه 
پنجم واحد جنوب غربیه به مساحت 141/68 مترمربع که 8/95 مترمربع آن به تراس مسقف 
اســت بانضمام انبارى پالك 100 فرعى واقع در زیرزمین به مســاحت 3/47 مترمربع به 
انضمام پارکینگ پالك 133 فرعى واقع در زیرزمین به مساحت 12/50 مترمربع به انضمام 
قدرالسهم از عرصه مشاعى و مشاعات که عبارتند از: پارکینگ 150 فرعى، رامپ مشاعى 
151 فرعى، سالن اجتماعات 152 فرعى، حیاط مشاعى 153 فرعى، حیاط خلوت مشاعى 
154 فرعى،  راهرو و راه پله و آسانسور مشاعى پالك هاى 155 و 156 فرعى، اتاق نگهبانى 
157 فرعى و موتورخانه مشاعى 158 فرعى است و حدود و مشخصات آن به شرح زیر است. 
به آدرس اصفهان خیابان آیت اله کاشانى کوچه کســرى مجتمع مسکونى کسرى طبقه 
پنجم واحد 33 متعلق به خانم شهره مسائلى فرزند مهدى به شماره ملى 1288338317، 
که سند ششدانگ عرصه و اعیان داراى سند مالکیت اصلى با شماره چاپى 545659 مورد 
ثبت شماره 46423 در صفحه 422 دفتر 199 دفاتر بخش 1 اصفهان که برابر نامه به شماره 
139705802023003521- 97/12/14 و 139885602023004300- 98/10/09 
اداره ثبت اســناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان به نام نامبرده سابقه ثبت دارد و حدود 
و مشخصات ششدانگ آپارتمان مرقوم عبارت است از شــماًال اول دیواریست اشتراکى با 
آپارتمان 83 فرعى به طول 12. 5 متر دوم در سه قسمت که قسمت اول شرقى و سوم غربى 
است پنجره و دیواریست به نورگیر مشاعى به طول هاى 0/94، 1/70 و 2/10  متر سوم در 
چهار قسمت که قسمت اول شرقى و سوم مورب شرقى و چهارم مورب غربى است دیوارى 
ست اشتراکى با آپارتمان مذکور به طول هاى 0/9، 2/91، 0/37 و 0/09 متر چهارم در پنج 
قسمت که قسمت اول مورب شرقى و دوم و چهارم شرقى است درب و دیواریست به راهرو 
و راه پله و آسانسور مشــاعى 156 فرعى به طول هاى 0/32، 0/80، 1/53  ،1/74 و 2/35 
متر شرقا: اول پنجره و دیواریست به داکت مشاعى به طول 1/60 متر دوم در دو قسمت که 
قسمت اول جنوبى است پنجره و دیوارى است به نورگیر مشاعى به طول هاى 1/56 و 1/93 
متر سوم در دو قسمت که قسمت اول جنوبى است دیواریست اشتراکى با آپارتمان 85 فرعى 
به طول هاى 0/09 و 6/96 متر چهارم دیواریست به داکت مشاعى به طول 0/50 متر پنجم 
دیواریست اشتراکى با آپارتمان مذکور به طول 1/54 متر جنوبا: اول دیواریست اشتراکى با 
آپارتمان 85 فرعى به طول 0/54 متر دوم نرده است به فضاى حیاط مشاعى 153 فرعى به 
طول 25. 5 متر سوم در دو قسمت که قسمت اول غربى است دیواریست به فضاى پالك 

2577/7 به طول هاى 5/07 و 2/33 متر چهارم در پنج قسمت که قسمت اول و سوم غربى 
و دوم مورب غربى و پنجم شرقى است پنجره و دیواریست به نورگیر مشاعى به طول هاى 
0/30، 0/94، 0/70، 1/95 و 1/45 متر پنج دیواریســت به فضاى پالك 2577/7 مذکور 
به طول 1/05 متر غربا: دیواریســت به فضاى پالك 2577/10 به طول 8/90 متر حدود و 
مشخصات انبارى پالك 100 فرعى به شرح زیر است: شماال: درب و دیواریست به محوطه 
مشاعى پارکینگ 150 فرعى به طول 2/12 متر شــرقا: دیواریست اشتراکى با انبارى 99 
فرعى به طول 1/64 متر جنوبا: دیواریست به تحتانى پالك 2576/1 به طول 2/12 متر غربا: 
دیواریست اشتراکى با انبارى 101 فرعى به طول 64. 1 متر حدود و مشخصات پارکینگ 
پالك 133 فرعى به شرح زیر است: شماال: خط مفروض مستقیمى است به محوطه مشاعى 
پارکینگ 150 فرعى به طول 2/50 متر شــرقا: خط مفروض مستقیمى است به پارکینگ 
132 فرعى به طول 5 متر  جنوبا: خط مفروض مستقیمى است به محوطه مشاعى پارکینگ 
150 فرعى به طول 2/50 متر غربا: خط مفروض مستقیمى است به پارکینگ 134 فرعى 
به طول 5 متر ضمناً  حسب گزارش کارشناس رسمى دادگسترى شرح پالك مرقوم عبارت 
است از یک واحد آپارتمان در سمت جنوب غربى از طبقه پنجم مجتمع آپارتمانى کسرى 
به نشانى خ آیت اله کاشانى کوچه کســرى مجتمع مسکونى کسرى طبقه پنجم واحد 33 
میباشد. مجتمع مذکور در حد هفت سقف میباشد و در طبقه زیرزمین پارکینگ ها و انبارى 
ها واقع گردیده و طبقه همکف شامل سه واحد مسکونى و البى ورودى و سالن اجتماعات 
اســت. طبقه اول الى پنجم هر کدام داراى شش واحد مسکونى میباشــند. اسکلت باربر 
مجتمع بتنى و نماى سمت شمال ســاختمان عمدتا آجر و تا حدى سنگ میباشد. مجتمع 
مورد نظر داراى دو دستگاه آسانسور میباشد. آپارتمان مورد ارزیابى داراى سه اتاق خواب، 
آشپزخانه open با کابینت چوبى، سالن پذیرائى، سرویس هاى بهداشتى و انشعابات آب، 
برق و گاز و پارکینگ و انبارى میباشد پوشش کف پذیرائى و اتاق خواب ها سرامیک، سطح 
رویه دیوارهاى اتاق خواب ها و پذیرایى نقاشــى، سیستم گرمایش و سرمایش موتورخانه، 
دربهاى داخلى چوبى و درب رو به تراس آلومینیوم اســت. قدمت ساخت در حدود 14 سال 
است. پوشش کف سالن اجتماعات (مشاعات ساختمان) سرامیک و دیوار نقاشى، کف البى 
سرامیک میباشد. پوشــش کف حیاط سنگ و دیوار حیاط آجر شــده است. ارزش تمامت 
ششدانگ آپارتمان موردنظر به مبلغ پانزده میلیارد و سیصد میلیون ریال (15300000000) 
ریال برآورد و ارزیابى شد. طالبین مى توانند به آدرس اصفهان خیابان آیت اله کاشانى کوچه 
کسرى مجتمع مسکونى کســرى طبقه پنجم واحد 33 مراجعه و از مورد مزایده دیدن به 
عمل آورند. مزایده از ساعت 9 صبح الى 12 روز شنبه مورخ 1399/5/11 در شعبه اول اداره 
اجراى اسناد رســمى اصفهان واقع در اصفهان خیابان هشت بهشت شرقى ابتداى خیابان 
الهور طبقه چهارم از طریق مزایده به فروش مى رســد و مورد مزایده ششــدانگ پالك 
ثبتى به شماره 84 فرعى از 2577 اصلى بخش 1 اصفهان که مبلغ 15300000000 ریال 
قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى دادگسترى شروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شــود. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى 
گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. این 
آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان چاپ و منتشــر خواهد شد. که 
خریداران جهت شرکت در مزایده با ارایه 10 درصد مبلغ پایه مزایده به حساب ساتنا به شماره 
IR 090100004061013207670192 بنام وجوه ســپرده اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اصفهان با شناســه واریز 998108561161070070570000000000 امکان حضور در 
جلسه مزایده را دارند. ضمنا طبق ماده 136 آئین نامه اصالحى (شرکت در مزایده منوط به 
پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسى به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده 
قانونى او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت 
مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به 
حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده 

تجدید میگردد) الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى 
هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت 
هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده 
نقداً وصول مى گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از 
تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. تاریخ انتشار: یکشنبه 1399/4/29 

م الف: 913717 زهرا یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/4/206
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139804002003003613/1 شماره بایگانى پرونده: 9805066/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139903802003000097 تاریخ صــدور: 1399/03/24 آگهى ابالغ 
اجرائیه پرونده اجرائى شماره 9805066 بدین وسیله به آقاى مرتضى شهیدى عزیزآبادى 
نام پدر:  رمضان تاریخ تولد: 1351/02/24 شماره ملى: 5499395195 شماره شناسنامه: 
9 ساکن اصفهان خیابان ســجاد کوچه مجتبى خانى محمدرضا شهیدى که طبق گزارش 
مامور مربوطه آدرس شما شناســائى نگردیده و به نشــانى اصفهان خیابان کاوه خیابان 
گلستان چهارراه هســا مجتمع بهار بلوك A واحد 18 طبقه 6 که طبق گزارش مامور اداره 
پست ابالغ واقعى میسر نگردیده ابالغ مى شود که باستناد سند ازدواج شماره 5409 مورخ 
1377/12/10 تنظیمى دفترخانه ازدواج شماره 148 اصفهان بابت مهریه به شرح کل ما فى 
القباله که عبارت است از: مهرالسنه حضرت زهرا علیها سالم دویست و شصت و دو ریال، 
هدیه کالم اله مجید دویست هزار ریال،  بابت بهاى مسکن پانزده میلیون ریال،  یکصد سکه 
بهار آزادى مقوم به پنجاه میلیون ریال، بیست مثقال طالى زرگرپسند مقوم به چهار میلیون 
و هشــتصد هزار ریال که جمع کل هفتاد میلیون و دویست و شصت و دو ریال بر ذمه زوج 
است عندالمطالبه بزوجه بپردازد به خانم لیال خودســیانى بدهکار مى باشید که بر اثر عدم 
پرداخت بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و 
پرونده اجرائى به شماره 139804002003003613 در این اداره مطرح مى باشد. لذا طبق 
ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى 
که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 
درج و منتشر مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام و چنانچه ظرف مدت بیست 
روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ننمایید،  عملیات اجرائى علیه شما جریان خواهد یافت. م الف: 917749 رئیس اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان/4/208
اخطار اجرایى

شماره 742/98 به موجب راى شــماره 25/99 تاریخ 99/01/24 حوزه نجف آباد شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه جهانگیر شاهیوند نام 
پدر على  به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ نوزده میلیون و دویست 
و هفت هزار ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و ششصد هزار ریال  بابت هزینه 
هاى دادرسى و نشرآگهى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 98/10/16 لغایت اجراى حکم  
در حق محکوم له و پرداخت مبلغ نهصد و شصت هزار و چهارصد ریال بابت نیم عشر دولتى 
اصل خواسته درحق صندوق دولت.محکوم له: سید حســین حسینى  نام پدر یوسف شغل 
بازنشسته شهردارى  به نشانى: ویالشهر خ 118 فرعى آپارتمان بهنام واحد 4 ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 915862/م الف-شعبه ششم شوراى حل 

اختالف نجف آباد/4/215

ابالغ وقت دادرسى
خواهان ســید مرتضى مطلبى دادخواستى به خواســته الزام خوانده تجدید نظر خواهى به 
راى شورا به طرفیت خوانده 1- مجتبى فخارى 2- مرتضى باز دار به شوراى حل اختالف 
شعبه پنجم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 99/8 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 10 روز پس از رویت ســاعت 12-8 صبح تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به 
دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به 
انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. - الزم به ذکر است که خواندگان 
10 روز پس از رویت جهت تبادل لوایح در محل شورا حاضر شود- در فرجه قانونى از تاریخ 
نشر آگهى فقط ده روز فرصت دارند- آدرس شورا : نجف آباد خیابان گلبهار غربى مجتمع 
شوراهاى حل اختالف نجف آباد م الف: 917709 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/4/216
فقدان سند مالکیت

شماره: 139985602030004672      آقاى بهنام حسناتى نجف  آبادى فرزند محمد حسن 
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت یک دانگ و نیم مشاع باستثناء بهاء ثمینه اعیانى از ششدانگ پالك ثبتى 
شماره 9524 فرعى از 391 اصلى واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که درصفحه 584 دفتر 31 
امالك ذیل ثبت 7967 بنام نامبرده ثبت و سند بشماره چاپى 598477 سرى الف 88-16 
صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار 1399/04/29، 917891/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى 

ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/4/217
اخطار اجرایى

شماره 109/98 به موجب رأى شماره 335 تاریخ 98/4/18 حوزه دوم حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان شهرضا که قطعیت یافته است. محکوم علیه اصغر رفیعى فرزند حسینعلى 
نشانى: بهارســتان- بلوار شــفق 1- بلوك طبقه 4- واحد 43- کدپستى 8143174135 
محکوم است به: 1- حضور در دفاتر رسمى ثبت اســناد و انتقال رسمى خودرو سوارى پژو 
206 به شماره انتظامى 53- 917 ج 99. 2- پرداخت مبلغ 2/650/000 ریال هزینه دادرسى 
در حق محکوم له محمدرضا فردوسیان فرزند عبدالعلى نشانى: شهرضا- خیابان آزادگان- 
فرعى 2- پالك 52، 3- پرداخت حق االجرا در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراى 
احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحا اعالم نماید. م الف/ 917375شعبه دوم  شوراى حل اختالف 

شهرستان شهرضا (مجتمع شماره یک)/4/218

آگهى تغییرات
شرکت سپیدمان صنعت چهل ستون سهامى خاص به شــماره ثبت 31735 و شناسه ملى 
10260522873 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/04/17 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - مهرى کاظمى رنانى به شماره ملى 1290438064، علیرضا عسگرى رنانى 
به شماره ملى 1290287333 و على قربانى به شماره ملى 0049925105 به عنوان اعضاى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - ســید ابوالفضل میرحسینى به شماره ملى 
1290738203 و داود عسگرى به شماره ملى 1290739412 بترتیب بسمت بازرسان اصلى 
و على البدل شرکت براى مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (916515)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى فرا طرح نوین مهرگان پیشتاز سهامى خاص به شماره ثبت 33285 و شناسه 
ملى 10260538041 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/03/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : جواد شامیرزائى جشوقانى به شماره ملى 5659600387 به سمت رئیس 
هیأت مدیره - حمیدرضا ابکاء خواجویى به شماره ملى 1288114508به سمت مدیر عامل 
و عضواصلى هیأت مدیره - هاله انصار الحسینى به شمارملى 1288166850به سمت نایب 
رئیس هیأت مدیره براى مدت دوسال انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
با امضاى مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره متفقاً و با مهر شــرکت معتبر مى باشد. مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیأت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (917335)

آگهى تغییرات
شرکت توان آذین پارس سهامى خاص به شماره ثبت 25025 و شناسه ملى 10260458010 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/02/29 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : اسداله شــیخى پور به شــماره ملى 4679538661 و نیما شــیخى پور به شماره ملى 
1753868734 و هومن شیخى پور به شماره ملى 1757155082 بعنوان اعضاى اصلى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. پروانه آبتین به کد ملى 1971285498 و محمدرضا 
غفارى جونقانى کد ملى 4679549874 به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و بازرس على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (916514)

آگهى تغییرات
شرکت سپیدمان صنعت چهل ستون سهامى خاص به شماره ثبت 31735 و شناسه ملى 
10260522873 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/04/17 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - مهرى کاظمى رنانى به شماره ملى 1290438064 بعنوان رئیس 
هیئت مدیره، علیرضا عسگرى رنانى یه شماره ملى 1290287333 بعنوان مدیرعامل 
و على قربانى به شماره ملى 0049925105 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل 
و با مهر شرکت معتبر است. - ضمنا مدیر عامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (916517)

آگهى تغییرات
شرکت نیرو گسترش جهان کاوه شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 53960 و شناسه ملى 
14004847579 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/03/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : فیروز جوادى پور بــه کدملى 1209435438 و شــهین دهقانى به کدملى 
2297098898 و مرضیه برخوردارى به کدملى 4120041816 بعنوان اعضاى اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.ســیدمرتضى عمادى به کدملى 1209790734 
وچنگیز طاهرى به کدملى503971318 1209822865 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند .روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (917363)

آگهى تغییرات
 شرکت شعله سامان نقش جهان سهامى خاص به شماره ثبت 58140 و شناسه ملى 14006681793 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/04/11 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : حمید گودرزى نژاد به کدملى 1130185753 بســمت مدیر عامل شرکت و عضو هیئت مدیره و 
امید گودرزى نژاد به کدملى 1130067718 بســمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا مهدوى به کدملى 
5759949462 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. علیرضا گودرزى 
نژاد به کدملى 1273676361 و على مهدوى به کدملى 5759894552 بترتیب بسمت بازرسان اصلى 
و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهد آور و همچنین کلیه 
اوراق عادى و ادارى شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است. روزنامه نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (916498)

آگهى تغییرات
شــرکت توان آذین پارس ســهامى خاص به شــماره ثبــت 25025 و شناســه ملى 
10260458010 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/02/29 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : اسداله شیخى پور بشماره ملى 4679538661 بسمت رئیس هیأت مدیره و نیما 
شیخى پوربشماره ملى 1753868734 بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و هومن شیخى پور 
بشماره ملى 1757155082 بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند . ضمناً (مدیر عامل) مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و اسناد مالى و 
بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء یکى از اعضاى هیئت مدیره منفرداً با مهر شرکت معتبر 
است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء اعضاى هیئت مدیره منفرداً و با مهر شرکت 
معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (916516)

آگهى تغییرات
شرکت صنعت پژوه حدید شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 27134 و شناسه ملى 10260478632 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســالیانه مورخ 1399/04/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
صورتهاى مالى منتهى به1398/12/29 به تصویب رســید. احمدمعظم با کد ملى 0937529958 و 
محمدرضا محمدى فرد با کد ملى 1141477998 و فضل اله شــجاعى با کد ملى 1199505765و 
غالمرضا ملکیان شــهرضا با کد ملى 1198957468 به عنوان عضو على البــدل و منوچهرمختارى 
ورنوسفادرانى با کد ملى 1141024391 به عنوان عضو على البدل براى مدت دو سال انتخاب گردیدند 
زهرامجنون به کد ملى1287325777 و مسلم منتظرى بیستگانى با کد ملى 1170988059 به ترتیب 
بعنوان بازرسان اصلى وعلى البدل براى مدت یکســال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت درج 
آگهى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (917362)

آگهى تغییرات
شرکت مهندســى فرا طرح نوین مهرگان پیشتاز 
سهامى خاص به شماره ثبت 33285 و شناسه ملى 
10260538041 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/03/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : اعضــاى هیأت مدیره 
عبارت اند از جواد شــامیرزائى جشوقانى به شماره 
ملى 5659600387 ، حمیدرضا ابکاء خواجویى به 
شماره ملى 1288114508و هاله انصار الحسینى 
به شــمارملى 1288166850براى مدت دوسال 
انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (917349)

آگهى تغییرات
شــرکت نیرو گســترش جهان کاوه شرکت سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 53960 و شناســه ملى 
14004847579 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/03/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت در واحد ثبتى اصفهان 
به نشانى اســتان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ،
 بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله دستگرده ، کوچه 
گلبرگ ، بن بســت جبارزارع ، پــالك 41 ، طبقه اول 
کدپستى 8138733411 تعیین گردید و ماده مربوطه 
اساسنامه به شــرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (917368)

آگهى تغییرات
شرکت شعله سامان نقش جهان سهامى خاص به شماره ثبت 58140 و شناســه ملى 14006681793 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/04/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: کلیه امورگازرسانى مسکونى – دولتى 
– صنعتى با فشار 4/1 الى 1000 پوند در سطح کشور – طراحى ، مشاوره هاى تامین متریال و اجراى سیستم هاى حفاظت کاتدیک ، تست هاى مقاومت نشتى با 
هر فشار ، انجام کلیه تست هاى پوشش عایق شبکه هاى 4/1 الى 1000 پوند و تعویض و پوشش عایق مربوطه – انجام کلیه عملیات رادیوگرافى و تفسیر فیلم از 
سرجوش ها با هر اتصال و هر سایز – اجراى کلیه عملیات آبرسانى ، سفت کارى و نازك کارى کلیه ساختمان هاى مسکونى ادارى و دولتى – طراحى و تولید دستگاه 
و ماشین سازى – خرید و فروش کلیه مواد اولیه و متریال مصرفى در پروژه هاى نفت ، گاز و آب اعم از چدنى ، فوالدى و پلى اتیلن – صادرات و واردات کلیه اجناس 
مجاز بازرگانى – شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و غیر دولتى – اخذ وام و تسهیالت از بانکهاى دولتى و غیردولتى در جهت تحقق اهداف شرکت – اخذ 
و اهداى نمایندگى در داخل و خارج از کشــور – تامین نیروى انســانى متخصص و غیر متخصص جهت ارگانهاى خصوصى و دولتى – انجام کلیه خدمات تعمیر و 
نگهدارى و زیرسازى و آسفالت معابر – خدمات شهرى – نظافت و تعمیر و نگهدارى فضاى سبز و تاسیسات کلیه ارگانها و بیمارستان ها - مشاوره ، طراحى ، تامین 
کاال و بازرسى و اهداى تاییدیه هاى مهندسى – بازرسى از کلیه پروژه هاى گازرسانى و آب رسانى وفوالدى و پلى اتیلن در مدت نامحدود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (916509)

تاسیس
موسسه غیر تجارى هیات ورزشى اتومبیل رانى و موتور سوارى استان اصفهان درتاریخ 1399/04/25 به شماره ثبت 6224 به شناسه ملى 14009291902 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع :مدیریت درجهت توسعه و ارتقاء ورزش اتومبیل رانى و موتور 
سوارى از پایه تا قهرمانى با استانداردهاى فدراسیون هاى جهانى و آسیایى و فدراسیون ج ا.ا و تالش درراه ایجاد ساختار مدرن نظیر آکادمى و موسسات آموزشى 
این رشته درسطح استان مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله درب کوشک ، 
خیابان مسجد سید ، خیابان چهارباغ پایین ، پالك- 248 ، طبقه همکف کدپستى 8136685393 اولین مدیران : احمد بازو بندى به شماره ملى 1932197701 به 
سمت رئیس هیات بمدت چهار سال انتخاب گردید. زهرا پیکان پور به شماره ملى 1291086048 به سمت نائب رئیس هیات وعضو اصلى و مهدى کاوه به شماره 
ملى 1289104891 به سمت دبیر هیات وعضو اصلى و ابراهیم قاسمى به شماره ملى 0491767463 به سمت خزانه دار و عضو اصلى براى مدت نامحدود تعیین 
انتخاب شدند دارندگان حق امضا :اسناد بانکى واوراق بهادار وتعهد اور هیات با امضاى ثابت خزانه دارو امضاى رئیس هیات و در غیاب رئیس هیات،نایب رئیس (در 
صورت اخذ تفویض اختیار از رئیس هیات ) ودر غیاب نایب رئیس،دبیر هیات (نیز در صورت اخذ تفویض اختیار از رئیس هیات ) قابل اقدام است. کلیه مکاتبات عادى 
و ادارى (غیر تعهد آور ) با امضاء رئیس هیات در غیاب وى نائب رئیس هیات و یا دبیر انجام مى پذیرد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (917381)
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هیچ قانــون ثابتى مبنى بر نوشــیدن روزانه 
هشــت لیــوان آب وجــود نــدارد. 
متخصصان تغذیه و پزشــکان 
مى گوینــد 20 درصد از آب 
مورد نیاز بــدن از طریق 
غذاها تأمین مى شود؛ 
پــس اگر هــر روز 
حدود 9 فنجان آب 
بنوشید، کافى است اما 
نباید زیاد خود را درگیر این 
اندازه ها کنید. بعضى از روزها برحسب میزان فعالیتى که در 
طول روز داشته اید، نیاز به آب بیشترى دارید؛ در ضمن نوع 
تغذیه، وضعیت آب و هوایى و برخى عوامــل دیگر در میزان 

مایعات دریافتى افراد تأثیر مى گذارند.
طى چند سال اخیر، دانشــمندان تحقیقاتى را در زمینه کافئین 
و تأثیرات آن انجام داده اند که نشــان مى دهد کافئین ارتباطى 
با تشــدید ادرار ندارد و به همان اندازه آب ادرارآور است. بنابراین 
کافئین باعث کاهش مایعات بدن از طریق ادرار نمى شود؛ یعنى 

هشت لیوان نوشــیدنى کافئین دار به اندازه هشت لیوان مایعات 
دیگر، بدن را مرطوب مى کند.

به تمام افرادى که به اشــتباه فکر مى کنند با نوشــیدن آب زیاد 
مى توانند وزن کم کنند و الغر شــوند، باید گفــت که تا به حال 
هیچ مدرك و دلیل علمــى مبنى بر ارتباط میان نوشــیدن آب و 
احساس سیرى ارائه نشده است. متخصصان تغذیه مى گویند آب 
تنها زمانى در کاهش وزن مؤثر اســت که بخشى از یک غذاى پر 
حجم، سبزیجات و سوپ باشد. مثًال خانم هایى که به جاى خوردن 
غذاهاى پر کالرى، سبزیجاتى مثل بروکلى مى خورند، با مصرف 
کمتر کالرى ها، کاهش وزن پیدا مى کنند. غذاهاى پر آب همیشه 
زیاد به نظر مى رســند به طورى که ذهن فریب مى خورد. گاهى 
اوقات برخى افراد گرسنگى را با تشنگى اشتباه مى گیرند و به جاى 
نوشیدن آب، غذا مى خورند و به همین دلیل بیشتر چاق مى شوند. 
برعکس، افرادى که با احساس گرســنگى به سراغ نوشیدن آب 
مى روند، به دلیل دریافت کالرى بســیار کمتر الغر مى شــوند. 
نوشیدن یک نوشیدنى بدون کالرى به شما کمک مى کند تا به غذا 
حمله نبرید و با اشتهاى بسیار زیاد غذا نخورید و از همین راه میزان 

غذاى دریافتى شما کنترل مى شود.

مکانیزم تشنگى معموًال وقتى که بدن 1 تا 2 درصد دچار کم آبى 
مى شود، شروع شده و نشــانه آن کاهش تعرق بدن است. بدن ما 
همیشه مقدار مشخصى ســدیم در خون حفظ مى کند. در مورد 
مایعات نیز همین گونه اســت. وقتى این تعادل به هم مى خورد، 
حسگرهاى تشنگى در مغز پیغام هشدار مى دهد که زمان نوشیدن 
مایعات اســت و باید هر چه زودتر این نیاز برطرف شود. کم آبى 
واقعى با از دست رفتن 2 درصد از وزن بدن رخ مى دهد؛ اما با دیدن 
عالئمى مثل سردرد، حالت تهوع و احساس سرگیجه، پیش از این 
حالت، مى توانید اقدام به رفع آن کنیــد. بنابراین در طول روز به 
طور مداوم و پیاپى آب بنوشید به جاى اینکه سه لیوان آب را یکجا 

بنوشید و تا چند ساعت دیگر آب ننوشید.
نوشیدن آب اگر بسیار سریع تر از عملکرد کلیه ها صورت بگیرد، 
باعث بر هم خوردن تعادل الکترولیت ها در خون، همچنین تورم 
مغز، حمالت ناگهانى و کما مى شــود. البته نوشیدن مقدار بسیار 
زیاد آب نیز عالئم هشــداردهنده و خطراتى به دنبال دارد؛ اما اگر 
مى خواهید با نوشیدن آب فراوان دچار مشکل نشوید، بهتر است 
هیچگاه حجم زیادى از آب را به یکباره ننوشــید و آن مقدار را به 
طور متناسب در چند نوبت بنوشید تا در عملکرد کلیه ها نیز اختاللى 

ایجاد نشود.
در یک روز معمولى، به طور متوسط بدن ما حجم تقریباً زیادى آب را 
از دست مى دهد. تا از این راه سموم را دفع کند. در هر صورت همه 
ما باید هر روز بیشتر از مقدار آبى که از دست مى دهیم، آب بنوشیم 
و این مقدار بستگى به سن و سال، مقدار فعالیت روزانه و متابولیسم 
داخلى بدن دارد. به طور روزانه ســه لیتر آب یا سایر مایعات مقدار 

مناسبى است.
سعى کنید نوشیدنى هاى دیگر را جایگزین آب نکنید. بهتر است 
هر روز سه لیتر آب بنوشید. اما اکثر مردم بیشتر قهوه، چاى و نوشابه 

مى نوشند تا آب.
بهتر است هنگام غذا خوردن کمتر آب و مایعات دیگر بنوشید؛ چرا 
که باعث عدم گوارش غذا مى شــود در ماه هاى گرم سال نیاز به 
نوشیدن آب بیشــتر داریم. عالوه بر آن، نورخورشید نیز باعث کم 
آبى پوست مى شود و براى مرطوب نگه داشتن و حفظ رطوبت باید 
از کرم ضدآفتاب استفاده کرد. نیم ساعت قبل و 2/5 ساعت بعد از 
خوردن غذا آب ننوشید تا فرایند گوارش به خوبى انجام شود. هر روز 
صبح بعد از بیدار شدن از خواب دو لیوان آب بنوشید تا کم آبى بدن 

در طول شب جبران شود.

آب خوردن خیلى هم کار ساده اى نیست!
هیچ قانــون ثابتى مبنى بر نوشــیدن روزانه 
هشــت لیــوان آب وجــود نــدارد.

متخصصان تغذیه و پزشــکان 
مىگوینــد 20 درصد از آب 
از طریق مورد نیاز بــدن

غذاها تأمین مى شود؛ 
پــس اگر هــر روز 
حدود 9 فنجان آب

بنوشید، کافى است اما 
نباید زیاد خود را درگیر این 
روزها برحسبمیزان فعالیتى که در بعضى از اندازه ها کنید.
نوع ضمن طول روز داشته اید، نیاز به آب بیشترى دارید؛ در

تغذیه، وضعیت آب و هوایى و برخى عوامــل دیگر در میزان 
مایعات دریافتى افراد تأثیر مى گذارند.

در زمینه کافئین  تحقیقاتى را طى چند سال اخیر، دانشــمندان
و تأثیرات آن انجام داده اند که نشــان مى دهد کافئین ارتباطى 
با تشــدید ادرار ندارد و به همان اندازه آب ادرارآور است. بنابراین 
کافئین باعث کاهش مایعات بدن از طریق ادرار نمى شود؛ یعنى 

نوش هشت لیوان
بدنرا مر دیگر،
به تمام افرادى
مى توانند وزن
هیچ مدركو د
احساس سیرى
تنها زمانى در ک

حجم، سبزیجات
غذاهاى پر کالر
کمتر کالرى ها
مى نظر زیاد به
اوقات برخى افر
نوشیدن آب، غذ
برعکس، افرادى
مى روند، به دلی
نوشیدن یک نو
حمله نبرید و با

غذاى دریافتىش

آب خورد

همه گیــرى بیمــارى کووید-19 بــه مفهوم 
بروز تغییــرات ناگهانــى در زندگــى روزمره، 
الزام به رعایــت فاصله اجتماعــى و مواجهه با 
محدودیت هایى است که برخى از آنها مى تواند 
بر سالمت روان افراد تأثیر منفى داشته باشد. این 
تغییرات موجب مى شــود تا میزان قرار گرفتن 
افراد در معرض فاکتورهــاى خطرزاى مؤثر در 
بروز عالئم افســردگى همچون نداشتن فعالیت 
فیزیکى، نبود حمایت هاى اجتماعى، احســاس 
تنهایــى و محدودیــت در انجــام فعالیت هاى 

سرگرم کننده افزایش پیدا کند.
همچنین شواهد موجود از تجربه همه گیرى هاى 
گذشته از قبیل سارس و آنفلوآنزاى خوکى نشان 
مى دهد که اقدامات مهار بیمارى از قبیل قرنطینه 
و انزواى اجتماعــى تأثیر مخربى بر ســالمت 

روان دارد.
نرخ افسردگى در بزرگســاالن و جوانان نگران 
کننده اســت و طبق پیش بینى هاى سازمان 

جهانى بهداشت (WHO) با ادامه شرایط 
فعلى افزایش پیــدا مى کند. تا 

ســال 2030 میالدى، 
افســردگى باالترین 
بار بیمارى در ســطح 
جهان خواهــد بود. 
بنابرایــن اگرچــه 
تمرکــز اولیــه در 
مدت همه گیرى 
بیمارى بــه طور 
قابل توجهى روى 

ســالمت جســمى 
است اما ضرورت دارد 

که سالمت روان افراد نیز مورد توجه قرار گیرد 
چرا که این دو با هم در ارتباط هستند.

توصیه هــاى بســیارى خطاب به فــرد مبتال 
به افســردگى وجود دارد اما در ایــن مطلب به 
فردى که با شــخص افســرده زندگى مى کند، 

توصیه هایى شده است.
بســیارى از افراد درخواســت کمک از دیگران 
را مشــکل مى دانند و اجازه نمى دهند دیگران 
به احســاس آنان پى ببرند. الزم اســت بدانیم 
اذعان فرد به حال خوب داشتن، لزومًا به مفهوم 
خوب بودن او نیست. بهتر است تا از او سئواالت 
بیشترى پرسیده شود تا مســئله مهمى از قبیل 
عالئم افسردگى از دست داده نشود. درصورتى 
که فرد از ابراز حال روحى خــود امتناع مى کند 
الزم است به رفتارهاى او دقت شود و هر موضوع 
غیرعادى از قبیل نامنظم شــدن الگوى خواب، 
از دست دادن اشتها و 
خیره شــدن براى 
مدت زمان طوالنى 

جدى گرفته شود.
احساســات افــراد 
اغلــب بــا افــکار و 
رفتارهایشان مرتبط است 
و این در مدل رفتار درمانى 
شــناختى نیز نشــان داده 
مى شــود. زمانى که افراد 

احساس افســردگى مى کنند اغلب جریان هاى 
تکرارى از افکار منفى را تجربه مى کنند.

در این شرایط مى توان از فرد خواست تا به جنبه 
دیگر وضعیتى که در آن قرار دارد نگاه کند. مثًال 
مطرح کردن پرســش هایى از قبیل اینکه «به 
دوستى که در این شرایط قرار دارد چه توصیه اى 
مى کنى؟» یــا «روش مفیدتر فکر کردن در این 

مورد چه خواهد بود؟»
افســردگى باعث مى شــود افکار خود انتقادى 
از قبیل «من خوب نیســتم» و «نباید اینچنین 
احساس کنم» به ســراغ فرد مى آید. این افکار 

مى تواند حس افسردگى را تشدید کند.
همچنیــن در نظر گرفتن این نکته مفید اســت 
که فرد مبتال به افســردگى را مطمئن سازید که 
احساس او را درك مى کنید و احساسات او قابل 
درك و معتبر اســت و به مرور زمان مى گذرد. 
این نوع از تأیید شدن به شــخصى که افسرده 
اســت کمک مى کند تا از انتقاد کــردن از خود 
به دلیل داشــتن چنین احساســاتى خوددارى

 کند.
 افرادى که افسرده هستند معموًال از افراد و انجام 
فعالیت ها دورى مى کنند. خــوددارى از انجام 
فعالیت هاى لذت بخش و ارزشــمند، افسردگى 
فرد را تشدید مى کند. مى توان به فرد کمک کرد 
تا مجدد به انجام کارهایى کــه براى او اهمیت 
داشته ترغیب شود و با این احساس مقابله کند.  

به افراد افسرده کمک کنید چطور متوجه شویم 
کرونا به ریه هاى ما حمله کرده است؟
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هرچند در دستورالعمل هاى صادره از سوى شمارى از کشورها، 
پوشــیدن طلق محافظ در کنار ماسک به عنوان عاملى براى 
جلوگیرى از ابتال به ویروس کرونا آمده اســت؛ با این حال، 
دانشــمندان درباره میزان کارآیى آنان دچار اختالف 

نظر هستند.
دکتر «آمش آجاال»، محقق ارشد در مرکز ایمنى 
سالمت دانشگاه جانز هاپکینز مى گوید: «افرادى 
که ماســک هاى دست ســاز و خانگى مى زنند 
معموًال به طور پیوسته مجبورند با دست زدن به 
صورت آنها را صاف کنند. امرى که احتمال ابتال 
را باال مى برد. اما وقتى از طلق محافظ اســتفاده 
مى کنید احتمال اینکه به صورتتان دســت بزنید 
کمتر است.» دکتر آجاال مى گوید حرف زدن و نفس 
کشیدن با طلق محافظ راحت تر است، این در حالى 
است که معموًال مردم شکایت دارند که ماسک با 
چسبیدن به دهان و بینى آنان، تنفس و بیانشان را 

دچار مشکل مى کند.
دکتر «الى پرنسویچ»، استاد دانشکده طب دانشگاه 
آیووا با استناد به تحقیقى که در سال 2014 درباره 
نقش طلق محافظ در جلوگیرى از ابتالى افراد به 

ویروس آنفلوآنزا انجام شده است مى گوید استفاده از این روش 
سرایت قطرات ریز حاصل از سرفه یا عطسه و حاوى ویروس را 

تا 96 درصد کاهش مى دهد.
دکتر «مایکل ادموند»، پروفسور امراض عفونى در دانشگاه آیووا 
مى افزاید: «من فکر مى کنم طلق محافظ گزینه خوبى است. 
یک مزیت بزرگ آن این است که در این فصل از سال به داغى 
ماسک ها نیستند و براى اکثر مردم هم تنفس با آنها راحت تر 

از تنفس با ماسک است و تمیز کردنشان هم آسان تر است.»
در همین حال «ویلیام لیندزى»، پژوهشــگر در مؤسسه ملى 
سالمت آمریکا تأکید دارد که سالمت عمومى در گروى این 
است که مردم ماسک به صورت بزنند. وى مى گوید: «ماسک 
پارچه اى یا پزشکى بهتر از طلق محافظ مى تواند مسیر ذرات 
ریز حاوى ویروس را ســد کند. طلق محافظ براى ذرات واقعًا 
بزرگ که تقریبًا مى توانید آنها را ببینید خوب است، اما هرچه 
ذرات کوچک تر مى شوند، نفوذ به دهان و بینى شما برایشان 

راحت تر خواهد بود.»
در همین حال دکتر «آن شــوکت»، از مرکز کنترل و مبارزه 
با بیمارى هاى مســرى آمریکا مى گوید: «ما فکر نمى کنیم 
داده هایى در این رابطه موجود باشد که نشان دهد طلق بهتر 

است یا بدتر. توصیه ما با این حال ماسک صورت است.»

ماسک یا طلق محافظ؛ کدام مؤثرتر است؟ 

فوق تخصص ریه دانشگاه علوم پزشکى کرمانشاه با 
اشــاره به نحوه عملکرد ویروس کرونا در بدن انسان، 
گفت: بیمــارى کووید-19 ارگان ها و قســمت هاى 
مختلف بدن را درگیر مى کند همانند ریه، قلب، عروق، 
دســتگاه گوارش، مغز و درگیرى هــاى ریوى در این 

بیماران بارزتر است.
مهدى سلیمى ادامه داد: در حدود 20 درصد از بیماران 
دچار درگیرى ریوى شدید مى شوند که این امر مى تواند 
به صورت تنگى نفس، گاهى ســرفه و کاهش سطح 
اکســیژن خون خودش را نشــان دهد و از طرفى نیز 
درصد کمى وارد فازهاى شدیدتر بیمارى شده که نیاز 

به دستگاه ونتیالتور دارند.
وى با بیان اینکه کرونا با مکانیزم هاى مختلف سبب 
کاهش سطح اکسیژن خون مى شود، افزود: یکى از علل 
مهم آن نیز ایجاد لخته هاى کوچک در عروق ریه که 

باعث افت اکسیژن و افزایش فشار شریان ریه مى شود.
سلیمى ادامه داد: بیماران مبتال به ویروس کرونا که از 
ناحیه ریه دچار مشکل شده اند ویژگى هاى خاصى دارند 
و در مراحل اولیه و گاهى در موارد شدید بدون عالئم 
تنگى نفس، درگیرى ریوى شــدید و اکســیژن هاى 

پایین دارند.
فوق تخصص ریه دانشگاه علوم پزشکى گفت: درگیرى 
ریوى از روزهاى ششم و هفتم از ابتداى شروع عالئم 
آغاز مى شود و تا روزهاى دهم و یازدهم دچار درگیرى 
ریوى است که توصیه مى کنیم بیماران مبتال پس از 
تشــخیص ابتال اقدام به اندازه گیرى سطح اکسیژن 
خود کنند و اگر زیر 93 درصد ســطح اکسیژن بود باید 

بسترى شود.
سلیمى با بیان اینکه برخى از بیماران وارد فاز شدیدترى 
از درگیرى ریوى مى شوند که نیاز به دستگاه ونتیالتور 

پیدا مى کننــد، افزود: 
اغلب این بیمــاران با درمان بهبود 
مى یابنــد و در مقابــل برخى بــه درمان هاى 

طوالنى ترى نیاز دارند.
وى گفت: با توجه به این موضوع که این درگیرى هاى 
شدید جبران پذیر نیســت، بهترین راه رعایت فاصله 
اجتماعى، استفاده از ماسک و شستشوى دست هاست 
و همچنین پیگیرى افت اکسیژن در روزهاى ششم و 

هفتم است.
فوق تخصص ریه دانشگاه علوم پزشکى در پایان تأ کید 
کرد: این فکر که اگر دچار ویروس کرونا شــویم و به 
قرنطینه برویم و اتفاقى نمى افتد کامًال غلط است و باید 

وضعیت خود را تحت نظر قرار دهیم.

شــکى وجود ندارد که مصرف آرسنیک برنج خطرناك 
است. خطر ابتال به بیمارى هاى خطرناك در افرادى که 
روزانه مقدار فراوانى برنج مصرف مى کنند، بسیار نگران 
کننده تر است. این امر به ویژه در ارتباط با آسیایى ها و 

رژیم هاى غذایى آسیایى صدق مى کند.
گروه دیگرى از افراد که در معــرض خطرند، کودکان 
هستند که مقدار زیادى فرآورده هاى برنجى مى خورند و 
افرادى که از رژیم هاى بدون گلوتن یا بدون شیر پیروى 
مى کنند. فرمول غذایى کودکان بر پایه برنج، شیرینى 
برنجى، پودینگ و شــیربرنج که بخش اعظمى از این 

رژیم ها را تشکیل مى دهد نیز مى تواند خطرناك باشد.
کودکان به دلیل اندام کوچک خود بسیار مستعِد خطرات 
ناشى از آرسنیک هســتند. بنابراین تغذیه روزانه آنها با 

غالت برنج، ایده چندان خوبى نیست.
نگرانــى دیگر نیز ناشــى از شــهد برنج قهــوه اى و 
عصاره شــیرین برنج اســت که مملو از آرسنیک است 
و اغلب در غالت غذایــى نوزادان مورد اســتفاده قرار 

مى گیرد.
چگونه آرسنیک برنج را کاهش دهیم؟

آرســنیِک موجود در برنج را مى توان با شستن و پختن 
برنج با آب تمیز که فاقد آرسنیک باشد، کاهش داد.

شستشو و پخت برنج در کاهش میزان آرسنیک بالقوه 
موجود در برنج سفید و قهوه اى تا حدود 57 درصد مؤثر 
اســت. البته اگر آبى که در پخت برنج استفاده مى شود 
حاوى آرسنیک باشد، تأثیر آن معکوس بوده و بر میزان 

آرسنیک موجود در برنج مى افزاید.
نکات زیر از میزان آرسنیک برنج مى کاهد:
1-از پخت برنج با آب کم خوددارى کنید.

2-پیش از پخت برنج را خوب بشویید. با این روش 10 تا 
28 درصد از آرسنیک برنج از بین مى رود.

3-برنج قهوه اى حاوى آرسنیک بیشترى نسبت به برنج 
سفید است. چنانچه تمایل زیادى به مصرف برنج دارید، 
انواع مختلف برنج سفید بر برنج قهوه اى ارجحیت دارند و 

گزینه هاى بهترى هستند.
4-برنج هاى معطر از جمله باســماتى یا یاســمین را 

برگزینید.

5-در صورت امکان، از مصرف برنج هایى که در فصول 
خشک رشد مى کنند، اجتناب کنید. زیرا در این فصول 

استفاده از آب هاى آلوده به آرسنیک شایع تر است.
6-آخرین و البته مهمترین توصیــه اى که باید مدنظر 
داشته باشــید، توجه همه جانبه به رژیم غذاییتان است. 
رژیم غذایى خود را با ایجاد تنوع در غذاهاى مصرفى خود 
مطمئن و سالم سازید. رژیم غذایى شما هرگز نباید فقط 

شامل یک یا دو نوع غذاى خاص شود.
بدین ترتیب نه تنها تمام مــواد مغذى را براى بدن خود 
تأمین کرده اید، بلکه از مصرف بیــش از حد یک ماده 
غذایى خاص نیز اجتناب کرده ایــد. برنج غذاى عمده 
درصد قابل توجهى از جمعیت جهان را تشکیل مى دهد، 
بدین ترتیب میلیون ها نفر در سراسر جهان در معرض 
خطرات ناشى از مصرف آرسنیک قرار دارند. گفته مى شود 
چنانچه برنج را در حد متعادل و در کنار غذاهاى متنوع 
دیگر در رژیم غذایى خود بگنجانید، مى تواند کامًال مفید 
نیز باشد؛ با وجود این، اگر برنج بخش عمده اى از رژیم 
غذایى شما را تشکیل مى دهد، اطمینان حاصل کنید در 

مناطقى که آلوده نیستند، رشد کرده  است.

پیدا مى کننــد، افزود: 
اغلب این بیمــاران با درمان بهبود

مى یابنــد و در مقابــل برخى بــه درمان هاى 

آیا آرسنیک برنج نگران کننده است؟
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از کتاب «یکصد سال صنعت برق اصفهان» طى مراسمى رونمایى 
شد.

این مراسم باحضور رسول موسى رضایى، مدیرعامل برق منطقه اى 
اصفهان؛ حجت االسالم و المسلمین وثیق، دبیر امور فرهنگى و دینى 
وزارت نیرو در اصفهان؛ مدیران عامل شرکت هاى توزیع برق استان 
و شهرســتان اصفهان و جمعى از عوامل دست اندرکار تهیه کتاب 
«یکصد سال صنعت برق اصفهان» در سالن جلسات دکتر حسابى  

برق منطقه اى اصفهان برگزار شد.
مدیر عامل شرکت برق منطقه اى اصفهان در این آیین گفت: این 
اثر فرهنگى حاصل تالش و زحمت  نزدیک به چهار سال  همکاران  
و  بزرگوارانى است که با سعه صدر، همت  و تالش مثال زدنى این 

مهم را به سرانجام رساندند. 
رسول موســى رضایى افزود:  ثبت وقایع، اتفاقات و تاریخ،  بسیار 
مهم، عبرت آموز،  شیوا  و  شیرین  است و همه  حق دارند از تاریخ 
صنعت سرزمین خود مطلع باشند و تاریخ صنعت برق در کشور نیز 

از این قاعده مستثنى نیست.
وى در همین راســتا ادامه داد: با توجه به ایــن موضوع که یافتن  
مستندات و  مدارك  به خصوص در حوزه برق بسیار سخت و وقت 
گیر است و باتوجه به اهمیت موضوع، یک تیم کارشناسى با حضور 
همکاران پیشکسوت و با تجربه و یکى از اساتید دانشگاه اصفهان 

تشکیل و پیگیر تهیه مطالب کتاب بودند.
وى اذعان کرد: مجموعه مستندات تهیه شده در زمینه  تاریخ صنعت 
برق اصفهان که چکیده آن در این کتاب منعکس شده است ماحصل 
یافته هاى این تیم کارشناســى طى چند ســال گذشته است که 

مى تواند مرجع بسیار مهمى براى صنعت برق اصفهان باشد.
موسى رضایى افزود: کتاب مذکور شامل 10 فصل با سرفصل هاى 

تاریخچه برق در جهان، تاریخچه تأمین روشنایى و صنعت برق در 
ایران، تاریخچه صنعت برق در اســتان اصفهان، معرفى شرکت 
برق منطقه اى اصفهان، تاریخچه تولیــد نیروى برق در اصفهان 
( 1397 – 1344)، طرح هاى زیربنایى انتقال و فوق توزیع نیروى 
برق در اصفهان، توزیع نیروى برق در اصفهان، منابع انســانى و 
آموزش در صنعت برق اصفهان، صنعت برق اصفهان و شکل گیرى 

انقالب اسالمى و افتخارات صنعت برق اصفهان است.
مدیر عامل شــرکت برق منطقه اى اصفهان ابراز  امیدوارى کرد 
کتاب  مذکور که در حقیقت گنجینه بــى بدیل براى  صنعت  برق 
اصفهان اســت بتواند به عنــوان یک کتاب مرجــع در خصوص 
تاریخ صنعت برق اصفهان در یکصد ســال گذشته مورد استفاده 

متخصصان و صاحب نظران قرار گیرد.
وى تصریح کرد: کتاب «یکصد سال  صنعت  برق اصفهان»  در 10  
فصل  و 600  صفحه، و قایع و حوادث صنعت برق اصفهان از روز 
پیدایش تا حال حاضر را به رشته تحریر در آورده و در چاپ اول 500 
جلد از این کتاب نفیس منتشر شده است. موسى رضایى با بیان اینکه 
یکى از موضوعات مهم، شاخص صنعت برق در هر کشورى است 
اظهار کرد: در کشورهاى توسعه یافته شاخص میزان مصرف برق 
در بخش هاى مولد نشان دهنده توسعه یافتگى آن کشور است و از 
طرفى دانستن سابقه تاریخى این صنعت مهم و زیربنایى مى تواند 
براى آیندگان  و همچنین مدیران فعلى و تصمیم گیران و بازیگران 

این حوزه راهگشا باشد. 
مدیر عامل شرکت برق منطقه اى اصفهان افزود: اصفهان با توجه 
به قدمت تاریخى شهر و با توجه به پیشینه تاریخى استان،  از یک 
زیرســاخت مهم مثل صنعت برق برخوردار است و همینطور که 

مستحضر هستید صنعت برق زیربناى تمام صنایع دیگر است.
موسى رضایى در همین راستا ادامه داد: مادر تمام صنایع برق است 

و در صورت عدم وجود برق، صنایع نمى تواند نمود داشــته باشد 
بنابراین ما تصمیم گرفتیم به جهت اینکه این موضوع بتواند براى 
نسل فعلى و نسل آینده یک مرجع بررسى و تحقیق باشد، پیشینه 
یک صد سال صنعت برق استان اصفهان را از سال 1297 تا 1397 

مدون کنیم. 
مدیرعامل شرکت برق منطقه اى اصفهان پیرامون مراحل تدوین 
این کتاب خاطرنشان کرد: داکیومنت ها و مستندات بسیار زیادى 
داشــتیم. ما  اینها را جمع آورى و طبقه بندى کردیم. همچنین از 
اسناد کتابخانه ملى، اســناد مجلس شوراى اسالمى و نیز مجلس 

شوراى ملى در قبل از انقالب هم استفاده شد.
وى در ادامه افزود: البته یک بخشى از این اسناد را ارائه ندادیم چرا 
که اگر قرار بود این کار به صورت توســعه یافته و کامل انجام شود 
بسیار زمانبر مى شد به عالوه این حجم کتاب منتشر شده هم  زیاد 
مى شد. ولى بخشى از این مستندات را که در اصفهان اتفاق افتاده 
بود جمع آورى و در کتاب منتشــر کردیم. مــا در این کتاب تالش 
کرده ایم پیشینه و فراز و نشیب هایى که در این صنعت اتفاق افتاده را 

براى توسعه ایجاد زیرساخت براى خوانندگان مدون کنیم. 
مدیرعامل شــرکت برق منطقه اى اصفهان با اشاره به غنا و عمق 
مطالب این کتاب و اثرگذارى آن در حوزه صنعت برق، تصریح کرد: 
مطمئنًا مطالعه این فراز و نشیب ها براى کسانى که در صنعت برق 
تصمیم گیر هستند و برایشان ســئوال است که بخش خصوصى 
چه جایگاهى دارد، چه جایگاهى داشته و در آینده باید چه بخشى 
و چه ســهمى را به بخش خصوصى واگذار کنیم و نیز دررابطه با 

سیاستگذارى هاى کالن مى تواند بسیار راهگشا باشد.
موسى رضایى با بیان اینکه مطالب بسیار شیرین و شیوایى در این 
کتاب اســت، اظهار کرد: مطمئنًا ما که متولى صنعت برق هستیم 
تالش کردیم بخش هایى که بنا به تشــخیص کمیته تدوین، از 

شیوایى و شیرینى برخوردار اســت را در کتاب استفاده کنیم که در 
عین حال درس هاى مدیریتى و تصمیم گیرى از دل آنها استخراج 

شود.
وى در ادامه خاطرنشــان کرد: مطمئنًا این اثر بدون نقص و عیب 
نیست و من خواهشم این است هر کس از دوایر دولتى تا اشخاص 
حقیقى که این اثر به دستش مى رســد اگر اشکال و ایرادى در آن 
مى بیند را به روابط عمومى برق اصفهان منعکس کند تا ان شاءا... 
در ویرایش هاى بعدى و در تکمیــل ویرایش هایى که باید اتفاق 

بیافتد مورد نظر قرار بگیرد.
موسى رضایى با بیان اینکه از زمان پیدایش صنعت برق تا به امروز، 
این صنعت نقش زیربنایى و مهمى در پیشرفت کشورها داشته است 
گفت: ایران نیز همگام با دیگر کشــورها با بهره گیرى از مواهب 
صنعت برق، دســتاوردها و موفقیت هاى فراوانــى در حوزه هاى 
مختلف داشته است به گونه اى که امروزه داراى رتبه چهاردهم دنیا 

در تولید برق و سازنده بسیارى از صنایع وابسته به آن است.
مدیر عامل شرکت برق منطقه اى اصفهان در ادامه افزود: دستیابى 
به این جایگاه در سطح جهان مسلماً امرى اتفاقى و آسان نبوده است 
و مدیون تالش هاى انسان هاى شریفى است که در جاى جاى این 
کشــور با تحمل رنج هاى فراوان و با نیت خیرخواهانه، هموطنان 
خود را از مواهب روز دنیا بهره مند کرده اند و در پیشرفت بسیارى 

از مهارت ها و صنایع و خدمات مختلف نیز تأثیرى بسزا داشته اند.
وى با اشاره به ورود اولین مولد برق به ایران در سال 1258 شمسى 
توسط امین الملک و پیگیرى هاى فراوان  افرادى چون محمد حسن 
و محمد حسین امین الضرب، محمدباقر میالنى، قاسم خان والى و 
محمدحسین رئیس التجار یزدى، اظهار کرد: زحماتى که براى برق 
دار کردن شهرهاى مختلف ایران کشیده شده، از تالش بزرگمردان 

بسیارى در این حوزه حکایت دارد.

موسى رضایى ادامه داد: در شــهر اصفهان نیز همزمان با آگاهى 
بخش خصوصى از مزایاى صنعت بــرق، در دهه 1300 فضل ا...

دهش ملقب به عطاءالملک که در زمینه نساجى فعالیت مى کرد، 
پا در این عرصه نهاد و عالوه بر آنکه اولیــن قانون برق ایران را با 
نام «الیحه چراغ برق» به مجلس شــوراى ملى تقدیم کرد و آن 
را به تصویب رســاند، با دریافت امتیاز حق تقدم تأســیس چراغ 
برق اصفهان، ورود این صنعت را به شــهر اصفهان با تمام فراز و 

نشیب هاى آن رقم زد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه اى اصفهان با بیان اینکه در سال هاى 
پس از انقالب اسالمى، شرکت برق منطقه اى اصفهان با نگاهى ویژه 
به ارزش نهادن به بزرگان صنعت برق، تجلیل از زحمات این بزرگواران 
را سرلوحه فعالیت هاى فرهنگى خود قرار داد، خاطرنشان کرد: این 
شرکت تالش کرده در حد بضاعت و امکانات شرکت، براى تدوین و 
مستندسازى و درج فعالیت ها و شرح حال آنان در کارنامه هاى شرکت 

در سال هاى مختلف اقدامات الزم را انجام دهد. 
وى به انتشار کتاب «یکصد سال صنعت برق اصفهان» در حوزه 
صنعت برق اشاره و تأکید کرد: اکنون در این کتاب، براى تکمیل 
اطالعات قبلى و ارائه اطالعات جدیدتر و کامل تر با استفاده از منابع 
مختلف اطالعاتى سازمان ها و مراکز مختلف تالش شده است تا با 
به تصویر کشیدن تالش حدود یکصد ساله پیشگامان این صنعت 
در اصفهان، نسل هاى امروز و فردا با سیر تحولى آن پیش از آنکه 

به فراموشى سپرده شود، آشنا شوند.
در ادامه این جلســه  نیز  تهیه کنندگان  و اعضاى  تیم کارشناسى 
تهیه این مجموعه فرهنگى - تاریخى به ذکر خاطرات و وقایع تهیه 
مستندات کتاب پرداختند و در پایان مراسم نیز با حضور مهمانان 

و تهیه کنندگان این اثر ارزشمند ، از کتاب مذکور رونمایى
 شد.

آیین رو نمایى از کتاب «یکصد سال صنعت برق اصفهان» برگزار شد

محیا حمزه

شهردارى چمگردان به استناد مجوز هاى شوراى محترم اسالمى شهر چمگردان درنظر دارد نسبت به:
1-اجاره واحد هاى3-5-11-15 مجتمع کارگاهى واقــع در بلوار جانبازان(هرواحد جداگانه-تجدید 

مزایده)
2-اجاره واحد هاى2-4-11-14 مجتمع تجارى واقع درخیابان آزادى (هرواحد جداگانه-تجدید مزایده)

3-اجاره واحد ساختمانى سازمانى متعلق به شهردارى(مزایده)
تمام موارد فوق براساس قیمت کارشناس رسمى دادگسترى به عنوان قیمت پایه اقدام مى گردد.

متقاضیان میتوانند حداکثر تا روز یکشــنبه مورخ99/05/05 جهت دریافت اسناد و آگاهى از شرایط 
داخلى مزایده وتجدید مزایده به واحد امور قراردادها مراجعه و تاپایان وقت ادارى همان روز پاکت هاى 

مزایده را تحویل دبیرخانه حراست شهردارى نمایند.
هزینه چاپ آگهى در روزنامه و کارشناسى هریک از موارد فوق به نسبت به عهده برنده مزایده مى باشد.

شماره تماس شهردارى:52240471

آگهى مزایده و تجدید مزایده عمومى

علیرضا مالکبیرى-شهردار چمگردان 

نوبت دوم

 م.الف:909899

با توجه به موضوع آگهى ماده 192 الیحه اصالحى قانون تجارت در خصوص آگهى نمودن تصمیم مجمع عمومى فوق العاده 1399/01/23 شرکت فنى 
مهندسى خشت چین دانش سهامى خاص ثبت شده به شماره 2813 به شناسه ملى 14004328296 به نشانى اصفهان فوالد شهر محله اى5 (E5) خیابان 
شهید بابائى کوچه بن بست عقیق – بلوك عرفان 5 طبقه اول واحد 13 کد پستى 8491364316 در خصوص کاهش اختیارى سرمایه ، سرمایه شرکت از 
طریق کاهش مبلغ اسمى سهام از مبلغ 10/000/000/000 ریال منقسم به 1/000/000 سهم 10/000 ریالى به مبلغ 100/000/000 ریال منقسم به 1/000/000 سهم 
100 ریالی کاهش یابد. لذا وفق ماده 193 الیحه اصالحى قانون تجارت چنانچه اشخاص حقیقى و حقوقى نسبت به تصمیم اتخاذ شده اعتراض و ادعایى 

دارند الزم است حداکثر ظرف مدت 60 روز از انتشار آگهى مراتب را کتبا به دادگاه عمومى استان تهران تقدیم نمایند.

هیئت مدیره شرکت فنى مهندسى خشت چین دانشهیئت مدیره شرکت فنى مهندسى خشت چین دانش

کاهش اختیارى سرمایه کاهش اختیارى سرمایه 
آگهى موضوع ماده آگهى موضوع ماده 192192 الیحه اصالحى قانون تجارت در خصوص آگهى نمودن  الیحه اصالحى قانون تجارت در خصوص آگهى نمودن 

تصمیم مجمع عمومى فوق العاده مورخ تصمیم مجمع عمومى فوق العاده مورخ 2323//0101//13991399

مدیر آبفا برآن و کــراج در اصفهــان گفت: براى 
اولین بار در کشــور پروژه قرائت از راه دور از طریق 
کنتورهاى هوشــمند آب، در روستاى چم اصفهان 

عملیاتى شد.
صالح ســلمانى اجراى پروژه نصــب کنتورهاى 
هوشمند را در افزایش بهره ورى بسیار موثر دانست 
و اعالم کرد: هم اکنون قرائت کنتور 83 مشــترك 
آب در روستاى برآن از طریق کنتورهاى هوشمند 
انجام مى گیرد که این امر به صورت آنالین و بدون 
دخالت نیروى انســانى، با دقت و ســرعت  باالیى 

صورت مى پذیرد.
وى به مزیت هاى اجراى نصب کنتورهاى هوشمند 
آب پرداخت و تصریح کرد: حذف هزینه اعزام کنتور 
خوان، عدم حضور اکیپ هــاى قطع و وصل، عدم 
بروز خطاهاى انســانى در خواندن نمراتور کنتور و 
در نهایت قرائت آنالین کنتور برخى از مزیت هاى 

اجراى این پروژه است.
مدیرآبفا برآن و کراج به دیگر قابلیت هاى اجراى این 
پروژه اشاره کرد و بیان داشت: نمایش میزان مصرف 
روزانه و تجمعى، هشــدار در صــورت آبگرفتگى 
کنتور، هشــدار درصورت دستکارى و یا خرابکارى 
کنتور، هشــدار درمورد خطاهاى سخت افزارى، از 
دیگر قابلیت هاى کنتورهاى هوشمند آب مى باشد. 
سلمانى ادامه داد: کنتورهاى هوشمند آب به صورت 
آنالین اطالعات مشــترکین شــامل مشخصات 
مالک، شماره اشــتراك و کد اشتراك را به نمایش 

مى گذارد.
وى به چگونگى قرائت کنتــور از راه دور پرداخت 
و اظهار داشــت: اطالعات مکانیکى شــمارش به 
اطالعات الکترونیکــى تبدیل و به وســیله بورد 
رادیویى که روى کنتور نصب شــده از طریق سیم 
کارت موجود در کنتور براى گیرنده ارسال مى گردد.

مدیرآبفا برآن و کراج با بیان اینکه دبى آب عبورى 
از کنتور و نوسانات دبى توسط کنتور هوشمند دقیق 
آنالیز    مى شــود خاطرنشان ســاخت: کنتورهاى 
هوشمند با تحلیل داده ها، نمودار مصرفى مشترك 
را در طول 24 ساعت ترســیم مى کند که این امر 
موجب دستیابى به اطالعات دقیق از میزان مصرف 
آب مشترك در ساعات مختلف شبانه روز مى شود و 
تحلیل نمودار مصرف آب مشترك، تاثیر به سزایى 

در شناسایى و کشف انشعابات غیر مجاز دارد.
وى با بیان اینکه در ورودى روســتاى چم، کنتور 
تجمعى هوشمند نصب شــده است تصریح کرد: با 
نصب این کنتور،  دبى لحظه اى کنتور ورودى روستا 
و نیز دبى لحظه اى مصرف مشــترکین محاســبه 
مى شود و بدین ترتیب در ورودى روستا  به صورت 
آنالین و با دقت زیاد مى توان میزان هدر رفت آب 

را محاسبه نمود.

اجراى پایلوت کشورى نصب 
کنتورهاى هوشمند آب  در روستاى چم اصفهان


