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آب ماست  را دور نریزیدمرگ دلخراش  نوجوان 14 سالهخبرهاى تازه از فصل 4 سریال «بچه مهندس»پلیس: آماده ایم عابران را جریمه کنیم از کرونا مى ترسید؟ محروم مى شوید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

ترکیب طبیعى 
ضدافسردگى
 در زردچوبه

هشدار  زرد هواشناسى اصفهان
3
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تولید 5 میلیون ُتن 
مواد معدنى در اصفهان 

پول حاجى ها چه مى شود؟

ورود فالگیر ها و رمال ها 
به بورس!

5

نگرانى از کاهش 
سن اعتیاد و 

افزایش اعتیاد زنان

به تازگى متخصصان هندى و آمریکایى تأیید 
کرده اند که کورکومین، ماده مؤثر موجود 
در زردچوبه، سالمت مغز را تقویت کرده و 

مى تواند به عنوان یک ترکیب ضد افسردگى 
عمل کند. استفاده از زردچوبه...

مدیرکل بهزیستى استان اصفهان با بیان اینکه 
هم اکنون در مورد کاهش ســن اعتیاد، به اندازه 
افزایش درصد اعتیــاد زنــان در جامعه نگران 
هستیم، گفت: هفته گذشــته طرح جمع آورى 
معتادان متجاهر در اصفهان اجرا شد اما معتقدیم 

این کار فقط یک مسکن و درمان موقت است.
مرضیه فرشاد در نشســتى با خبرنگاران با بیان 
اینکه هم اکنون در مورد کاهش ســن اعتیاد، به 
اندازه افزایش درصد اعتیاد زنان در جامعه نگران 
هســتیم، گفت: فرایند آموزش و پیشــگیرى از 

اعتیاد به مواد مخدر ...
4

احداث بزرگ ترین ایستگاه متروى اصفهاناحداث بزرگ ترین ایستگاه متروى اصفهان
 در میدان امام على(ع) در میدان امام على(ع)

3

همراه با دماى 40 درجه، طوفان هاى لحظه اى اصفهان را در مى نوردد

تمجید رضا کیانیان
 از پرافتخارترین بازیگر
 زن سینما

حاال حاالها در سپاهان
هافبک ملى پوش سپاهان به بلژیک برنمى گردد و سه فصل دیگر در 

جمع طالیى پوشان مى ماند.
 امید نورافکن که اواخر مردادماه 98 با انتقالى قرضى و به مدت یکسال 
از شارلروا به سپاهان پیوست، طبق قرارداد قبلى باید در پایان فصل 
جارى به بلژیک مى رفت ولى مدیران اصفهانى در صدد تمدید قرارداد 

با او برآمدند و توانستند ستاره خط میانى خود را حفظ کنند...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مدیرکل بهزیستى استان اصفهان مطرح کرد

«بهار» جرائم 
اجتماعى و اخالقى 

در اصفهان

آمارهاى پلیس فتاى استان نشان مى دهد

گازرسانى به استان، امسال تکمیل مى شود
3

با لغو حج تمتع
 یک سئوال مهم باید پاسخ داده شود

فرهاد کاظمى: فرهاد کاظمى: 

مدیون اصفهانى ها مدیون اصفهانى ها 
هستمهستم

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیأت مدیره محترم در نظر دارد نسبت به اجاره اماکن تجارى ، فرهنگى و تفریحى خود واقع در 
دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. 

بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت بعمل مى آید در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر گرفتن مراتب زیر در مزایده شرکت نمایند.
1-موضوع مزایده : اجاره  اماکن تجارى ، فرهنگى و تفریحى طبق جدول زیر:

2  -محل دریافت اسناد مزایده دفتر امور حقوقى و قراردادهاى سازمان: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى است.
3- زمان دریافت اسناد مزایده ازتاریخ نشرآگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 99/4/22 است.

1-3- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد  و مشخصات مبلغ 1,000,000 ریال به     حساب شماره 0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را 
به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد، نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد.

4-تسلیم پیشنهادها: پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان وقت اداري روزدو شــنبه   مورخ  99/4/23 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى 
امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند. 

5- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت درساعت 15 روز  شنبه   99/4/28  جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.
6- مبلغ تضمین شرکت در هر کدام از مزایده هاى مذکور معادل 5 درصد قیمت کل پایه کارشناسى مزایده مربوطه مى باشد که باید  به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک 

ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند.
7- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- فعالیت در هریک از ردیف هاى مزایده منوط به دارا بودن مجوز مى باشد.
9-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار است.

10- سایر اطالعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج است.
11- هزینه آگهى  و کارشناسى به عهده برنده مزایده است. 

12-این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337 مى باشد.
آدرس سایت سازمان: www.sozi.ir                               ایمیل سازمان: info@sozi.ir                   تلفن سازمان:32673010-32673080

آگهى مزایده

   حمیدرضا جوادى-مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

توضیحاتمدت قراردادمبلغ کل پایه  کارشناسىمساحت یا تعدادفهرست کاربرى ها و مشخصاتردیف
20 عدد از تابلوها به صورت سیمانى مى باشد و مبلغ پایه کارشناسى بدون 5 سال301,620,000,000 عددتابلوهاى تبلیغاتى1

درنظر گرفتن ضریب افزایش سالیانه اعالم گردیده است.
5 سال600017,779,060,000مترمربعشهربازى و پارك بادى2
3 سال15002,316,982,380مترمربعسایت آبمیوه و بستنى3
3 سال200837,734,198 مترمربعسینما 5 بعدى4
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ســعید نمکى که چند ماه پیش قرار بود خبرى خوش 
درباره ویروس کرونا به مــردم بدهد، بدون اینکه مردم 
بدانند ماجرا چه بوده؛ حاال دوباره در حاشــیه جلسه با 
اعضاى کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس، درباره 
آخرین یافته هاى علمــى پیرامون واکســن و درمان 
بیمارى کرونــا، گفت: تا امروز هیــچ داروى خاصى در 
دنیا براى کووید-19 کشف نشــده است و دنیا به روى 

واکسن کار مى کند.
ســعید نمکى ادامه داد: جمهورى اسالمى ایران هم بر 
روى واکسن هاى مرتبط با کووید- 19 کار گسترده اى را 
شروع کرده است، دو تیم بسیار برجسته در شرکت هاى 

دانش بنیان در حال فعالیت هســتند که من هم با آنها 
همکارى دارم، ما راه بســیار خوبى را پیش رفته ایم، اما 
هنوز زود است که براى پرده بردارى از آن اقدام کنیم. در 
روزهاى آینده خبر خوشى درباره واکسن خواهیم داشت.

وزیر بهداشت درباره دریافت هزینه تست کرونا، گفت: 
افراد براى گرفتن تســت باید وارد سیستم شبکه شوند 
که در این صورت ما از کســى پول نمى گیریم. در واقع 
آنهایى که ما تشخیص مى  دهیم به عنوان گروه هدف، 
باید تست شوند، اما اگر کسى خودش بخواهد تست شود 
در آزمایشگاه هاى خصوصى نرخ مصوب دارند که تست 

در آنجا انجام مى شود.

رئیس مرکز ملى خشکسالى و مدیریت بحران سازمان 
هواشناســى از کاهش بارش ها در منطقه خاورمیانه از 
جمله کشور ما طى سال آبى زراعى آینده خبر داد و گفت: 
بر اساس پیش بینى ها فصول خشــک ما طى سال آبى 

زراعى آینده طوالنى خواهد بود.
احد وظیفه بــا بیان اینکه طى شــهریور ماه امســال 
سیستم هاى بارشــى شــمالى به تدریج به کشور نفوذ 
مى کنند و در برخى روزها بارش هایى را در نوار شــمالى 
کشور شــاهد خواهیم بود، گفت: به طور کلى از ابتداى 
سال آبى زراعى تاکنون بارش ها حدود 29 درصد بیشتر 
بود؛ با وجود این، بارش ها طى ســال جارى آبى زارعى 

نسبت به سال گذشته حدود 8 درصد کمتر شده است.
وظیفه در ادامه درباره وضعیت بارش ها در کشور طى سال 
آبى آینده گفت: نتیجه تغییرات آب و هوایى سال جارى 
براى منطقه خاورمیانه و کشــور ما بارش هاى ضعیف و 

کمتر از نرمال خواهد بود.
رئیس مرکز ملى خشکسالى و مدیریت بحران سازمان 
هواشناسى با اشاره به اینکه باران هاى موسمى در تابستان 
امسال نیز قوى ترند و دیرتر از کشــور خارج مى شوند، 
تصریح کرد: از این رو بارش هاى پاییزه در کشور دیرتر از 
معمول شروع مى شوند و بطور کلى پیش بینى مى کنیم 

که پاییز کم بارشى داشته باشیم.

وعده دوباره
 وزیر بهداشت

پایان ُپر بارشى
 در کشور؟

اجاره دادن پشت بام !
   روزنامه شرق | با گسترش اجاره نشینى 
در کشــور، قطعًا وضعیت بدمســکنى در کشور 
تقویت شده است و افراد بیشترى به حاشیه شهرها 
رانده شــده اند. اکنون تعداد زیــادى از کارگران، 
«پشت بام خواب» و «مغازه خواب» شده اند و این 
مسئله به هیچ وجه کتمان شدنى نیست. منطقه 22 
تهران با پدیده «پشت بام خوابى» روبه رو است که 
روز به روز کارگران بیشترى درخواست اجاره آن را 
دارند. سال گذشــته رقم اجاره این پشت بام ها  25 
هزار تومان بود و اکنون به 50 هزار تومان افزایش 

یافته است.

زلزله خیزترین نقطه ایران
   میزان | عضو پژوهشــگاه بین المللى زلزله 
شناسى درباره لرزه خیزترین نقطه در ایران افزود: 
در کشور ما، شمال تنگه هرمز و شهر بندرعباس 
لرزه خیز ترین نقطه هستند. محمد زارع ادامه داد: 
در مرکز کویر لوت، کمترین زمیــن لرزه ها ثبت 
مى شود و این نقطه در کشور ما بسیار امن است، اما 
با توجه به شرایط جغرافیایى این منطقه، هیچکس 
در آن سکونت ندارد. وى گفت: بخش هایى از نوار 
سنندج- سیرجان و شهر هاى حدفاصل آن مانند 
اصفهان کم لرزه هستند. دشت خوزستان نیز زمین 

لرزه کمى دارد.

کنسرت در مکان  هاى تاریخى 
   موسیقى ما | رئیس مرکز روابط  عمومى 
و اطالع رسانى وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنایع دســتى از برنامه ریزى بــراى برگزارى 
کنســرت هاى موســیقى در پایگاه هاى میراث 
جهانى و محوطه هاى تاریخــى خبر داد. او گفت: 
یکى از مهمترین موضوعاتى که دنبال مى کنیم 
برنامه ریزى براى برگزارى کنسرت هاى موسیقى 
در پایگاه هاى میراث جهانى، محوطه هاى تاریخى 
و کاخ موزه ها با رعایت استانداردهاى یونسکو است 
که به صورت حضورى و مجازى در تیر و مرداد 99 

انجام خواهد شد.

وحید خزایى بازداشت شد
   باشــگاه خبرنــگاران جــوان | وحید 
خزایى دیروز هنگام ورود به تهران توسط سازمان 
اطالعات سپاه در فرودگاه امام(ره) بازداشت شد. 
خزایــى، از چهره هاى جنجالى اینســتاگرام بود 
که از ســال 1397 تحت پیگرد این سازمان قرار 
داشت. او در اوایل دهه 90 از به اصطالح شاخ هاى 
اینستاگرامى به شمار مى رفت و با ارتباط گیرى با 
دختران و انتشار فیلم هاى آنان در فضاى مجازى 
شهرت یافته بود. او در پى شــکایت چند شاکى 
بازداشــت شــد، پس از تحمل یک دوره حبس 
کوتاه مدت، با رضایت برخى شکات، از زندان آزاد 

شد و بالفاصله به ترکیه گریخت. 

کرایه دفترچه  بیمه!
   روزنامــه خراســان | برخى شــرکت ها 
دفترچه بیمه مردم را با رقم هاى ده تا 20میلیون 
تومان از آنهــا کرایه مى کنند و بــا آنها داروهاى 
خاص مى خرند. مثًال با این روش، خرید یک دارو 
MS پنج میلیون سود دارد و با توجه به 20 برگه هر 
دفترچه، صد میلیون سود( رانت) براى سوءاستفاده  

کنندگان از هر دفترچه وجود دارد.

پیک شبانه، پیک روزانه 
   خبر گزارى دانشــجو | براســاس آمار 
رسمى شرکت مدیریت شــبکه برق ایران، پیک 
شــبانه مصرف برق به پیک روزانه نزدیک شده 
است که نشان دهنده لزوم صرفه جویى در استفاده 
از برق به عنوان روشنایى در ساعات اولیه شب و 
همچنین ضرورت موکول کردن استفاده از وسایل 
برقى پرمصرف به ساعات انتهایى شب یا ساعات 

ابتدایى روز است.

6 ماه است 
استراحت نکرده ایم

   انتخــاب | رئیس جمهور دیروز در جلسه هیئت 
دولت گفت:  این فشــار که بر ما وارد شــده عادى 
نیســت. دولت به ســهم خود کارش را انجام داده 
اســت و من اینجا به مردم مى گویم، روز استراحتى 
در این شــش ماهه اخیر میان مســئولین عالیرتبه 
اجرایى کشــور ندیــدم. همه شــبانه روز تالش و 
فعالیت مى کنند، تعطیلى نمى شناســند و همه روز، 
روز کارى است. روحانى تأکید کرد: به مردم بگویم 
تا دقیقه و ثانیه آخر با همان روحیه ساعت اول کار، 
همه دولت پاى کار خواهــد بود و تالش و فداکارى

 خواهیم کرد.

خانه دار شدن
 چقدر طول مى کشد؟

   روزنامه دنیاى اقتصاد | وضعیت شاخص 
دسترسى به مسکن در ده استان به مراتب رنج آورتر 
از سایر نقاط کشور است. این استان ها شامل تهران، 
مرکزى، اصفهان، آذربایجان شــرقى، قم، خراسان 
رضوى، البرز، فارس، قزوین و گیالن است. در شهر 
تهران در حال حاضر وضعیت شــاخص دسترسى 
به مسکن با احتســاب اختصاص 100 درصد درآمد 
خانوار به امر خرید مسکن، طول دوره انتظار خانه دار 
شدن 16 سال و چهار ماه محاسبه شده است. پس از 
شهر تهران، استان مرکزى با دوره انتظار هفت سال 
و پنج ماه، اصفهان با هفت سال و سه ماه و آذربایجان 
شرقى و قم هر یک با هفت ســال، در مراتب بعدى 
شاخص دسترسى به مســکن قرار دارند و وضعیت 

نامساعدى را تجربه مى کنند.

مستأجرم اما ودیعه از مجلس 
نمى گیرم

   تســنیم | حجت االسالم مرتضى آقا تهرانى، 
نماینده تهران در مجلس شــوراى اسالمى با اشاره 
به پرداخت ودیعه مسکن به نمایندگان، گفت: بنده 
علیرغم اینکه احتیاج به این ودیعه مســکن دارم و 
مستأجر هم هســتم این ودیعه را دریافت نخواهم 
کرد. وى بــا بیان اینکه پرداخت ودیعه مســکن به 
نمایندگانى که در تهران مسکن دارند اقدام مناسبى 
نیست، افزود: مردم در شرایط فعلى در تنگنا قرار دارند 
و تهیه مسکن براى آنها سخت شده است به اعتقاد 
بنده اگر به مردم ودیعه مسکن پرداخت مى شود به 

نمایندگان نیز این ودیعه را بدهند.

صفایى فراهانى
 کرونا گرفت

   ایســنا | محسن صفایى فراهانى به علت ابتال 
به ویروس کرونا، در قرنطینه خانگى به سر مى برد. 
وى از سال 1376 تا 1381 رئیس فدراسیون فوتبال 
بود که نقش بسزایى در عبور فوتبال ایران از دوران 
ســنتى به دوران مدرنیته ایفا کرد. تیم ملى ایران در 
دوران ریاست او توانســت بعد از سال ها ناکامى به 
جام جهانى 1998 فرانسه صعود کند. وى از معدود 
مدیران سیاسى، اقتصادى و ورزشى موفق به شمار 
مى رود که بیشــترین فعالیت مدیریتــى اش نیز در 

دوران اصالحات بوده است.

«مرگ بر آمریکا» 
مایه افتخار است

   مهر | آیت ا... احمد جنتى در جلسه  شوراى نگهبان  
با تأکید بــر روحیه ضد آمریکایى ملــت ایران در طول 
ســال هاى پیش و پس از انقالب اسالمى، گفت: شعار 
مرگ بر آمریکاى ملت ایران کــه از ابتداى انقالب تا 
کنون همواره استمرار داشته، مایه افتخار مردم و نشانه 
استقالل و عزت ملت است و باید زنده نگه داشته شود و 
امیدواریم که هر چه سریع تر از شر جنایات آمریکا در این 
منطقه و سراسر جهان خالص شویم و با ظهور حضرت 
ولیعصر(عج) شاهد برچیده شدن بساط ظلم و جنایت در 

همه عالم باشیم.

خبرخوان

87 هزار و 550 حاجى ایرانى در انتظار حج بودند اما با لغو 
این مراسم براى شهروندان خارج از عربستان، نوبت این 
زائران هم به حج آینده موکول شد. سازمان حج کشورمان 
اعالم کرده است 95 درصد این زائران براى حج 99 ثبت نام 
کرده بودند که هر یک در قســط اول، 25 میلیون تومان 
پرداخته اند، رقمى بالغ بر 2079 میلیارد تومان. حاال با لغو 

حج، سرنوشت این پول براى حاجى ها مورد سئوال است.
اگرچه عربســتان با تصمیمى که براى برگزارى مراسم 
«حِج محدود» گرفت، زیان مالى تا شش میلیارد دالرى 
را متحمل خواهد شــد، اما مسئوالن حج ایران مى گویند 
این خســارت متوجه زائران ایرانى، دولــت ایران و حتى 
سایر کشورها نخواهد شد، مشروط بر اینکه در قرارداد با 
عربستان بند «فورس ماژور» و یا شرایط اضطرارى وجود 

داشته باشد.
على رضا رشــیدیان، رئیس ســازمان حج و زیارت، 19 
فروردین ماه درحالى که این احتمال مطرح بود عربستان 
مراســم حج را لغو کند، گفته بود: در قرارداد با طرف هاى 
خدمات دهنــده عربســتانى، بنــدى با عنوان شــرایط 
«فوق العاده» و اضطرارى وجود دارد که در صورت برگزار 
نشدن حج، قرارداد مربوط به خدمات، به سال بعد منتقل 

شده و از این ناحیه ضررى متوجه زائران ایرانى نمى شود.
هیئت وزیران، نرخ ارز تخصیصى براى قیمتگذارى حج 
1399 را بالغ بر ده هزار تومان تعیین کرده بود و سازمان 
حج و زیارت بر این اساس، در اسفند ماه 98، هزینه سفر حج 
را براى هر نفر، متغیر از 32/5 میلیون تا حدود 41 میلیون 
تومان اعالم کرد و از زائران خواست این مبلغ را در دو قسط 

پرداخت کنند که مرحله نخست 25 میلیون تومان دریافت 
شد و پرداخت قســط دوم و باقیمانده آن هزینه، به نهایى 

شدن تصمیم عربستان موکول شد.
على رضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت به تازگى 
در یک گفتگوى رادیویى درباره سرانجام پولى که زائران 
بابت سفر حج پرداخته اند، در صورت لغو این مراسم، گفته 

بود: تالش مى کنیم نرخ حج امســال بــراى زائرانى که 
ثبت نام قطعى کرده اند، در بانک مرکزى تثبیت شود و این 
قیمت براى ســال آینده محفوظ بماند. ما به شدت دنبال 
این هستیم که مصوبه اى را از شوراى عالى حج بگیریم تا 
ثبت نام حج سال 99 را تکمیل کنیم و این پول را با نرخ ارز 
مصوب امسال، در بانک مرکزى ذخیره کنیم تا زائرانى که 

همین امسال ثبت نام کرده و وجوه خود را واریز کرده اند، با 
نرخ ارز مصوب 99، به حج بعد اعزام شوند.

وى تأکید هم کرده که اگر عربستان مازاد بر سهمیه حج 
امسال (87 هزار و 550 نفر)، ظرفیت اضافه اى را به ایران 
داد، هزینه ها و ثبت نام زائران جدید، تابع نرخ مصوب سال 

آینده خواهد بود.

با لغو حج تمتع، یک سئوال مهم باید پاسخ داده شود

پول حاجى ها چه مى شود؟

روزنامه «دنیاى اقتصاد» گزارشــى منتشر کرده که به 
بازشدن پاى رماالن به بورس اختصاص دارد. این گزارش 
در روزهایى منتشر شده که فعالیت در بازار سهام مشتریان 
زیادى پیدا کرده است. خبرنگار این روزنامه که خودش 
را فردى جازده که تصمیم دارد مبلغ هنگفتى در بورس 
سرمایه گذارى کند، با تعدادى از این رماالن در اینستاگرام 
هم صحبت شــده تا دریابد آنها چگونه مى توانند از کار 
تخصصى بورس و سهام سردربیاورند و به مشتریانشان 

مشورت بدهند.   
   مى گوید: «اگر مى خواى مبلغ باالیى بورس بخرى فال 
کامل بگیر اما اگر مى خواى یه مبلغ کم ســرمایه گذارى 
کنى، تک نیت کن. نگران نباشید! این مدت خیلى ها براى 
این کار پیشــمون اومدن و فال گرفتن. توى همین یک 
هفته گذشته پنج تا مشترى مثل شما داشتیم. خداروشکر 
راضى هم بودن و بعداً تشــکر هم کــردن.»  همین که 
حرفش قطع مى شود، مى پرسم یعنى حتى مى تونید بگید 
چه سهمى بخرم؟ قاطعانه و طورى که انگار عصبانى شده 
است جواب مى دهد: «ببین عزیزم برات توضیح دادم اگر 
فال کامل بگیرى با جزئیات برات مى گم که چى مى شه 
و تو این جزئیات مى تونى متوجه شى چه بورسى بخرى و 
بعد هم جواب سئواالتتون رو مى گیرید. خیالتون راحت.»
   ســینه اش را صاف مى کند و مى گوید خب براى چه 
کارى مى خواى؟ مى گویم «ســرمایه گذارى در بورس، 

چى بخرم، چى نخرم ولى مى خوام مطمئن باشم که فال 
بورسى گرفتید». با لحن جدى اى مى گوید: «توى اون 
صفحه  نوشتم که. صدبار هم توى پست ها توضیح دادم. 
براى هر نیتى که بکنید. فرقى نداره نیتتون چى باشه. ما 
فال مى گیریم.» نگرانى اش را سعى مى کنم رفع کنم و 
مى گویم: «راستش چون مى خوام مبلغ زیادى تو بورس 
ســرمایه گذارى کنم یکم نگرانم، براى همین مى خوام 
بدونم شــما تا حاال براى کس دیگه اى هم فال بورسى 
گرفته اید؟» پاسخش اما جالب اســت: «آره. شق القمر 
که نمى خوام بکنم. فال عجیبى هم نیســت. شعار ما رو 
حتمًا خوندید که نوشتیم مهارت ما اعتبار ماست و توى 
هایالیت رضایت هم مى تونید ببینید که مشتریاى ما از 

خدماتمون راضى بودن.»
   مى گویم که قرار اســت در روزهاى آینده پولى دستم 
بیاید و مى خواهم تمامش را در بورس ســرمایه گذارى 
کنم. حاال مى خواهم بدانم چه سهمى بخرم خوب است 
و ســود مى کنم. طورى پیامش را مى نویســد که انگار 
کار هر روزه اش است؛ «اسم  ســهم هایى که مى خواى 
بدونى رو مى دى بهم، هر کدوم یــه نیت. تک نیت 15 
هزار تومان برات آب مى خوره.» اما مى خواهم مطمئن 
بشــوم که ضرر نمى کنم. براى همین حرفم را صادقانه 
با او در میان مى گذارم. در مقابل برایم مى نویســد: «آره 
خواهرم. خیلى ها بــراى کارهاى اقتصــادى مى آیند و 

راضى هم بودند.»

«جان بولتون»، مشاور امنیت ملى سابق کاخ سفید در 
بخشى از کتاب جنجالى اخیر خود تحت عنوان «اتاقى 
که در آنجا اتفاق افتاد» تصریح کرده است که «دونالد 
ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا ســال گذشته میالدى 

(2019)، از «آبه شینزو»، نخست  وزیر ژاپن درخواست 
کرده بود میان واشنگتن و تهران میانجیگرى کند که 
البته امیدى نداشــت آبه بتواند در این مأموریت موفق 

عمل کند.
آبه در ژوئن 2019 (خرداد 98) به ایران سفر کرد. بولتون 
در کتاب خود در خصوص سفر نخســت وزیر ژاپن به 
تهران نوشــته اســت که بعد از آنکه آبه موفق نشد در 

مأموریت میانجیگرى میان واشــنگتن و تهران موفق 
عمل کند، ترامپ در تماسى تلفنى به وى گفت که نباید 

از شکست کامل در این مأموریت احساس گناه کند.
بولتون همچنین در کتاب خود نوشته است که ترامپ 
انتظار نداشته است که نخست وزیر ژاپن در این مأموریت 
موفق شود و به همین دلیل از نتیجه سفر وى به تهران 

به هیچ عنوان متعجب نشده است.

مشاور امنیت ملى سابق کاخ سفید در کتاب خود در این 
خصوص اینگونه نوشته است: «وى (ترامپ) به آنچه در 
حقیقت در ذهنش بــود، روى آورد و گفت که واقعاً این 
تالش (آبه براى میانجیگرى میان واشنگتن و تهران) را 
تقدیر مى کند اما در حقیقت مسئله اى که شخصًا براى 
وى اهمیت بیشترى دارد این است که ژاپن محصوالت 

کشاورزى بیشترى از آمریکا خریدارى کند.»

«ترامپ» از «آبه» 
خواست به تهران برود

در واکنش به انتشار خبر تصادف حمید بقایى، معاون 
احمدى نژاد در جاده هاى کردستان، این سئوال مطرح 
مى شود فردى که به علت پرونده هاى مالى، محکوم 
به حبس است، به چه علت خارج از زندان بوده و سر از 

جاده هاى غرب کشور درآورده است؟
مهران عبدا... پور، وکیل بقایى در پاسخ به این پرسش 

گفت: بقایى به دلیل مرخصى استعالجى بیرون است 
و بیمارى هاى متعددى دارد که هنوز هم تحت درمان 
اســت. براســاس گواهى هاى پزشــکى و مرخصى 

استعالجى بیرون از زندان به سر مى برد.
این وکیل دادگســترى ادامه داد: بقایى بعد از ســکته 
دچــار بیمارى هاى متعددى شــده اســت، رگ قلب 
و مغز او پاره شــده، عالوه بر اینها بیمــارى داخلى و 
عصبــى دارد و براســاس گواهى پزشــکى بیرون از 

زندان است.

عبدا... پــور در خصوص مدت مرخصى اســتعالجى 
بقایى خاطرنشــان کرد: هفته بعد و یا دو هفته بعد به 
زندان برمى گردد که البته بســتگى به نظر کمیسیون 

پزشکى دارد.
وکیل بقایى در رابطه با وضعیت جســمى بقایى بعد از 
تصادف اخیــر اظهار کرد: حال عمومــى بقایى خوب 
است، کوفتگى هاى شدید دارد اما دچار جراحت نشده، 
همچنین بیمارى هاى قبلى وى با توجه به این تصادف 

تشدید شده است.

چرا بقایى خارج از زندان 
بود و تصادف کرد؟

ورود فالگیر ها و رمال ها به بورس!
سیدعلى میرفتاح پس از سه سال، از سردبیرى روزنامه 
«اعتماد» استعفا کرد. استعفاى او مدتى پس از آن اتفاق 
افتاده که تعــدادى از اعضاى تحریریــه  این روزنامه و 
دو مجموعه  دیگر «اعتماد» یعنــى «اعتمادآنالین» و 
روزنامه  اقتصادى «تعادل»، تعدیل شده بودند. میرمفتاح 
که کماکان ســردبیر هفته نامه «کرگدن» است درباره 

دالیل استعفایش نوشته: 
«حقیقت این است که مطبوعات به خصوص روزنامه ها 
شــرایط خوبى ندارند و از هر ســو دچار بى اقبالى بلکه 
بداقبالى شده اند. روزنامه نگاران زحمت زیادى مى کشند 
و براى چــاپ همین مطالــب دم دســتى مجبورند از 

البیرنت هاى نظارتى متعددى بگذرند. مع الوصف آنچنان 
که توقع مى رود منشأ اثر نیستند، یا الاقل مثل سابق آن 
قدرت و نفوذ را ندارند. ما هنوز هم در ســر شور و عالقه 
روزنامه نگارى داریم اما بنا بر تجربه شخصى ام مى گویم 
که این شور و حال به دیوار روزمرگى و دفع وقت و ترس 
از جریمه و توبیخ و دادگاه و "فعًال ببینیم چى مى شــه" 
مى خورد... خودم بعد از سنجیدن شــرایط فعلى به این 
نتیجه رسیدم که اگر به "کرگدن" بیشتر برسم مفیدتر 
خواهم بود. به نظرم در مجموع مجله ها بهتر از روزنامه ها 
مى توانند براى جامعه مفید باشند... شاید هم دیگر وقت 

بازنشستگى ما فرا رسیده.»

سردبیر «اعتماد» استعفا کرد

هفته گذشته بود که خبر طراحى سامانه اى براى جریمه 
عابران پیاده منتشر شد، سامانه اى که رئیس پلیس راهور 

ناجا مى گوید پلیس آماده اجراى آن است.
هفته گذشته، سردار سیدکمال هادیانفر با تأکید بر اینکه 
ما باید به رعایت حق تقدم با اولویت عابران پیاده برسیم 
و به سمت جریمه کردن افراد برویم، گفته بود: ما سامانه 
مربوطه را طراحى کرده ایم، کد ملى و چهره افراد را هم 
داریم مى توان تطبیق داد و جریمه کــرد. اگر عابر پیاده 

تخلف کرد، مى توان با این شیوه او را جریمه کرد.
در همین راستا ســردار هادیانفر درباره اجرایى شدن این 
سامانه گفت: ما کامًال آماده اجرا هستیم و نرم افزار آن هم 
آماده است مى توانیم پایلوت آن را در تهران اجرا کنیم. این 
سامانه به جهت توسعه انضباط ترافیکى کار خوبى است.

وى درباره مبلغ جریمه نیز گفت:  مبلغ همان اســت که 
در قانون آمده اســت. مهم نفس عمل است و مبلغ مهم 
نیست. مهم این است که ما شهروند قانونمدار را نسبت به 

شهروند قانون گریز بشناسیم.

پلیس: آماده ایم عابران را جریمه کنیم

آرمان کیانى

   سمیه حسنلو/ خبرگزارى ایسنا |

   مهدى بابایى/ خبرگزارى ایسنا |
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مرگ دلخراش 
نوجوان 14 ساله 

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از مرگ دلخراش 
نوجوانـى 14 سـاله حیـن کار خبـر داد. سـرهنگ 
محمدرضا خدادوسـت اظهارکرد: در پی اعالم مرکز 
فوریت هاي پلیسـی 110 مبنی بر یک مـورد حادثه 
منجـر به فـوت در سـاختمانى نیمـه کاره، بالفاصله 
مأموران انتظامی کالنتـري 28 به همـراه نیروهاي 
امدادي به محـل اعزام شـدند. وى افـزود: با حضور 
مأموران در محل و در بررسـی هاي اولیه مشـخص 
شد، نوجوانی 14 سـاله حین کار در سـاختمانى نیمه 
کاره بوده که دیوار سـاختمان مخروبه مجاور ریزش 
مـى کنـد و بالفاصلـه توسـط عوامـل اورژانـس به 
بیمارسـتان الزهرا(س) انتقال مى یابد ولى متأسفانه 

جان خود را از دست مى دهد.

تعطیلى 11 غسالخانه  شهر
مدیر عامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 
گفت: با توجه به شـیوع ویـروس کرونا بـا همکارى 
معاون دادستان و پیگیرى هاى دانشگاه علوم پزشکى 
مقرر شد 11 غسالخانه فعال سطح شهر تعطیل شود. 
احمدرضا مرادى اظهار کرد: آرامسـتان باغ رضوان با 
تجهیـزات و امکانات موجـود آماده ارائـه خدمات به 
شهروندان مناطق 15 گانه شهر اصفهان و شهرهاى 
اطراف است. وى افزود: بعضى شـهروندان متوفیان 
خود را در مساجد، حسـینیه ها یا حتى منازل شستشو 
مى دهند که این کار منسوخ شده و از نظر بهداشتى و 
زیست محیطى براى ساکنان همان منازل، مساجد و 

همسایگان اطراف ضرر دارد.

محکومیت مزاحم تلفنى 
آتش نشانى 

رئیـس کل دادگاه هـاى عمومى و انقـالب اصفهان 
گفت: شخصى که با برقرارى تماس هاى مکرر کاذب 
با این سازمان، ایجاد مزاحمت کرده بود در شعبه 120 
دادگاه کیفرى 2 اصفهان محکوم به تحمل شالق و 
حبس شد. محمد حسـین آقایى افزود: این متهم که 
در دادگاه نیز حاضر نشد به علت توهین، به تحمل 74 
ضربه شـالق و به اتهام مزاحمت تلفنى به شـش ماه 
حبس و به اتهام نشر اکاذیب به دو سال حبس محکوم 
شد. وى اضافه کرد: این رأى غیابى و قابل واخواهى 

و تجدیدنظر خواهى است.

بازدید از پروژه 
تصفیه خانه فاضالب چادگان

به گزارش روابط عمومـى آبفا چادگان، طى بازدیدى 
که توسط معاون فرماندار، بخشـدار مرکزى و رئیس 
اداره آبفا شهرسـتان از تصفیه خانه فاضالب صورت 
گرفت، بـر تسـریع در اجـراى شـبکه جمـع آورى و 
سـاختمان تصفیه خانه تأکید شـد. الزم به ذکر است 
تا کنـون 60 درصد از شـبکه جمـع آورى فاضالب و 
70 درصد تصفیه خانه از نظر سازه اى اجرا شده است.

پیش بینى ثبت 800 وقف جدید
مدیرکل اوقـاف و امور خیریه اسـتان اصفهان گفت: 
پیش بینـى مى شـود در سـال جارى با همـت خیران 
نزدیک به 800 وقف جدید در این استان به ثبت برسد. 
حجت االسالم محمدحسین بلک بیان کرد: بیشترین 
موقوفه هاى ثبت شده در اسـتان اصفهان فرهنگى، 
آموزشى، مذهبى، قرآنى، بهداشتى و درمانى هستند.

پیشتازى اداره کل پست 
اصفهان 

اداره کل پسـت اسـتان اصفهـان مقام سـوم در بین 
واحدهاى پستى در سطح کشور را کسب کرد. باقرى، 
مدیرکل پست استان اصفهان بیان داشت: خالقیت، 
نوآورى، ابتـکار، تالش مضاعف، ارتقـاى بهره ورى 
و اسـتفاده از ظرفیت هـا وپتانسـیل هاى موجـود نیز 
درکسب رتبه سـوم از بین 36 واحد پسـتى در سطح 

کشور بى تأ ثیر نبوده است.

خبر

مدیرعامل شرکت گاز اصفهان گفت: 99/5 درصد مردم 
این استان در حال حاضر از گاز طبیعى استفاده مى کنند 
که امسال این پوشــش به ویژه در نقاط شهرى تکمیل 

مى شود.
سید مصطفى علوى اظهار کرد: اکنون فقط شهر انارك 
از توابع استان اصفهان از گاز طبیعى برخوردار نیست که 
بهره بردارى رسمى از گاز این منطقه حدود دو ماه آینده 
آغاز خواهد شــد. وى بیان کرد: با گازرسانى به این شهر 
همه 110 شــهر اســتان اصفهان از نعمت گاز بهره مند 
خواهند شد. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان اضافه 
کرد: بیشتر روستاهاى باالى20 خانوار در حال حاضر از 

گاز بهره مند هستند و شمار اندکى باقى مانده است از جمله 
دو روستا در شرق استان که گازرسانى به آنها به زودى به 
بهره بردارى مى رسند. وى تشریح کرد: روستاهاى منطقه 
پیشکوه و پشتکوه فریدونشــهر که اعتبار زیادى در این 
زمینه نیاز دارند نیز برخى در برنامه گازرسانى امسال قرار 
گرفته اند و عملیات اجرایى آن در حال انجام است. علوى 
گفت: اصفهان در بخش خانگى به طور تقریبى استانى 
 CNG سبز است اما شــرق این اســتان به علت آنکه با
گازرسانى شده، تعدادى روستا باقى مانده است که در قالب 
برنامه زمانبندى شده، شمارى امسال و تعدادى نیز در سال 

آینده گازرسانى خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: 
حدود 5 میلیون ُتن انواع مواد معدنى در سه ماهه نخست 

امسال در این استان تولید شده است.
ایرج موفق تشــریح کرد: امســال با وجود مشکالت و 
تحریم ها بیش از 20 درصد از مــواد تولید معدنى تولید 
شده در استان اصفهان به خارج از کشور صادر شده است. 
وى افزود: سال گذشته با وجود محدودیت هایى که وجود 
داشــت صد قلم کاال با ارزش بیش از دو میلیارد و 600 

میلیون دالر از استان اصفهان به 40 کشور صادر شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: 860 معدن فعال در این اســتان وجود دارد که در 

مجموع با پروانه هاى اکتشاف و گواهینامه هاى کشفى، 
تا کنون افزون بر 1300 مجوز معدنى صادر شده است. 
وى اضافه کرد: تالش مى کنیم در مناطق مختلف استان 

اصفهان واحدهاى فرآورى ایجاد شود.
موفق در ادامه نیز یادآور شــد: میــزان دریافت حقوق 
دولتى استان اصفهان در ســال 98 بیش از 340 میلیارد 
ریال بود که نزدیک به 40 درصد نسبت به سال پیش از 

آن رشد داشت.
به گفته وى، اســتان اصفهان به لحاظ شمار معدن هاى 
فعال داراى رتبه نخست کشور است و از نظر حجم موارد 

استخراجى نیز رتبه سوم کشور را دارد.

تولید 5 میلیون ُتن 
مواد معدنى در اصفهان 

گازرسانى به استان
 امسال تکمیل مى شود

رئیس پلیس فتاى اســتان اصفهان گفت: در سه ماهه 
نخست امســال در حوزه اخالقى 14 درصد و در حوزه 
اجتماعى به صورت غیر منتظره 75 درصد افزایش وقوع 

جرم را شاهد هستیم.
سرهنگ مرتضوى در گفتگو با «باشــگاه خبرنگاران 
جوان» پیرامون افزایش حجم خدمات در بستر اینترنت 
و میزان وقوع جرائم سایبرى در سه ماه نخست امسال 
اظهار کرد: با توجه به اینکه ماه هاى پایانى سال 98 بحث 
فعالسازى رمز پویا را داشتیم، وقوع جرائم اقتصادى در 
ســه ماهه نخست امسال نســبت به مدت مشابه سال 
گذشــته کاهش 36 درصدى را داشته اســت و در زیر 
مجموعه جرائم اقتصادى در کالهبردارى ها 18- درصد 
و در وقوع و برداشــت هاى غیرمجاز هم با کاهش 62 

درصدى مواجه بوده است.

او ادامــه داد: در جرائــم اقتصــادى به صــورت کلى
 50 درصد کاهش جرم داریم که علت اصلى آن اعمال 
شدن رمز پویاست که این 50 درصد مى تواند با تقویت و 
ساماندهى رمز پویا و حساسیت و دقت بیشتر در اعمال 
آن از طرف بانک مرکــزى و بانک هاى عامل کاهش 

بیشترى داشته باشد.
رئیس پلیس فتا استان اصفهان با اشاره به افزایش وقوع 
جرائم اخالقى و اجتماعى گفت: در ســه ماهه نخست 
امسال در حوزه اخالقى 14 درصد و در حوزه اجتماعى 
به صورت غیر منتظره 75 درصد افزایش وقوع جرم را 
شاهد هستیم. که از عوامل اصلى جرم در حوزه اخالقى 
مى توان به انتشــار اطالعــات و فیلم هاى خصوصى 
مردم و در حوزه اجتماعى؛ هک، نفوذ و دسترسى هاى 
غیرمجاز کــه بیشــتر در شــبکه هاى اجتماعى مانند 

اینستاگرام و واتس آپ و تلگرام حادث مى شوند اشاره 
کرد.

سرهنگ مرتضوى گفت: افزایش جرائم بیشتر مربوط به 
مسائل خصوصى مردم است و بحث نظارت با افزایش 

جرائم با هم متفاوت است .
او با اشــاره به اینکه در چند روز گذشته على رغم فعال 
سازى رمز پویا کالهبردارى و برداشت هاى غیر مجاز 
افزایش پیدا کرده گفت: در چند روز اخیر گزارشاتى مبنى 
بر سوءاستفاده از صفحات شخصى افراد در اینستاگرام 
دریافت کرده ایم که شــهروندان باید مراقب اطالعات 
شخصى خود باشند و همچنین افرادى که از سایت هاى 
تبلیغاتى استفاده مى کنند به هیچ عنوان به پیام هایى که 
برایشان لینک پرداخت ارسال مى کنند توجه نکنند و در 

صورت مشاهده آن را به پلیس گزارش دهند.

آمارهاى پلیس فتاى استان نشان مى دهد

«بهار» جرائم اجتماعى و اخالقى 
در اصفهان

مدیرکل بهزیســتى اســتان اصفهان با بیان اینکه هم 
اکنون در مورد کاهش ســن اعتیاد، بــه اندازه افزایش 
درصد اعتیاد زنان در جامعه نگران هستیم، گفت: هفته 
گذشــته طرح جمع آورى معتادان متجاهر در اصفهان 
اجرا شد اما معتقدیم این کار فقط یک مسکن و درمان 

موقت است.
مرضیه فرشاد در نشســتى با خبرنگاران با بیان اینکه 
هم اکنون در مورد کاهش سن اعتیاد، به اندازه افزایش 
درصد اعتیاد زنان در جامعه نگران هستیم، گفت: فرایند 
آموزش و پیشگیرى از اعتیاد به مواد مخدر به دلیل شیوع 
ویروس کرونا متوقف شده بود و فرصت هایى را از دست 
دادیم ولى شــاید بتوان گفت کرونا از برخى اجتماعات 
مضر که خطر مصرف مواد مخدر در آن وجود داشــت 

جلوگیرى کرد.

مدیرکل بهزیستى استان از ادامه آموزش هاى پیشگیرى 
از اعتیاد خبر داد و گفت: در منطقه خاصى از اصفهان نیز 
تسهیلگرى را به شدت ادامه خواهیم داد که معموًال زنان 
در تسهیلگرى ها شرکت مى کنند. وى با اشاره به اینکه 
در زمینه درمان اعتیاد، مرکز ماده 16 براى درمان زنان 
معتاد در استان نداریم، افزود: هفته گذشته جمع آورى 
معتادان متجاهر را داشتیم اما معتقدیم این کار فقط یک 
مسکن و درمان موقت است. فرشاد خاطرنشان کرد: به 
دلیل شــیوع ویروس کرونا در حال حاضر تکدیگرى، 
کارتن خوابى و معتادان متجاهر در هم آمیخته شــده 
و براى ســاماندهى این افراد به صــورت هماهنگ با 
دســتگاه ها و نهادهاى دیگر ورود کرده ایم درصورتى 
که در شرایط عادى رسیدگى به وضع این افراد جداگانه 

انجام مى شود.

نگرانى از کاهش سن اعتیاد و افزایش اعتیاد زنان

213 اثر از 1438 اثر رسیده به دبیرخانه دومین دوره 
جایزه جمالزاده از تمام اســتان هاى ایران به مرحله 

نهایى داورى جایزه جمالزاده راه یافت.
دبیر ادبى این جایزه با اعالم این خبر افزود: در بخش 
داســتان آزاد از میان 869 اثر رســیده 84 مورد و در 
بخش داستان اصفهان نیز از 188 داستان ارسالى، 39 

اثر به فینال جشنواره راه یافتند.
مجید قیصرى ادامه داد: زندگى نــگاره هاى کرونا 

دومین بخش پرطرفدار جایزه امســال بود که 294 
اثر در آن دریافت کردیــم و پذیراى 69 اثر در مرحله 
نهایى جایزه از این بخش شدیم، همچنین 87 زندگى 
نگاره در بخش اصفهان به دبیرخانه جایزه ارســال 
شــده بود که 21 اثر از آن در فینال به رقابت گذاشته 

مى شود.
دبیر ادبى دومین جایزه جمالزاده همچنین 14 تیر ماه 

را زمان اعالم برگزیدگان نهایى جایزه عنوان کرد.

شهردار اصفهان با بیان اینکه در خصوص ایستگاه 
متروى میدان امام على (ع) مذاکرات و بررسى هایى 
شد، گفت: تغییرات کوچکى در طرح این ایستگاه به 
عنوان بزرگ ترین ایستگاه متروى اصفهان اعمال و 
مقرر شــد امور مربوط به آن در کمترین زمان انجام 

شود.
قدرت ا... نوروزى صبح دیروز در جلســه بررســى 
پیشــرفت پروژه هاى عمرانى شــهر افزود: یکى از 
معضالت بزرگ میدان امام على (ع) کاربرى زیرزمین 
و پارکینگ آن بود که با بهره بردارى از آن در روز عید 
سعید فطر توسط شرکت رفاه مورد استفاده قرار گرفت 
و بر اساس گزارشى که امروز (دیروز) اعالم شد، این 
فروشــگاه مورد اســتقبال خوب مردم قرار گرفته و 
رضایتمندى نسبى کســبه را به همراه داشته است. 

وى با بیان اینکه فضاى کســب و کار در میدان امام 
على (ع) رونق گرفته و میزان رفت و آمد شهروندان 
افزایش یافته گفت: ساماندهى مجموعه تجارى کمر 

زرین تاکنون پیشرفت خوبى داشته است.
نوروزى ادامه داد: مقرر شد کمیته عالى بهره بردارى 
از میدان امام على (ع) تشکیل شود و براى افزایش 
بهره ورى روزانه و شبانه این میدان تصمیم گیرى کند.

وى خاطرنشان کرد: در ارتباط با کاربرى فضاى باز 
میدان امام على (ع) براساس تصمیم گیرى ها قرار شد 
نمایشگاه هاى مختلف در آن برگزار شود و معاونت 
فرهنگى طرح هایى براى آن ارائه کند تا در صورت 

انطباق با فضاى آن اجرا شود.
شــهردار اصفهان با اشــاره به برگزارى نمایشگاه 
اتومبیل هاى کالسیک در روزهاى جمعه در میدان 
امام على (ع)، گفت: بعضى از طراحان و نقاشان نیز در 
این میدان حضور پیدا مى کنند، همچنین اقوام مختلف 
از سایر شهرستان ها با عرضه کاالهاى خود در این 
میدان حاضر شــده که این اقدامات مى تواند رونق 

زیادى در شبانه روز به میدان امام على (ع) ببخشد.
نوروزى با بیان اینکه در جلسه امروز پیرامون ایستگاه 
مترو میدان امام على (ع) مذاکرات و بررســى هایى 
شد، گفت: تغییرات کوچکى در طرح این ایستگاه به 
عنوان بزرگ ترین ایستگاه متروى اصفهان اعمال و 
مقرر شــد امور مربوط به آن در کمترین زمان انجام 

شود.

در راســتاى آگاهى بخشى به مشــترکین مخابرات، 
گزارش عملکرد توسعه سه ماهه اول سال 99 مخابرات 
منطقه اصفهان در حوزه شهرســتان نجف آباد که با 
تالش مدیران و کارشناسان شرکت و با هدف افزایش 
رضایتمندى عمومى همشهریان و تکریم مشترکین 
انجام شده منتشر شــد. خالصه اى از این اقدامات به 

شرح ذیل اعالم مى شود:
طرح نصب سوئیچ Cisco -2960 در مرکز ویالشهر و 
ارتقاى پهناى باند ویالشهر -نجف آباد، ظرفیت سازي 
 ،(VDSL)پورت دیتاي مرکز ریموت خانه ســازمانی
بهینه سازي uplink مرکزنجف آباد -امیرآباد(سوئیچ 
5300)، بهینه سازي uplink مرکزنجف آباد -مطهري، 
- DSLAM)توســعه دیتا  مرکزنجف آباد -مطهري

MA5616 در DLC)، توســعه  تجهیزات OLT مرکز 

امام (تانوما 504 -تقویت ODC5)، توسعه  تجهیزات 
 ،(ODC8 تانوما462 -تقویــت) مرکــز امــام OLT

توســعه  تجهیزات OLT مرکز امام (پاســاژ کیان -
تانومــا 495)، طــرح ftth تقویــت odc 05 مرکز 
امام نجــف آباد، فیبــر نورى دسترســى فرماندارى

 نجف آباد مرکز تلفن امام، طرح فیبر نورى  ســایت 
BTS  همراه اول_هنرســتان کشــاورزى پارســا، 

اجراى طرح ســایت4G+ منتظرى گلدشت، اجراى 
طرح ســایت4G+ بلوار پرستار یزدانشــهر، اجراى 
طرح سایت4G+ شــهرك صنعتى منتظریه، اجراى 
طرح سایت4G+ ســعید فر نجف آباد و اجراى طرح 

سایت4G+ شریعتى غربى نجف آباد.

سرپرست اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
از افزایش دما و وزش باد شدید همراه با گرد و خاك 

خبر داد.
زهرا ســیدان در گفتگو بــا «ایمنا» اظهــار کرد: 
نقشه هاى هواشناسى بیانگر ناپایدارى هاى ضعیف 
و وزش باد تقریبًا شدید در ســاعات بعد از ظهر در 
بسیارى از مناطق استان اصفهان است. وى افزود: 
وزش باد در مناطق شــرق و مرکز استان شدیدتر و 
همراه با گرد و خاك پیش بینى مى شود. سرپرست 
اداره پیش بینى هواشناسى اســتان اصفهان ادامه 
داد: روزهاى جمعه و شــنبه به ویژه در ساعات بعد 
از ظهر وزش باد و گرد و خاك بــه کاهش کیفیت 
هوا در مناطق شــرق، شــمال و مرکز استان منجر 

مى شود.

وى با اعالم اینکه روند دماى هواى اســتان تا بعد 
از ظهــر روز جمعه افزایشــى اســت، گفت: دماى 
هوا تــا روز جمعه نهایتــًا به 40 درجه ســانتیگراد 

مى رسد. 
همچنین اداره کل هواشناسى اســتان اصفهان با 
صدور اطالعیه در سطح هشــدار زرد اعالم کرد: از 
بعد از ظهر روز جمعه 6 تیر وزش باد شدید، طوفان 
لحظه اى و گرد و خاك، مناطق شرق، شمال و مرکز 
استان را در برمى گیرد از این رو احتمال کاهش دید 
افقى، اختالل در تردد محورهاى شرق و شمال شرق 
استان، آسیب به سازه هاى موقت و احتمال شکستن 
درختان فرســوده وجود دارد. بر این اســاس اتخاذ 
تمهیدات الزم و اقدامات پیشگیرانه درباره حوادث 

جوى احتمالى ضرورى است.

راهیابى نهایى 213 اثر 
به دومین دوره جایزه جمالزاده 

احداث بزرگ ترین ایستگاه متروى اصفهان 
در میدان امام على(ع)

عملکرد 3 ماهه مدیریت مخابرات نجف آباد

همراه با دماى 40 درجه، طوفان هاى لحظه اى اصفهان را در مى نوردد

هشدار زرد هواشناسى اصفهان

بهرام عبدالحســینى، مدیرکل صداوســیماى 
مرکز اصفهان در نشست مشترك براى امضاى 
تفاهم نامه همکارى بیــن ذوب آهن اصفهان و 
صداوسیماى مرکز اصفهان با اشــاره به اینکه 
رســانه در مباحث جهش تولید کنار ذوب آهن 
و دیگر بنگاه هاى اقتصادى اســت، گفت: براى 
ساخت سریال هاى اســتاندارد با مشارکت ذوب 
آهن و تقبل پرداخت 50 درصد هزینه از ســوى 

این سازمان آمادگى وجود دارد.
مدیرعامل ذوب آهن هم با اشاره به اینکه رسانه 
ملى را بازوى خود مى دانیم، گفت: انتظار مى رود 
این همکارى هــا کیفى تر شــود؛ البته در برخى 
حوزه ها این کیفى ســازى انجام شــده است. 
 یزدى زاده افزود: بحث ریل ملى و خام فروشى 
نمونه هایــى از همکارى مناســب ذوب آهن و 
صداوسیماى مرکز اصفهان اســت که باید این 
حرکت ادامه دار باشد.وى از آمادگى ظرفیت ذوب 
آهن براى تولید برنامه ها و مستند هاى مختلف 
با همکارى صداوسیماى مرکز اصفهان خبر داد.

معاون خبر صداوســیماى مرکز اصفهان هم در 
این جلسه پیشنهاد ساخت مســتند ریل ملى را 
داد و گفت: خبر، آمادگــى دارد در مباحث خبرى 
حضورى مؤثر کنار بنگاه هاى اقتصادى داشــته 

باشد.

همکارى صداوسیما 
با ذوب آهن
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رضا کیانیان که چند روز قبل تولد 69 ســالگى اش را جشن گرفت، به 
مناسبت تولد 71 سالگى «مریل اســتریپ»، پرافتخارترین بازیگر زن 
تاریخ سینما، در یادداشتى به تمجید از این ستاره پرداخت و او را «بازیگر 

همه نقش ها» نامید. 
در یادداشت رضا کیانیان آمده است: «تا به حال 21 بار نامزد جایزه اسکار 
شده و سه بار این جایزه افتخار داشته تا به او تعلق بگیرد. تقریباً هر فیلمى 
بازى کند، مى دانیم همان سال کاندیداى اسکار خواهد بود. سال ها پیش 
بدون آنکه بدانم چه آینده پرافتخارى در انتظار اوست در مقاله اى بازیگرى 
و اخالق حرفه اى او را در نقطه مقابل (داستین هافمن) ستودم. از همان 
زمان او بازیگر مورد عالقه من شد. و بعدها با هر فیلم تازه اى که بازى مى 
کرد احترامم به او بیشتر و بیشتر شد. او بى وقفه رو به جلو حرکت مى کند. 

سن و سال را در هم مى شکند. اکثر بازیگران زن با رشد سن و سال پلکان 
افول را تجربه مى کنند. اما مریل استریپ همچون سوارکارى حرفه اى بر 

پشت زمان نشسته و مى تازد. اسب سرکش زمان تسلیم اوست.»
کیانیان در ادامه نوشته است: «بازیگرانى که در یک نقش مى درخشند و 
درخششان را با همان نقش ادامه مى دهند، از زمان شکست مى خورند. 
اما بازیگرانى که به درخشــش در یک نقش راضى نمى شوند . ُپل هاى 
درخشش نقش قبلى را خراب مى کنند و به جلد نقش هاى دیگر مى روند 
و مى درخشند -که این درخشش دوم کار هر بازیگرى نیست- بر زمان 
پیروز مى شوند. اما اکثر بازیگرانى که در چندین نقش درخشیدند، هنوز به 
قله اى که مریل استریپ رسیده، نخواهند رسید. چون غالبًا در محدوده 
غرایزشان تاخت و تاز مى کنند. مثًال همیشه شورشى هستند و نا آرام و 

قانون گریز. مثل مارلون برانــدو و آل پاچینو. یا آرام و با هوش و یگانه و 
جنگجو مثل رابرت دنیرو و همفرى بوگارت. تکرو و قدرتمند مثل کلینت 

ایستوود و تام هاردى و...»
کیانیان ادامه داده است: «اما مریل استریپ همه اینها هست به اضافه 
هر چیز دیگرى که فکر کنیم و هرچیزى به فکرمان نرسد. براى همین 
است که هر بار با هر نقشى که بازى مى کند، ما را غافلگیر مى کند. او تنها 
زن بازیگر "همه نقش" تاریخ سینماست. هم زیباست، هم زشت است. 
هم خوب است و هم بد است. هم قدرتمند است و هم ضعیف است. هم 
با اراده است و هم بى اراده اســت. هم شورشى است و هم محافظه کار. 
هم ملکه است و هم گدا. هم ظالم است و هم مظلوم است... او به تنهایى 

"همه" است.» 

تمجید رضا کیانیان از پرافتخارترین بازیگر زن سینما
یگانه و
 کلینت

 اضافه
 همین
او تنها
 است.
ت. هم
ظه کار.
تنهایى

الله اســکندرى را با حضور مســتمر و موفــق در کارهاى 
تلویزیونى چون «رسم عاشــقى»، «در چشم باد»، «خاك 
سرخ»، «مشق عشق» و... مى شناسیم. او این بار در یک کار 
تاریخى با عنوان «جشن سربرون» که در مرکز «سیمافیلم» 
به  کارگردانى مجتبى راعى و تهیه کنندگى حســن نجاریان 
ساخته مى شود، به ایفاى نقشى در دوران قاجار مشغول است.
اسکندرى درباره ویژگى هاى این مجموعه گفت: اولین فاکتور 
که سریال «جشن ســر برون» را برایم ویژه کرد فیلمنامه و 
پرداخت بسیار خوب آن است. دوستان فیلمنامه نویس چندین 
سال روى متن کار کردند و این فاکتور برایم از اهمیت بسیارى 
برخوردار است. جاى خالى این نوع آثار که با نگارش فکر شده 
و طراحى درست ساخته و روى آنتن برود، در میان آثار نمایشى 
تلویزیون، احساس مى شــود. قصه درباره عشایر و ایالت و 
کوچ آنها و اتفاقاتى که پیرامون قهرمان داســتان که نقش 
آن را آقاى محجوب ایفا مى کند، رخ مى دهد. در درجه بعدى 
خود نقش برایم اهمیت داشت. من عالقه زیادى به بازى در 
نقش هاى تاریخى دارم که در دوران معاصر (پهلوى) بازى در 
سریال «در چشم باد»، «رسم عاشقى» و «سال هاى برف و 

بنفشه» را در کارنامه ام داشتم، اما «جشن سربرون» در دوره 
قاجار مى گذرد که برایم بسیار جذاب است.

وى درباره نقش خود و حال و هواى قصه در این سریال گفت: 
قصه در دوره قاجار روایت مى شود و من نقش «بى بى کتا» 
همســر آقاى محجوب را بازى مى کنم که زنى است بسیار 
مقتدر و خردمند به مانند زن هاى ایرانى که در تاریخ پشت سر 
مرد ها ایستادند و به آنها در تصمیم گیرى ها و اجرایى کردن 

آن کمک کردند.
بازیگر تحسین شده ســیما توضیح داد: بازى در کنار آقاى 
محجوب که از بازیگران بنام و درجه یک این عرصه اســت 
برایم بسیار آموزنده و فرصت خوبى است. نقش مقابل را آقاى 
نادر فالح بازى مى کنند که با هم چند کار ســینمایى انجام 
دادیم و همچنین چند چهره جوان که هنوز شــناخته شــده 
نیستند هم بازى دارند. به نظرم این مجموعه فرصت مناسبى 

است که این جوانان هم دیده شوند.
وى درباره لزوم ساخت سریال هاى تاریخى گفت: کار هاى 
تاریخى براى نسل نو که از تاریخ و فرهنگ ایران کمتر مطلع 
هستند، بسیار مفید است؛ از سوى دیگر ایالت و عشایر و کوچ 

آنها در سریال «جشن ســربرون» مورد توجه قرار گرفته که 
کمتر در این حوزه فیلم و سریال ساخته شده است. از سوى 
دیگر اکثر عشایر در ســال هاى اخیر به سمت شهرنشینى و 
روستانشینى رفته و کمتر کوچ مى کنند که این نوع آثار باعث 
مى شود شرایط زندگى و آداب و رسوم آنها را بهتر بشناسیم 

و از خاطر نبریم.
اسکندرى درباره قبول پیشنهادات جدید در حیطه بازیگرى 
گفت: به دلیل پرحجم بودن سریال «جشن سربرون» و حضور 
در ارتفاعات کن سولقان نتوانســتم پیشنهاد کار در سینما را 
که براى دو پروژه داشــتم، بپذیرم و تمام وقتم را براى خلق 
شخصیت «بى بى کتا» صرف مى کنم. «بى بى کتا» درست 
نقطه مقابل نقش «لیلى» در فیلم ســینمایى «تیغ و ترمه» 
است که هم اینک اکران آنالین شده است. در «تیغ و ترمه» 
نقش منفى را بازى کردم که در نمایش خصوصى فیلم بازخورد 

خوبى از سوى مخاطبین گرفتم.
وى در خاتمه تأکید کرد: بــا توجه به فیلمنامه و تالش گروه 
سازنده ســریال، «جشن ســربرون» از آثار خوب تلویزیون 

خواهد بود که مخاطب از دیدن آن لذت خواهد برد.

حسن وارسته، سرپرست نویســندگان سریال «بچه 
مهندس» درباره فصل چهارم این ســریال گفت: این 
روزها به دنبال قصه اى هســتیم که هم خاطره خوش 
فصل 3 را حفظ کرده و هم با توجه به استقبال مخاطب 
از این فصل بتوانیم پیشرفتى رو به جلو داشته باشیم و با 

قصه اى پرقدرت شروع کنیم.
وى با بیان اینکه قصه در فصل چهار نیز به زندگى «جواد 
جوادى» مى پردازد، افزود: محوریت قصه ســریال ما 
قصه «جواد جوادى» اســت، حاال اینکه در چه سن و 
سالى هست را هنوز نمى دانیم و درگیر پیدا کردن قصه 

مناسبى براى آن هستیم.
این نویسنده درباره حضور مجدد روزبه حصارى در فصل 
4 این سریال نیز گفت: ما یک قهرمان ساختیم و نباید 
یادمان برود که از قهرمانمان اســتفاده کنیم و «جواد» 
جزو نقش هایى اســت که هر کدام از بازیگران آمدند 
و نقشش را بازى کردند، مورد اقبال قرار گرفتند. یعنى 
شخصیت روى فیلمنامه درســت درآمده است و مردم 

باورش کردند.
این نویسنده ادامه داد: هنوز  نمى دانم قرار است روزبه 
حصارى با گریم و بدون گریم در همان ســن و سال یا 
برهه دیگرى از زندگى «جواد جوادى» را بازى کند یا 
نه و این موضوع در حیطه اختیارات کارگردان است. از 
طرفى همه چیز به قصه برمى گردد و باید ببینیم ادامه 

همان سال است یا به چند سال بعد خواهیم رفت.
حسن وارسته به همراه امیر شاداب دو فصل از سریال 
«بچه مهندس» را به نگارش درآوردند. فصل ابتدایى 

این سریال توسط سجاد ابوالحسنى به نگارش درآمد.
«جواد جوادى» اصلى ترین شخصیت این سریال است و 
از کودکى تا جوانى او در قالب سه فصل به تصویر کشیده 
شد. او در یک پرورشگاه بزرگ شد و در نهایت و در فصل 

یکى از نخبه هاى دانشجوى دانشگاه امیرکبیر بود. 
یونا تدین بازیگر کودکى، مانى رحمانى بازیگر نوجوانى و 
روزبه حصارى بازیگر جوانى شخصیت «جواد جوادى» 

بودند.

فیلم «شپلوتکا» با بازى شــهرام قائدى، شبنم قلى 
خانى، آناهیتا همتى و بسیارى از بازیگران سرشناس 
سینما آماده نمایش شد. «شپلوتکا» به کارگردانى و 
تهیه کنندگى حسین قناعت فیلمى در حوزه کودك 
و نوجوان است و نام آن براى اکران تغییر خواهد کرد. 
قناعت تا امــروز تجربه چند کار کــودك و نوجوان 
را در کارنامه هنرى اش دارد. «ســلفى با رستم» و 
«پیشى میشى» دو کار دیگر حوزه کودك و نوجوان 
به کارگردانى حسین قناعت هستند که براى اکران 

در سینماها اعالم آمادگى کرده اند.
داستان فیلم «شپلوتکا» درباره آرزوى دختر و پسر 
نوجوانى اســت که خانواده آنها شــرایط اقتصادى 
مناســبى ندارند و آنها آرزو دارند که زندگى بهترى 

را تجربه کنند و این اتفاق برایشــان رخ مى دهد و 
داســتان این فیلم حول محور برآورده شدن آرزوى 

آنها و کسب تجربیات جدید است.
شبنم قلى خانى، بیژن بنفشــه خواه، آناهیتا همتى، 
بهنوش بختیارى، فاطمه هاشــمى، نادر سلیمانى، 
رامین ناصرنصیر، یوســف صیادى، شهرام قائدى، 
مرتضى زارع، مریــم وطن پور، عبــاس محبوب، 
مهدى ابراهیمى، حســین پوراســماعیل، مهســا 
ایرانیان، رها آقازاده و هنرمندان خردســالى چون: 
پارسیا شکورى، عسل قرایى، مانلى قناعت، سامیار 
محمدى، دیبا غدیرى، آمیتیس حجت االســالمى، 
پارسا نژادآذر و... در این فیلم سینمایى ایفاى نقش

مى کنند.

ساخته محمد کارت مى 
ن فیلم سینمایى 

ى، بازیگر جوان ای
یشتر آبان عسکر

وانه» به معرفى ب
 فیلم سینمایى «شناى پر

به بهانه اکران
پردازیم.

رین فیلم از نگاه 
یمرغ بلورین بهت

جر اکران شد و س
جشــنواره فیلم ف

 سى و هشتمین 
فیلم سینمایى «شناى پروانه» براى اولین بار در

ى کشور آغاز کرد.
خود را در سینماها

رشنبه 4 تیرماه 99 اکران 
ایى از دیروز چها

د. این فیلم سینم
تماشاگران را کسب کر

که در فیلم همسرش ایفاى نقش 
دان جوان فیلم «شناى پروانه» است 

همسر محمد کارت، کارگر
 جوان کشورمان 

آبان عسکرى، بازیگر

سوفى و دیوانه»، 
یال هایى چون «الوراتوار»، «

رد و در فیلم و سر
ى را با تئاتر آغاز ک

وان متولد سال 1360 است و بازیگر
کرد. این بازیگر ج

حوالى پاییز» و «شناى پروانه» ایفاى نقش کرد.
، «پرستاران»، «

 «روزگار»، «هشت و نیم دقیقه»
«مسکوت»،

ثر دیگر با همسرش 
ش دارد و در چند ا

 را در کارنامه هنرى ا
ردانى محمد کارت

چه خور» به کارگ
یسندگى فیلم «ب

آبان عسکرى تجربه نو

هیه کننده همکارى کرد.
نوان نویسنده و ت

محمد کارت به ع

ناى پروانه» همسر کیست؟
کرى، بازیگر «ش

آبان عس

؟

آمادگى مالقات با ژوله و مانى را دارید؟!

دوگر» ساخته حمید بهرامیان براى نمایش اعالم آمادگى 
فیلم «مالقات با جا

کرد و این فیلم با دریافت مجوز به زودى اکران مى شود.

ارگردانى حمید بهرامیان و تهیه 
فیلم سینمایى «مالقات با جادوگر» به ک

ور ماه سال گذشته مقابل دوربین 
کنندگى حمید اعتباریان شهری

رفت و تصویربردارى آن آبان ماه به پایان رسید.

ن، بازیگر کشــورمان در تجربه اى 
حمید بهرامیــا

متفاوت کارگردانى فیلم «مالقــات با جادوگر» 

را برعهده گرفــت و این فیلم به نویســندگى 

امیرمهدى ژوله به زودى در ســینماها اکران 
مى شود.

در خالصه داستان «مالقات با جادوگر» آمده 

است: «جناب سرهنگ برادرى کن ما رو بگیر، 
من از خجالتت در میام!»

مانى حقیقى، امیرمهدى ژوله، هســتى مهدوى، 

خمسه، نســیم ادبى، امیر شریعت، سپیده 
علیرضا 

وین و بهرام بهرامیان در فیلم «مالقات 
مرادپور، ستاره پر

با جادوگر» به ایفاى نقش پرداختند.

یان و تهیه  بهر
ذشته مقابل دوربین 

ید.
جربه اى 

گر» 
ى 
 

 
ده 

القات 

«مایل کیتون» 68 ساله  ممکن است حدود 31 سال پس 
از آنکه در نقش «بتمن» جلوى دوربین رفت، بار دیگر در 
نقش این شخصیت ابَرقهرمان ظاهر شــود. این بازیگر 
در حال گفتگو با کمپانى «دى ســى» اســت تا در فیلم 
ابرقهرمانى در دست ســاخت «فلش» در نقش «بتمن» 

ظاهر شود.
گفته شــده این مذاکرات در مراحل ابتدایى است و هنوز 
روشن نیست که انتظار این کمپانى درباره نقشى که باید 

کیتون بازى کند چیست و این نقش چه ابعادى دارد.
«فلش» بــا بازى «ازرا میلــر» و بــه کارگردانى «اندى 
موسکیتى» که سازنده دو فیلم تحسین شده و پرفروش 

«آن» نوشته «استیون کینگ» در سال 2017 و 2019 بود، 
ساخته مى شود. مایکل کیتون براى ایفاى نقش «بتمن» 
در فیلم «بتمن» اثر «تیم برتون» در سال 1989 با تحسین 
منتقدها روبه رو شد. در این فیلم «جک نیکلسون» نیز در 

نقش «جوکر» بازى کرده بود.
البته کیتون سه سال بعد بار دیگر در لباس «بتمن» ظاهر 
شد و در فیلم «بازگشت بتمن» در کنار «میشل فایفر» و 

«دنى دویتو» بازى کرد.
«رابــرت پتینســون»، بازیگر فیلم هــاى «توایالیت» 
جدیدتریــن بازیگر نقش «بتمن» خواهد بــود تا جا پاى 
بازیگرانى چون «کریستین بیل» و «جورج کلونى» بگذارد.

ایفاى نقش مرد خفاشى پس از 31 سال

«مایکل کیتون» دوباره «بتمن» مى شود؟

خبرهاى تازه از فصل 4 سریال «بچه مهندس» شبنم قلى خانى و شهرام قائدى در «شپلوتکا»

روایت الله اسکندرى از نقش متفاوتش در سریال تاریخى «جشن سربرون»

«بى بى کتا» بسیار مقتدر و خردمند است



ورزشورزش 05053788 سال  هفدهمپنج شنبه  5  تیر  ماه   1399

فرهاد کاظمى، سرمربى سابق تیم فوتبال ســپاهان تأکید کرد که محرم 
نویدکیا، کاپیتان سابق زردپوشان اصفهانى در فوتبال ایران به حقش نرسید.

به گزارش «ورزش ســه»، فرهاد کاظمى مهمان تلفنى برنامه «هشــت 
بهشت» در شبکه اســتانى اصفهان بود، شــهرى که خاطرات خوبى از 
مربیگرى کاظمى دارد. این مربى براى اولین بــار در تاریخ فوتبال ایران 
یک تیم شهرســتانى را قهرمان لیگ کرد، جالب اینجاست که کاظمى با 
سپاهان در جام حذفى هم به قهرمانى رســید تا در بین هواداران سپاهان 
محبوبیت خاصى داشته باشد. از کاظمى در ابتدا در خصوص بیمارى کرونا 
و شرایط این روزهاى باشگاه هاى ایرانى براى آماده سازى شان سئوال شد 
که او حرف هایش را اینگونه آغاز کرد: ما خیلى از پروتکل ها و استانداردهاى 
جهانى دور هستیم و مهمترین مسائل تمرینى را نمى توانیم برگزار کنیم. 
در بحث زمین تمرین اختصاصى و امکانات هم با مشــکالت همیشگى 
مواجه هســتیم و براى پروازها هم این امکان وجود ندارد که تیم ها پرواز 
چارتر بگیرند. این مشــکالت در اکثر تیم هاى لیگ برترى دیده مى شود، 

چه برسد به لیگ یک.
او حرف هایش را اینگونه ادامه داد: تمام این مسائل نمایش است و پروتکل 
براى هیچ تیمى قابل اجرا نیست. ما در حالى تمرین مى کنیم که قبل و بعد 
از ما تیم هاى دیگر تمرین مى کنند، مگر امکانپذیر اســت که همه مسائل 
بهداشتى رعایت شود؟ من براى تمامى بیماران در دنیا آرزوى سالمتى دارم 

و امیدوارم این بیمارى سخت از بین برود تا مردم در سالمت کامل باشند.
کاظمى در پاســخ به این پرســش که آیا مخالف تعطیلى مســابقات در 
ایران اســت، تأکید کرد: من دوســت دارم بازى هاى فوتبال برگزار شود 
ولى ســالمتى افراد جامعه از هر چیزى مهمتر است، هیچ چیزى باالتر از 
سالمتى هموطنانم نیست که ورزشکاران هم جزئى از آنها هستند. تیم ما 
مدتى پیش براى اولین بار تست داد که تست 12 نفر از بازیکنان، کادر فنى 
و اعضاى تدارکات مثبت بود. ما هم مى توانستیم مثل برخى تیم ها بگوییم 
که کرونایى نداریم ولى نخواستیم به مردم خیانت شود چون سالمتى براى 

ما ارزش دارد.
سرمربى سابق سپاهان در قسمت دیگرى از حرف هایش گفت: من بحث 
فوتبال را نمى کنم و فقط مى گویم که جامعه ما درگیر این مشکالت است. 
شما مى بینید که مردم چقدر درگیر این بیمارى هستند، خیلى سخت است 
که بتوان همه چیز را کنترل کرد مگر اینکه بحث قرنطینه به وسط بیاید که 
اجراى آن مستلزم در نظر گرفتن پارامترهاى زیادى است که ایران متأسفانه 

از عهده آن بر نمى آید.
در ادامه برنامه، تصاویرى از دیدار سپاهان و االتحاد عربستان 
پخش شد که سپاهان در اصفهان با سه گل این تیم را در هم 
کوبید و فقط بــه دلیل تفاضل گل کمتر نســبت به االتحاد 

صعود نکــرد. جالب اینجاســت که االتحاد که بعــد از عدم 
شکست ناپذیرى در 39 بازى به سپاهان باخته بود، همان 

سال قهرمان آسیا شــد. کاظمى بعد از پخش تصاویر 
این بازى گفت: آن زمان یک تیــم صعود مى کرد 

و به دلیل تفاضــل گل صعود نکردیــم. ما در 
بازى برگشت شرایط خاصى داشتیم، آنها را 

خیلى خوب آنالیز کردیم و مى دانســتیم 
که آنها دوندگــى ندارند. البته در زمین 

مســابقه چیز دیگرى دیدیم، تازه ما 
آنجا فهمیدیم که معناى دوپینگ 
چیست. به هر حال برخى مسائل 
باید اتفاق مى افتاد که افتاد و نفوذ 
آنها در برخى مسائل مشخص بود. 

البته االتحاد تیم خوبى بود که همان 
سال قهرمان شد.

کاظمى کــه با دیــدن تصاویر دیدار بــا االتحاد یاد 
شاگردان ســابقش افتاده بود، در ادامه حرف هایش 
گفت: با دیدن این صحنه ها خاطرات گذشــته برایم 
زنده شد، امیدوارم روح مرحوم رضا حسن زاده همیشه 
شاد باشد. دلم براى محمود کریمى و محرم نویدکیا که 
اسطوره هاى فوتبال اصفهان هستند تنگ شده است. 
نویدکیا در این فوتبال به حقش نرسید و امیدوارم از این 

عزیزان توانمند استفاده شود.
سرمربى سابق ســپاهان در پایان حرف هایش با تمجید 

از مردم اصفهان گفت: من به همــه مردم اصفهان مدیون 
هستم. هم مسئوالن آن زمان دســت به دست دادند تا 

آن تیم شکل بگیرد، آقاى اسالمیان، آقاى تاج، آقاى 
ساکت و آقاى تابش عزیز که از همه آنها کمال تشکر 

را دارم.

سپاهان و االتحاد عربستان 
با سه گل این تیم را در هم 
 کمتر نســبت به االتحاد 

که االتحاد که بعــد از عدم 
سپاهان باخته بود، همان 

 بعد از پخش تصاویر
صعود مى کرد  ـم

ردیــم. ما در 
آنها را  یم،

ســتیم 
مین
 ما

ن

بــا االتحاد یاد  دار
 ادامه حرف هایش 
ت گذشــته برایم 
 حسن زاده همیشه 
 ومحرم نویدکیا که 
تند تنگ شده است. 
این امیدوارم از سید و

 حرف هایش با تمجید 
ـه مردم اصفهان مدیون 

ــتبه دست دادند تا 
ن، آقاى تاج، آقاى 
ه آنها کمال تشکر

فرهاد کاظمى: 

مدیون اصفهانى ها هستم

هافبک ملى پوش سپاهان به بلژیک برنمى گردد و سه فصل دیگر در جمع طالیى پوشان مى ماند.
 امید نورافکن که اواخر مردادماه 98 با انتقالى قرضى و به مدت یکسال از شارلروا به سپاهان پیوست، طبق قرارداد 
قبلى باید در پایان فصل جارى بــه بلژیک مى رفت ولى مدیران اصفهانى در صدد تمدیــد قرارداد با او برآمدند و 

توانستند ستاره خط میانى خود را حفظ کنند.
کاپیتان تیم ملى امید که دوران موفقى را در ســپاهان گذرانده و یکى از مهره هاى کلیدى امیر قلعه نویى در لیگ 
نوزدهم محسوب مى شود، تمایل به ادامه کارش در ایران داشت که طبق مذاکره با مدیران باشگاه سپاهان تصمیم 

گرفت به کارش در جمع طالیى پوشان ادامه دهد.
دو هفته قبل بود که سرپرست باشگاه سپاهان اعالم کرد وارد مذاکره با باشگاه شارلروا بلژیک براى تبدیل انتقال 
قرضى به دائمى امید نورافکن شده اند و قصد دارند این بازیکن ملى پوش را حفظ کنند که ظاهراً مذاکرات آنها به 

نتیجه موفقى رسیده و طالیى پوشان توانستند این هافبک را در اصفهان نگه دارند.
پس از مذاکره موفق توسط مدیران سپاهان و باشگاه شارلروا این انتقال نهایى شد و نورافکن نیز پس از جلسه با 

مدیران این تیم، قراردادش را به مدت سه فصل دیگر تمدید کرد.
مدتــى بــا باشــگاه ســپاهان نورافکــن در حالى قــرارداد جدیــد و طوالنى 

اســتقالل هم قصد دارد با امضا کرده که گفته مى شــد تیم سابق او 
به جمع آبى هــا برگرداند و شــارلروا مذاکره کند و این بازیکن را 

اخیر بــه وجــود آمد که عالوه بر آن، شایعاتى طى هفته هاى 
جذب او اقــدام کند ولى پرســپولیس نیز قصد دارد براى 
شایعات، تصمیم به ادامه در نهایت نورافکن با رد تمام این 
گرفت.حضور در جمــع اصفهانى ها 

شجاع خلیل زاده که اکنون با توجه به کیفیت و شرایط 
فنى از جمله بازیکنان تأثیرگذار این تیم محســوب 
مى شود، طى روزهاى اخیر باعث ایجاد حاشیه بزرگى 
در جمع بازیکنان هم تیمى شــده تا بــا موضوع آنها 

مواجه شود.
خلیل زاده که گفته مى شود برخورد مناسبى خصوصًا 
با بازیکنان جوان تیم نداشــته و بارهــا آنها را تهدید 
کرده، با دیگر هم تیمى هایــش نیز دچار تنش جدى 
شــده تا اعتراض آنها به کادرفنى را نیز در پى داشته 
باشد. آخرین موضوع مورد بحث در این خصوص به 
درگیرى اش با محمدحسین کنعانى زادگان و مهدى 
شــیرى در جریان دیدار تدارکاتى با شــهرخودرو در 
استادیوم شهید کاظمى اســت. جایى که حاشیه این 
تنش باعث شــد تا طرفین حتى بــه دنبال درگیرى 
فیزیکى هم باشند که با اقدام افشین پیروانى و کریم 

باقرى همراه شد تا ماجرا ختم به خیر شود.
خلیل زاده که به واسطه رابطه نزدیکش با یحیى گل 
محمدى این روزها در نقش مدعى در تیم ظاهر شده 

است، واکنش و موضع تندى را علیه خود در 
بین هم تیمى هایش مى بیند. جایى که 

حتى در رختکن نیز بارها این موضوع 
به اطالع کریم باقرى رسیده تا او به 
عنوان بزرگ تر تیم نسبت به رفتار 
شــجاع خلیل زاده واکنش نشان 
دهد. بزرگ ترین چالشى که دیگر 

بازیکنان با آن مواجه هستند مربوط 
به دخالت هاى ایــن بازیکن در خصوص 

عملکرد دیگر بازیکنان است و ماجرا تا 

جایى پیش رفته که او برخى از بازیکنان را حتى تهدید 
کرده که در صورت عدم فرمانبردارى در پایان فصل 
با اعالم به کادرفنى در لیست مازاد قرار خواهند گرفت 

و نفرات جانشینى براى آنها ترتیب داده خواهد شد.
سیدجالل حسینى به عنوان کاپیتان اول سرخپوشان 
نیز بارهــا پاى صحبــت دیگر بازیکنان نشســته و 
اعتراضات آنها را در این خصوص شنیده و قول داده تا 
این موضوع را در گفتگو با شجاع خلیل زاده حل کند. 
موضوع مورد بحث در بین بازیکنان پرسپولیس این 
است که با حضور ســیدجالل حسینى، امید عالیشاه، 
احمد نوراللهى، کمال کامیابى نیــا و على علیپور به 
عنوان کاپیتان هاى اول تا پنجم تیم، شجاع خلیل زاده 
چرا باید به این شکل و بى مهابا اجازه داشته باشد در 

امور تیم دخالت داشته باشد.
برخى بازیکنان تیم در گفتگوهایى که داشته اند با اشاره 
به رفتارى که پیش از ایــن علیرضا بیرانوند در دوران 
گابریل کالدرون داشته و نزدیکى زیاد بین طرفین حتى 
شایعاتى مربوط به چینش ترکیب تیم را با مشورت او و 
سرمربى آرژانتینى شکل داده بود، اکنون به نوعى دیگر 
در تیم و با رابطه یحیى گل محمدى و شجاع 
خلیل زاده در جریان است. رابطه اى که 
البته براى بیرانوند در خصوص کالدرون 
سرانجام خوبى در پى نداشت و حضور 
گاه و بى گاه این دروازه بان ملى پوش 
در اتاق سرمربى تیم در نهایت رابطه 
طرفین را به تیرگى برد و حتى باعث 
اخــراج محترمانه و نیمکت نشــینى 

بیرانوند نیز شده بود.

اخالقتو خوب کن

ر یم ر ى ش ر ینروز ى
تندى را علیه خود در است، واکنش و موضع

بین هم تیمى هایش مى بیند. جایى که 
حتى در رختکن نیز بارها این موضوع 
به اطالع کریم باقرى رسیده تا او به
عنوان بزرگ تر تیم نسبت به رفتار 
شــجاع خلیل زاده واکنش نشان 
دهد. بزرگ ترین چالشى که دیگر 

بازیکنان با آن مواجه هستند مربوط 
به دخالت هاى ایــن بازیکندر خصوص

عملکرد دیگر بازیکنان است و ماجرا تا 

ر ی ى و ونب بو ل ى ی رژ ربى ر
تیمو با رابطه یحیىگل محمدى و شجاع  در
خلیل زاده در جریان است. رابطه اى که 
البته براى بیرانوند در خصوص کالدرون 
پى نداشت و حضور خوبى در سرانجام

گاه و بى گاه این دروازه بان ملى پوش 
در اتاق سرمربى تیم در نهایت رابطه 
طرفین را به تیرگى برد و حتى باعث 
اخــراج محترمانه و نیمکت نشــینى 

نیزشده بود. بیرانوند

عدم بازگشت رادولوویچ و میشو کریستوویچ به دالیل 
مشابه که ترس از ابتال به ویروس کروناست، شرایط 
مربیگرى دو باشــگاه شــاهین و ذوب آهن را دشوار 

کرده است.
شاهین بوشهر اصًال شرایط خوبى در جدول رده بندى 
مسابقات لیگ برتر ندارد و با 16 امتیاز دومین کاندیداى 
سقوط به لیگ یک به شــمار مى رود. در سوى دیگر 
سبزپوشان اصفهانى هم چندان کار آسانى ندارند و به 
شدت باید مراقب فاصله 7 امتیازى خود با قعر جدول 

و حفظ آن باشند.
هر دوى این تیم ها شرایط بسیار خوبى پیش از تعلیق 
لیگ به دلیل شــیوع ویروس کرونا داشتند ولى این 
تعطیالت اجبارى و بازنگشتن مربیانى که سنى از آنها 
گذشــته و با ممانعت خانواده هایشان براى بازگشت 
مواجه شده اند، وضعیت مبهمى را پیش روى مدیران 

دو باشگاه قرار داده است.
مدیران این دو باشــگاه فعًال به دستیاران ایرانى کادر 
مربیگرى قبلى اعتماد کرده اند ولى در همین حین با 
چند مربى ایرانى نیز در تماس بوده اند که البته با پاسخ 

مثبتى روبه رو نشده اند.

مسیگر قصد دارد هدایت شــاهین در دیدار برابر نفت 
مسجد سلیمان را به کریمیان بسپارد ولى قطعاً اگر این 
مربى جوان موفق به کسب نتیجه مورد نظر مدیرعامل 
نشود، به زودى شــاهد انتخاب جانشینى براى میشو 
خواهیم بود. البته این مدیرعامل در مصاحبه اى گفته 
بود، مربى ایرانى کار در بیار فعًال وجود ندارد و همین 
موضوع هم کار او را به اعتقــاد خودش براى انتخاب 

جانشین میشو سخت کرده است.
در ذوب آهن هم شــرایط غیر از این نیست؛ مدیران 
باشگاه تالش هایى براى انتخاب سرمربى داشته اند 
ولى گزینه هاى مدنظر آنها همگى به سبزپوشان جواب 
رده داده اند و فعًال برنامه اعتماد به استکى و صلصالى 
خواهد بــود ولى اگر ذوب آهن هم حاشــیه امنیت 7 
امتیازى خود را هر بازى کمتر از بازى قبل ببیند، جواد 
محمدى، سرمربى جدید تیم را از میان گزینه هایى که 
در این مواقع به ذهن مدیــران عامل تیم ها مى آیند، 

انتخاب خواهد کرد.
به روزهاى سرنوشت ســاز لیگ نوزدهم نزدیک مى 
شــویم و باید ببینیم تیم ها چــه راهکارهایى براى 

قهرمانى، کسب سهمیه و ماندن در مسابقات دارند.

خسته از مربیان ترسو

حاال حاالها در سپاهان

ر ی ر ی ل ب شر ر ر یم ین ن یر
مدتــى بــا باشــگاه ســپاهان نورافکــن در حالى قــرارداد جدیــد و طوالنى 

اســتقالل هم قصد دارد با امضا کرده که گفته مى شــد تیم سابق او 
به جمع آبى هــا برگرداند و شــارلروا مذاکره کند و این بازیکن را 

اخیر بــه وجــود آمد که عالوه بر آن، شایعاتى طى هفته هاى 
جذب او اقــدام کند ولى پرســپولیس نیز قصد دارد براى 
شایعات، تصمیم به ادامه در نهایت نورافکن با رد تمام این 
گرفت.حضور در جمــع اصفهانى ها 

در حالى که تمام نگاه ها به از سرگیرى مســابقات لیگ برتر است، انگار همه یادشان رفته که جام 
حذفى هم نیمه کاره مانده و باید تکلیفش روشن شود. این مسابقات به مرحله نیمه نهایى رسیده، اما 

یک بازى از مرحله یک چهارم نهایى بین سپاهان و استقالل باقى مانده است.
برنده این مسابقه به جمع سه تیم دیگر یعنى پرسپولیس، تراکتور و نفت مسجدسلیمان مى پیوندد و از 
آنجا به بعد باید نیمه نهایى برگزار شود. منتها این وسط هیچ اطالعاتى در مورد این مسابقات منتشر 
نشده است. مثًال کسى تاریخ این بازى ها را نمى داند و روشن نیست که آیا جام حذفى در خالل لیگ 
برگزار مى شود یا به بعد از پایان این رقابت ها موکول خواهد شد؟ همچنین در مورد محل برگزارى 
بازى فینال جام حذفى هم تردیدهایى وجود دارد. ماه ها پیش اعالم شده بود امسال استادیوم پارس 
شیراز محل برگزارى مسابقه نهایى خواهد بود، اما بعد از این همه سکوت و وقفه، اصًال روشن نیست 

که این ورزشگاه تازه تأسیس شرایط میزبانى بازى را دارد یا نه.
از اینها که بگذریم در قبال قوانین جام حذفى هم سکوت شده است. به  عنوان مثال در کوپا ایتالیا به 
علت شرایط خاص کرونایى شاهد حذف وقت هاى اضافى بودیم؛ به همین دلیل هم بازى فینال بین 

یوونتوس و ناپولى بعد از تساوى در 90 دقیقه بالفاصله به ضربات پنالتى کشیده  شد.
در این شرایط ســکوت و عدم  تعیین تکلیف این جزئیات توسط سازمان لیگ، شائبه جدى نبودن 
برگزارى جام حذفى را تقویت کرده است. شاید هم دوستان منتظرند ابتدا مسابقات لیگ از سر گرفته 
شود و شرایط را ببینند تا بعد در مورد برگزارى جام حذفى تصمیم بگیرند. آنچه مسلم است اینکه در 
صورت برگزارى مسابقات لیگ، جام حذفى هم حتماً باید ادامه پیدا کند، وگرنه تیم هایى که ذینفع 

بودند - مخصوصاً تراکتور- به شدت به لغو این مسابقات معترض خواهند شد.

آن یکى جام را یادتان نرود آقایان

کنفدراسیون فوتبال آسیا تهدید کرد هر تیمى از 
حضور در ادامه بازى هاى لیگ قهرمانان آسیا 
به بهانه ویروس کرونا انصراف دهد جریمه و 

محروم خواهد شد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا به تبعیت از فیفا اصرار 
به از ســرگیرى بازى هاى داخلى و همچنین 
بازى هاى بین المللى در قاره دارد. پیش تر این 

کنفدراسیون گفته بود دوست داریم همه بازى ها در قاره به پایان برسد. هر چند برخى از کشورها 
بازى هاى داخلى را نیمه تمام اعالم کردند که ایران از این قاعده مستثنى است.

طبق گزارشى که دیروز سایت «ورزش سه» منتشر کرد، مبنع موثق در کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر 
داده هر تیمى از حضور در لیگ قهرمانان آسیا به بهانه ویروس کرونا انصراف دهد دستکم 50 هزار 
درهم جریمه نقدى خواهد شد و این جدا از غرامتى است که باشگاه انصراف دهنده باید پرداخت کند 
که گویى نزدیک به یک میلیون دالر است. از سویى تیم انصراف دهنده دو فصل از حضور در بازى 
ها محروم مى شود و همچنین یکى از سهمیه هاى کشورى که تیمش انصراف داده کسر خواهد شد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا در تالش است بازى هاى لیگ قهرمانان آسیا را در نیمه دوم سپتامبر برابر با 
شهریور ماه به صورت متمرکز در غرب و شرق آسیا دنبال کند که به نظر مى رسد تاریخ مناسبى براى 
از سر گیرى دوباره بازى هاست به این دلیل که خیلى از کشورها فوتبال را به صورت جدى دوباره 
استارت زده اند. کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین بر این عقیده است تعطیلى بازى هاى داخلى 
بهانه قانع کننده اى براى عدم حضور در بازى هاى لیگ قهرمانان آسیا نیست؛ به خصوص که براى 
این بازى ها کمیته انضباطى AFC تصمیم مى گیرد. البته بر اساس اعالم دبیر کل کنفدراسیون 
فوتبال آسیا تاکنون هیچ تیمى درخواست انصراف از حضور در لیگ قهرمانان آسیا به بهانه کرونا 

را نداشته است.

از کرونا مى ترسید؟ محروم مى شوید

در پى انتشار برخى از تصاویر زندگى شخصى رامین 
رضاییان در فضاى مجازى و حاشیه ســاز شدن این 
تصاویر، شایعات مختلفى در خصوص محرومیت این 
بازیکن ملى پوش از حضور در تیم ملى تا اطالع ثانوى 
مطرح شده اســت، موضوعى که تاکنون با سکوت 
رسمى رامین رضاییان و فدراســیون فوتبال همراه 

بوده است.
بر اساس پیگیرى ها و گفتگو با یک منبع مطلع، کمیته 

اخالق تاکنون هیــچ ورود یا حکمى دربــاره رامین 
رضاییان در موضوع اخیر نداشته است: «تاکنون کمیته 
اخالق فدراســیون فوتبال هیچ پرونده اى در رابطه با 
حاشیه هاى اخیر براى رامین رضاییان تشکیل نداده و 
"محرومیت تا اطالع ثانوى از حضور در تیم ملى" این 
بازیکن آن هم براساس دستور موقت تأیید نمى شود.»
البته با توجه به ســابقه ورود کمیته اخالق فدراسیون 
فوتبال بــه این موضوعات، بعید نیســت بــا تداوم 

حاشیه ســازى براى این بازیکن ملــى پوش، کمیته 
اخالق در آینده بــه این ماجرا نیــز ورود کند. رامین 
رضاییان، مدافع راست سابق پرســپولیس و کنونى 
الشحانیه قطر است که تجربه حضور در جام ملت هاى 
آســیا و جــام جهانــى را در کارنامــه دارد. اخیراً در 
شبکه هاى اجتماعى تصاویرى از این بازیکن توسط 
یک خانم منتشر شده که حاشیه هایى را دنبال داشته 

است.

رامین
به فنا رفت؟!

سعید رضى پور

احمد خلیلى

محسن کدخدایى سعید نظرى
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آگهى مفاد آراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه
نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشاعى افراد 
مشــروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رســمى مشــاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید 
قرار گرفته اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه رویداد امروز 
و نصف جهان چاپ و منتشر مى گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصى نسبت به آراء مذکور 
معترض باشند از تاریخ انتشــار نوبت اول آگهى روزنامه ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمایدو گواهى تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض ، گواهى 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور 
سند مالکیت بنام متصرف مى نماید. لیکن صدور ســند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود .
1- رأى شــماره 139960302009000053  مورخ  1399/01/19 آقاى محسن بلورى 
نژاد فرزند باقر  849/05سهم مشاع از 11042 سهم ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 
11042 متر مربع مجزى شــده از پالك  27 فرعى از 137 - اصلى  واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالى بموجب سند رسمى مشاعى 21823 مورخ 1398/03/19  از مالک رسمى 

محسن بلورى نژاد 
 2-- رأى شماره 139960302009000049  مورخ  1399/01/19 آقاى محسن بلورى 
نژاد فرزند باقر  848/05سهم مشاع از 11042 سهم ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 
11042 متر مربع مجزى شــده از پالك  27 فرعى از 137 - اصلى  واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالى بموجب سند رسمى مشاعى 22823مورخ 1398/03/19  از مالک رسمى 

محسن بلورى نژاد 
3-- رأى شماره 13996030200900056  مورخ  19/ 1399/01 خانم صدیقه هرندى زاده 
فرزند  عبداهللا 849/05سهم مشاع از 11042 سهم ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 
11042 متر مربع مجزى شــده از پالك  27 فرعى از 137 - اصلى  واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالى بموجب سند رسمى مشاعى 20770 مورخ 1397/12/08  از مالک رسمى 

صدیقه هرندى زاده 
4-- رأى شماره 139960302009000057 مورخ  1399/01/19 آقاى محمد امین باقرى 
فرزند عبداهللا   849/25سهم مشاع از 11042 سهم ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 
11042 متر مربع مجزى شــده از پالك  27 فرعى از 137 - اصلى  واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالى بموجب سند رسمى مشاعى 21448 مورخ 1398/03/19  از مالک رسمى 

محمد امین باقرى  
5- رأى شــماره 139960302009000050  مورخ  1399/01/19 خانم  بنفشــه باقرى 

فرزند عبداهللا   849/15سهم مشاع از 11042 سهم ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 
11042 متر مربع مجزى شــده از پالك  27 فرعى از 137 - اصلى  واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالى بموجب سند رسمى مشاعى 21449مورخ 1398/03/19  از مالک رسمى 

بنفشه باقرى 
6-- رأى شــماره 139960302009000048  مورخ  1399/01/19 خانم  مریم قدیریان 
مارنانى فرزند قدرت اهللا 848/95سهم مشاع از 11042 سهم ششدانگ یک قطعه زمین  به 
مساحت 11042 متر مربع مجزى شده از پالك  27 فرعى از 137 - اصلى  واقع در بخش 
8 ثبت اصفهان انتقالى بموجب سند رسمى مشاعى 20826 مورخ 1397/12/21  از مالک 

رسمى مریم قدیریان مارنانى 
7-- رأى شــماره 139960302009000055  مورخ  1399/01/19 آقاى امیر ذوالفقارى 
فرزند هوشنگ  1163/50سهم مشاع از 11042 سهم ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 
11042 متر مربع مجزى شــده از پالك  27 فرعى از 137 - اصلى  واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالى بموجب سند رسمى مشاعى 20365 مورخ 1397/11/08  از مالک رسمى 

امیر ذوالفقارى 
8-- رأى شماره 139960302009000052  مورخ  1399/01/19 خانم منصوره خدابخشى 
فرزند ابراهیم  959/05سهم مشاع از 11042 سهم ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 
11042 متر مربع مجزى شــده از پالك  27 فرعى از 137 - اصلى  واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالى بموجب سند رسمى مشاعى 20756مورخ 1397/12/16  از مالک رسمى 

منصوره خدابخشى
9- رأى شماره 139960302009000051  مورخ  1399/01/19 خانم منصوره خدابخشى 
فرزند ابراهیم  1032/75سهم مشاع از 11042 سهم ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 
11042 متر مربع مجزى شــده از پالك  27 فرعى از 137 - اصلى  واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالى بموجب سند رسمى مشاعى 21447مورخ 1398/03/19  از مالک رسمى 

منصوره خدابخشى
10--- رأى شماره 139960302009000054  مورخ  1399/01/19 آقاى  اکبرجعفرى 
فرزند حبیب اهللا 849/15سهم مشاع از 11042 سهم ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 
11042 متر مربع مجزى شــده از پالك  27 فرعى از 137 - اصلى  واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالى بموجب سند رسمى مشاعى 20771مورخ 1397/12/08  از مالک رسمى 

اکبر جعفرى
11--- رأى شماره 139860302009003139  مورخ  1398/10/25 آقاى مرتضى على 
بیگى فرزند  غالمحسین  ششدانگ یک درب باغ محصور  به مساحت 1485/47 متر مربع 
مجزى شــده از پالك    461 - اصلى  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالى بموجب  قباله 

عادى با واسطه از على اکبر على بیگى 
12-رأى شــماره 139860302009004228  مورخ  1398/11/30 آقاى على ابراهیمى 
فرزند قدرت اهللا   ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 78  /170 متر مربع مجزى شده از 
پالك    550 - اصلى  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالى بموجب قباله عادى  با واسطه 
از محمد ابراهیمى درچه کلمارانى به موجب ســند رسمى 11921 مورخ 1352/10/1 دفتر 

100 لنجان  
13-رأى شماره 139860302009004229  مورخ  1398/11/30 آقاى حسین ابراهیمى 
درچه فرزند حیدر   ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 44  /183 متر مربع مجزى شده از 
پالك    550 - اصلى  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالى بموجب قباله عادى  با واسطه 
از فتح اهللا ابراهیمى درچه کلمارانى  به موجب سند رسمى 11920 مورخ 1352/10/1 دفتر 

100 لنجان  
14- رأى شماره 139960302009000031  مورخ  1399/01/18 آقاى عباسقلى قربانى 
اسماعیل ترخانى فرزند سیف اهللا   ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 05  /347 متر مربع 
مجزى شــده از پالك    17 - اصلى  واقع در بخش 8 ثبت اصفهــان انتقالى بموجب قباله 
عادى  با واسطه از عبدالخالق باروتى به موجب ســند رسمى 26604 مورخ 1351/04/24 

دفتر سه شهرضا  
15- رأى شماره 139860302009004205 مورخ  1398/11/28آقاى غالمرضا مستاجران 
گورتانى فرزند محمد  ششدانگ یک درب باغ  به مساحت 46 /16721 متر مربع مجزى شده 
از پالك    493 - اصلى  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالى بموجب قباله عادى  با واسطه 
از صدیقه بصیرى اصفهانى به موجب سند رسمى 2112 مورخ  1331/06/31دفتر 9 اصفهان  
16- رأى شــماره139960302009000072 مورخ31 / 1399/01  خانم مهناز علیزاده 
قهنویه فرزند مسلم   ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 75  /286 متر مربع مجزى شده از 
392 فرعى از پالك    19- اصلى  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالى بموجب قباله عادى  

با واسطه از مالک رسمى حبیب اهللا اعظم پناه     
17- رأى شماره 13986030200904227  مورخ  1398/11/30آقاى محمد باقرى گله 
فرزند سردار ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 76  /511متر مربع مجزى شده از پالك    
550 - اصلى  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالى بموجب قباله عادى  با واسطه از مصطفى 
ابراهیمى درچه کلمارانى به موجب سند رسمى 11918 مورخ 1352/10/1 دفتر 100 لنجان  
18- رأى شــماره 139960302009000026 مورخ  1399/01/18 آقاى جعفر نوروزى 
فرزند علیرضا   ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 26  /171متر مربع مجزى شده از پالك    
11 - اصلى  واقع در بخش 8ثبت اصفهان انتقالى بموجب قباله عادى  با واسطه از بهادر خان 

نهچیرى به موجب سند رسمى 16241 مورخ  1337/11/11 دفتر 62 اصفهان   
19- رأى شماره 139860302009002105  مورخ  1398/09/13 آقاى على ایرانپور فرزند 
غالمرضا ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 30  /160 متر مربع مجزى شده از پالك  62 
فرعى ازدو  اصلى  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالى بموجب قباله عادى  با واسطه از سیف 

اهللا ایرانپور به موجب سند رسمى 2587مورخ 1340/10/13 دفتر 4- شهرضا  
20- رأى شماره 139960302009000028 مورخ  1399/01/18 آقاى علیرضا کریمى 
فرزند صفرعلى  ششــدانگ  یک قطعه زمین محصور به مساحت 71 /78 متر مربع مجزى 
شده از پالك  یک اصلى  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالى بموجب قباله عادى  با واسطه 
از یداله محمدى مبارکه به موجب سند رسمى 8567 مورخ 1342/06/13 دفتر 86 اصفهان  
21- رأى شماره 139860302009004234  مورخ  1398/11/30 آقاى علیرضا کریمى 
فرزند صفرعلى  ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 22  /273 متر مربع مجزى شده از 

پالك    916 فرعى از 2  - اصلى  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالى بموجب قباله عادى  
با واسطه از خاتونجان 

22-رأى شماره 139960302009000070  مورخ  1399/01/31 آقاى رضا فنایى فرزند 
غالمرضا  ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 30  /492 متر مربع مجزى شده از پالك    
68و69 فرعى از 19 - اصلى  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالى بموجب قباله عادى  با 
واسطه از رضا فنایى و حبیبه ضیایى به موجب اسنادشماره 36251 مورخ 1390/05/24 دفتر 

45 مبارکه و سند 535750 مورخ 1339/07/11 دفتر یک شهرضا 
23- رأى شــماره 139960302009000290  مورخ  1399/02/31 خانم طاهره استکى  
فرزند حسینعلى  1093/85سهم مشــاع از 11042 سهم ششــدانگ یک قطعه زمین  به 
مساحت 11042 متر مربع مجزى شده از پالك  27 فرعى از 137 - اصلى  واقع در بخش 
8 ثبت اصفهان انتقالى بموجب سند رسمى مشاعى 20828 مورخ 1397/12/21  از مالک 

رسمى طاهره استکى
24- رأى شــماره 139960302009000289  مــورخ  1399/02/31خانم زهرا خاتمى 
موسوى فرزند سید على  849/05سهم مشاع از 11042 سهم ششدانگ یک قطعه زمین  به 
مساحت 11042 متر مربع مجزى شده از پالك  27 فرعى از 137 - اصلى  واقع در بخش 
8 ثبت اصفهان انتقالى بموجب سند رسمى مشاعى 20364 مورخ 1398/11/08  از مالک 

رسمى زهرا خاتمى 
تاریح انتشار نوبت اول   : 99/03/21

تاریح انتشار نوبت دوم   : 99/04/05         
م الف:869465

رییس اداره ثبت اسناد وامالك مبارکه: مظاهر نصرالهى/3/169
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139960302012000245 تاریــخ: 1399/03/18 - برابــر راى شــماره 
139960302012000223 هیات موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى مهدى عبداللهى فرزند على اصغر بشــماره شناســنامه 
1150055121 صادره از بوئین و میاندشت در ششــدانگ یک باب واحد پرورش شترمرغ 
به مســاحت 23. 7569 مترمربع مفروزى از پالك 10 فرعى از 149 اصلى واقع در بویین 
میاندشت- مزرعه خوشاب خریدارى از مالک رسمى خانم بیبى خانم دادخواه محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/3/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/4/5 

م الف:  871797 موسى الرضا امامى- رئیس ثبت اسناد و امالك فریدن/3/173

آگهى تغییرات
شــرکت خدمات بیمه اى تــوان تدبیر آتیه 
ساز شــرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
37320 و شناســه ملى 10260548709 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى 
ســالیانه مورخ 1399/02/16 و نامه شماره

99-133138 مورخ 1399/03/23 مدیریت 
امور نمایندگان و کارگزاران بیمه آسیا تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مصطفى دانــش به کدملى 
1141463830و سید مهدى کرمانى راوندى 
به کدملى 1263260314و مریم ســادات 
کرمانى راوندى به کدملــى 1261210360 
بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدنــد ابراهیم مهرانى 
بــه کدملــى 3501092237 و محمد على 
رصاف به کدملــى 6229895722بترتیب به 
ســمت بازرســان اصلى وعلى البدل شرکت 
براى مدت یکســال انتخاب شــدند روزنامه 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت 
انتخاب شد ترازنامه و حساب سود و زیان سال 
مالى 98به تصویب رسید اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (886948)

آگهى تغییرات
شــرکت شــعله ســامان نقش جهان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 58140 و شناســه ملى 
14006681793 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مــورخ 1398/05/03 محل 
شرکت در واحد ثبتى اصفهان : استان اصفهان ،

 شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر 
اصفهان، محله زهران ، کوچه شهید رضایى[36] ، 
خیابان آتشــگاه ، پالك- 690 ، ساختمان یاس ، 
طبقه دوم ، واحد 5 - کدپســتى8185747859 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشرح 
فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (889067)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود توسعه نشان مهر ســپاهان درتاریخ 1399/01/31 به شــماره ثبت 64390 به شناســه ملى 14009083789 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ارائه خدمات مشــاوره اى در زمینه بازاریابى غیر هرمى و غیر 
شبکه اى،توسعه واستراتژى کسب وکار،نظارت بر نحوه اجرا در زمینه بازاریابى غیر هرمى و غیر شبکه اى،توسعه واستراتژى کسب وکار،مدیریتى به سازمانها و 
نهادهاى دولتى وغیردولتى در زمینه فعالیت هاى مرتبط با موضوع شرکت،فروش و مذاکره در کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ،انجام امور تجارى و بازرگانى،مدیریت 
صادرات و واردات،تحقیق و توسعه،آموزش کوتاه مدت در زمینه فعالیت هاى نام برده درفوق ،طراحى،تولید و نمونه سازى،رصد تجارى،آنالیز محیط دورنى و محیط 
بیرونى و شناســایى مزیت رقابت پایدار و ارزش برند،ارزیابى ارزش برند،کنترل برنامه بازاریابى غیر هرمى و غیر شبکه اى،مهندسى فروش و بازار،بررسى رفتار 
مشتریان،بررسى جامعه هدف،تحقیقات  کیفى،تحلیل داده هاى جهانى،تعیین اولویت هاى بازار،تحلیل مشــترى،بازار و محیط کسب و کار،عارضه یابى،ایجاد و 
مهندسى فضاى رقابتى،بازارشناسى جامع،ارزشیابى عملکرد،خدمات جذب نیروى انســانى بصورت موقت،بررسى امکانات صنعت،امکان سنجى تولید،ماکت 
سازى،نمونه سازى،خدمات تخصصى تجارى سازى شرکت ها،مطالعه و استخراج اطالعات تخصصى بازار،ارائه راهکار ارتباطات بین الملل، برپائى غرفه وبرگزارى 
وشرکت درنمایشگاه ها وهمایش ها وسمینارهاى داخلى وخارجى به جزنمایشگاه هاى فرهنگى وهنرى،کارآفرینى،تامین مواد اولیه صنایع دستى و هنرى،تولید،
بسته بندى،توزیع،خرید و فروش صنایع دستى و هنرى،ایجاد بازارچه،مرمت ابنیه تاریخى و مذهبى و بازسازى و مدرن سازى ساختمان ها و معمارى داخلى و المان هاى
 ثابت و متحرك،احداث و ساخت هتل و مجموعه هاى بین راهى و رستوران و استراحتگاه،انجام کلیه امور بازاریابى غیر هرمى و غیر شبکه اى،اطالع رسانى داخلى و 
خارجى،فنى و اقتصادى پروژه ها،تولید،فرآورى،توزیع،بسته بندى،پخش مواد غذائى،خدمات پذیرائى،تهیه و توزیع غذا،برگزارى جشن ها،ارائه خدمات نرم افزارى 
بجزنرم افزارهاى فرهنگى و هنرى،مشاوره و راه اندازى نصب و فروش سیستم هاى صدا،تصویر، حفاظتى و مداربسته،خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کاالهاى 
مجاز بازرگانى،اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکت هاى داخلى و خارجى . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله سپاه ، کوچه تلفنخانه ، خیابان سپاه ، پالك -85، ساختمان عمادالملک ، 
طبقه همکف ، واحد 7 کدپستى 8147715577 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى محمد 
مهرچیان به شماره ملى 1281004235 دارنده 400000 ریال سهم الشرکه کیان فرتاك هستى به شناسه ملى 14007092914 و به نمایندگى سجاد حیات بخش 
به شماره ملى 1270145241 دارنده 600000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى محمد مهرچیان به شماره ملى 1281004235 و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقاى سجاد حیات بخش با شماره ملى 1270145241 به نمایندگى از کیان فرتاك هستى به شناسه 
ملى 14007092914 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (889044)

تاسیس
شرکت سهامى خاص مشاورین مهندسى آمود طرح اسپادانا بنا گستران درتاریخ 1399/03/24 به شماره ثبت 64834 به شناسه ملى 14009204505 ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت : انجام کلیه ى خدمات و طراحى در امورساختمان – انجام 
و عرضه خدمات نظارت در امور ساختمان و خرید و فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى 
داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، 
اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز 
الزم از مراجع ذیصالح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله خاقانى ، کوچه ولى عصر [15] ، کوچه شهیدجهانگیر سلطانى[46] ، پالك- 1، ساختمان خانه نان ، طبقه اول کدپستى 
8175838651 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 10000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى 
مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 9940516 مورخ 1399/03/18 نزد بانک بانک شهر شعبه استان با کد 205 پرداخت گردیده است 
والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى بهرام نورى به شماره ملى 1090511191 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهدى 
مارانى به شماره ملى 1282995723 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مجید یزدانى به شماره ملى 1284790991 و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى احمد مینوتن به شماره ملى 1287872451 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سعید هاشمى 
حسین آبادى به شماره ملى 1288683502 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى احمد عرب زاده چم گردانى به شماره ملى 1290574227 و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى امیرحسین مکتبى به شماره ملى 1754590969 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى پوریا نعمت اللهى 
به شماره ملى 2410985041 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على اکبر جهان گیرى به شماره ملى 4623085139 و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى 
و ادارى باامضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و یا مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقاى محمد شعربافان مجاور به شماره ملى 1288248814 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى رضا نورى مشکنانى به شماره ملى 
5658906199 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (889071)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود پل الکتریک فرا ایده سپاهان درتاریخ 1399/03/21 به شماره ثبت 64805 
به شناسه ملى 14009197180 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ارائه و انجام کلیه خدمات مشاوره ، طراحى ، ساخت ، نظارت ، 
عملیات اجرایى و پیمانکارى ، تهیه و توزیع تجهیزات برق صنعتى و پروفیل اکسترودى – تولید، توزیع، خرید 
و فروش پل هاى الکتریکى، ترمینال هاى برق و انواع داکت برق – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و 
خصوصى – خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – اخذ وام و تسهیالت از بانک ها 
و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در 
داخل و خارج از کشور – شرکت در نمایشگاه هاى دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور – عقد قرارداد 
با ارگان هاى دولتى و خصوصى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزى 
، شهر شاهین شهر، محله نبوت ، خیابان خضرنبى[فرعى2جنوبى_فرعى3شمالى] ، کوچه نیم فرعى سوم 
شرقى[نیم فرعى2غرب ، پالك 11 ، طبقه همکف کدپستى 8318937559 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان ســهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى فرهاد میر میران 
ورزنه به شــماره ملى 1290359415 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه خانم مریم گرامى به شماره 
ملى 5110000409 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى فرهاد میر میران ورزنه 
به شماره ملى 1290359415 و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت نامحدود خانم مریم گرامى به شماره ملى 5110000409 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره 
منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (889073)

آگهى تغییرات
شرکت بازرگانى تجارى آرام البرز آرتا سهامى خاص به شماره ثبت 64677 و شناسه ملى 
14009159749 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/03/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان ، شهرستان برخوار ، بخش حبیب آباد ، 
دهستان برخوارشرقى ، روستا شهرك صنعتى دولت آباد، خیابان صحرا ، بلوار امام خمینى ، 
پالك 901 ، طبقه همکف کدپستى 8341666391 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بشرح فوق اصالح گردید. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل یا 
رئیس هیات مدیره هر یک به تنهایى با مهر شرکت معتبر است. ضمنا در سمت ها تغییرى 
حال نگردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (889055)

آگهى تغییرات
شــرکت همدوش صنعت سپاهان ســهامى خاص به شــماره ثبت 12700 و شناسه 
ملى 10260337223 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى ســالیانه مورخ 
1398/03/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :صورت هاى مالى و ترازنامه سال منتهى به 
1397/12/29 به تصویب رســید. محمد کاظم تهجد کدملى 2296551122 بعنوان 
بازرس اصلى و بهروز خیرى روشتى کدملى 1551878119 بعنوان بازرس على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نصف جهان اصفهان جهت درج آگهى 
و دعوت نامه هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (889149)

آگهى تغییرات
شرکت سمندیس قطعه آسیا سهامى خاص به شماره ثبت 50754 و شناسه 
ملى 10260693036 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1397/12/26 مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ،

 بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، رهنان ، کوچه یازدهم ، کوچه بیست وسوم ، 
پالك 0 ، طبقه اول- کدپستى 8189846852 انتقال یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (889153)

تاسیس
شرکت سهامى خاص آروین گشت ایرانیان درتاریخ 1399/04/03 به شماره ثبت 64912 به شناسه ملى 14009229002 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تهیه و طبخ غذا و خدمات پذیرایى از مجالس و ارائه کلیه امور خدماتى مربوط به برگزارى جشنها 
و همایش ها از قبیل آذین بندى ،طبخ غذا ،سرویس دهى به اشخاص حقیقى و حقوقى -تامین نیروى انسانى موقت مورد نیاز شرکت -عقد قرارداد با اشخاص جهت 
ارائه خدمات فوق -خرید و فروش صادرات و واردات کلیه اقالم مورد نیاز بازرگانى -شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى داخلى و خارجى درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله معراج ، کوچه شهید بخشعلى سوارى 21 ، خیابان معراج ، پالك 478 ، طبقه اول کدپستى 8199134651 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از 
مبلغ 100000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى 
شماره 30031 مورخ 1399/03/27 نزد بانک صادرات ایران شعبه پروین اعتصامى با کد 3936 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد 
اعضا هیئت مدیره خانم لیال قریبى به شماره ملى 1150197935 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم رامش صالحى اسکندرى به شماره ملى 
1159323925 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى محمدرضا قریبى به شماره ملى 1159427615 و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه 
نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سعید الماسى به شماره 
ملى 1159732371 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم ریحانه صالحى به شماره ملى 1270945254 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال 
مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (890181)
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درد سمت راست قفسه ســینه را هرگز نباید نادیده گرفت، زیرا این درد 
مى تواند نشانه اى از یک بیمارى جدى باشد.

خوشبختانه، درد سمت راست قفسه سینه معموالً با مشکالت قلبى مرتبط 
نیست. اگر چه در موارد نادر ممکن است این درد در طول حمله قلبى نیز رخ 
دهد. برخى از علل شایع درد سمت راست قفسه سینه مربوط به عفونت 
ریه، بیمارى هاى کیسه صفرا، پانکراتیت، شکستگى دنده یا زوناست. این 

شرایط مى تواند درد مبهم خفیف یا درد تیز و شدید ایجاد کنند.
سمت راست ناحیه شکم و قفسه سینه؛ اندام هاى حیاتى زیادى را در خود 
جاى داده اند. به عنوان مثال، کیسه صفرا، پانکراس و کبد در سمت راست 
قرار دارند و توسط قفسه سینه محافظت مى شوند. التهاب و عفونت در این 
اندام ها مى تواند درد در قفسه سینه، قسمت فوقانى شکم و کمر ایجاد کند.
از آنجا که قلب در مرکز قفسه ســینه و مایل به سمت چپ قرار گرفته، 
نشانه هاى بیمارى قلبى به طور کلى سمت راست قفسه سینه را تحت 

تأثیر قرار نمى دهد
عفونت کیسه صفرا

درد شدید در سمت راست قفسه سینه مى تواند نشانه اى از عفونت کیسه 
صفرا یا سنگ کیسه صفرا باشد. کیســه صفرا حاوى صفراست که به 
تجزیه و هضم غذا کمک مى کند. هر گونه عفونت یا انسداد در کیسه صفرا 
مى تواند درد در منطقه فوقانى شکم ایجاد کند. پزشکان مى گویند التهاب 
کیسه صفرا مى تواند درد تیز ناگهانى در سمت راست قفسه سینه به وجود 
آورد. این درد مى تواند به شانه راست نیز سرایت کند. پزشکان معتقدند که 
عالئم و نشانه هاى سنگ کیسه صفرا مى تواند درد قفسه سینه شبیه به 
یک حمله قلبى ایجاد کند. به این دلیل، اگر درد ناگهانى در قفسه سینه 

ایجاد شد، باید سریعاً به پزشک مراجعه کنید.
پانکراتیت

پانکراتیت التهاب در پانکراس است که مى تواند درد ثابت در سمت راست 
قفسه سینه ایجاد کند. پانکراس در قسمت فوقانى شکم و پشت معده واقع 

شده است. پانکراس؛ آنزیم هاى گوارشى که براى هضم غذا مؤثرند را از 
خود منتشر مى کند. اگر کار پانرکاس (لوزالمعده) متوقف شود؛ آنزیم ها 
تجمع پیدا مى کند. تجمع این آنزیم ها باعث التهاب پانکراس مى شود. 
سنگ کیسه صفرا نیز مى تواند به پانکراتیت منجر شود. درد پانکراس 
معموًال از دنده ها در وسط بدن شــروع مى شود و به قفسه سینه، کمر یا 
پهلو سرایت مى کند. درد قفسه سینه از پانکراتیت مى تواند در سمت چپ 
یا راست قفسه سینه رخ دهد. عالوه بر این درد شما ممکن است تهوع، 

استفراغ، از دست دادن اشتها و نفخ را نیز تجربه کنید.
ذات الجنب

بین ریه ها و دیواره قفسه سینه یک غشاى نازك به نام پرده جنب وجود 
دارد. پرده جنب مى تواند به دلیل یک عفونت ویروسى یا باکتریایى، یا 
آسیب قفسه سینه و تجمع لخته خون ملتهب شود. هر گونه التهاب پرده 
جنب (ذات الجنب) درد تیزى در قفسه سینه ایجاد مى کند. درد مى تواند 

بسیار شدید باشد و با سرفه کردن تشدید شود.
ذات الریه

پنومونى بیمارى ریوى دیگرى است که مى تواند درد قفسه سینه شدید 
که بستگى به نوع آسیب ریوى دارد، ایجاد کند. پنومونى عفونت تنفسى 
است که اغلب ناشى از آنفلوآنزا، آسم یا عفونت ریه است. درد قفسه سینه و 
سینه پهلو مى توانند نشانه هایى مانند سرفه، تب شدید و لرز داشته باشند. 
همراه با عالئم معمول ذات الریه، درد قفسه سینه شدید که هنگام سرفه 

کردن بدتر مى شود، احساس خواهد شد.
اگر شما دچار سکته مغزى شده اید، ممکن است در معرض خطر بیشترى 

براى درد سمت راست قفسه سینه به علت ذات الریه باشید. 
زونا

یکى دیگر از علل درد سمت راست قفسه ســینه زوناست. زونا توسط 
ویروسى که مسئول آبله مرغان است؛ ایجاد مى شود. عالمت اصلى زونا 
خارش پوست همراه با تاول است. ممکن است با خارش و سوزن سوزن 

شدن، سردرد، عالئم شبیه ســرماخوردگى و حساسیت به نور نیز ایجاد 
شود. زونا مى تواند باعث شود پوست بسیار حساس شود.

دکتر «میشل رایت» مى گوید که زونا به اعصاب زیر پوست حمله مى کند. 
معموًال و فقط بر روى یک طرف بدن تأثیر مى گذارد. اگر عصب پوست 

روى قفسه سینه تحت تأثیر قرار گیرد، درد قفسه سینه ایجاد مى شود.
عفونت غضروفى و دنده

عفونت غضروفى و دنده یا التهاب در سینه (استرنوم)، مى تواند درد قفسه 
سینه در ســمت چپ یا راست به وجود آورد. بســیارى از مردم عفونت 
غضروفى و دنده را با حمله قلبى اشتباه مى گیرند. به دلیل اینکه این درد 
بیشتر روى قلب احساس مى شود. درد این بیمارى معموًال موضعى است 

و با فشار دادن بر روى غضروف تکثیر مى شود.
اگر چه عفونت غضروفى و دنده معموًال باعث درد قفسه سینه در سمت 
چپ مى شود. اما گاهى نیز این درد در سمت راست احساس خواهد شد. 
البته پزشــکان معتقدند که این درد گاهى در هر دو طرف قفسه سینه 
احساس مى شود. اگر شما در سینه همراه با درد؛ تورم نیز داشتید؛ نشانه اى 

از سندرم Tietze است.
لخته خون (آمبولى ریوى)

درد شدید در ناحیه سینه که با استراحت بهتر مى شود، نشانه اى از آمبولى 
ریوى است. آمبولى ریوى یک بیمارى خطرناك است که ناشى از لخته 
شدن خون و ورود آن به ریه است. خون لخته شده ابتدا به ریه راست رفته 
و سپس به سمت ریه چپ حرکت مى کند. در هر صورت لخته در هر ریه 
اى که باشد شما درد را در آن سمت حس مى کنید. پزشکان مى گویند 
که در طول زمان، آمبولى ریه مى تواند فشار خون در سمت راست قلب را 

افزایش دهد و در نهایت قلب را تضعیف کند.
آسیب به قفسه سینه

ضربه به قفسه سینه درد ایجاد مى کند و مى تواند به اندام هایى که توسط 
قفسه سینه محافظت شده اند آســیب برساند. به عنوان مثال، ضربه به 

سمت راست قفسه ســینه مى تواند به کبد و یا کلیه 
راست آسیب بزند. حتى جراحات جزئى به قفسه سینه 

مى تواند دردى چند روزه به وجود آورد. این درد بیشتر در 
هنگام تنفس؛ سرفه یا عطسه احساس مى شود.

فشار عضالنى
زور زدن و یا فعالیت بدنــى مى تواند به عضالت 
قفسه سینه آسیب رسانده و باعث درد در دو طرف 
قفسه سینه شود. با این حال، فشار عضالنى 
اغلب باعث درد سمت راســت قفسه سینه 
مى شــود. زیرا اکثر افراد راست دست بوده 
و کار هاى ســنگین را با دست راست انجام 
مى دهند. فشار عضالنى مى تواند فیبر هاى 
عضالنى در دیواره قفسه سینه را پاره کند. 
بلند کردن اجسام سنگین، کشش، حرکت 

ناگهانى، و حتى ســرفه هاى مکرر مى تواند 
فشار اضافى بر روى عضالت قفسه سینه وارد کند.

سکته قلبى
درد قفسه سینه در سمت چپ معموًال با مشکالت مربوط 
به قلب مانند حمله قلبى همراه است. با این حال، گاهى 
اوقات عالئم حمله قلبى مى تواند درد را در سمت راست 
قفسه سینه ایجاد کند. درد قفســه سینه در زنان، در 
طول یک حمله قلبى، بیشتر شبیه احساس فشردن 
قفسه سینه است. دکتر «بکرمن» مى گوید که این 
درد را مى توان در هر نقطه از قفسه سینه، نه فقط در 
سمت چپ احساس کرد. نشانه هاى دیگرى حمله 
قلبى شامل عرق سرد، بدتر شدن درد، تنگى نفس، 

ضربان قلب نامنظم و تهوع و استفراغ است.

درد سمت راست قفسه سینه را جدى بگیرید 
3788 ل هفدهم
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رازهاى بســیارى درباره بدن زنان وجود دارد. مى خواهیم حقایق 
و مطالعات جدیدى را درباره بخش بزرگى از جمعیت خود به شما 
نشان دهیم که برخى از آنها حتى ممکن است دانشمندان را هم 

غافلگیر کند.
  دانشمندان دانشــگاه کلرادو دریافتند که تهوع صبحگاهى در 
دوران باردارى در واقع یک سازوکار مقابله است و کمک مى کند 
تا از ورود سموم ماهى، گوشــت و مرغى که مادر مصرف مى کند 
به جنین جلوگیرى شــود. همچنین، داشتن تهوع صبحگاهى در 
مادر مى تواند نشانه اى از یک کودك قوى باشد، زیرا طبق بررسى 
کمیت زیست شناسى، زنانى که مبتال به تهوع صبحگاهى هستند، 

احتمال سقط جنین در آنها به طور قابل توجهى کمتر است.
  گوش زنان در شــنیدن صداها حساســیت باالترى دارد. این 
مهارت نه تنها در مراقبت از کودك بلکه در هنگام شنیدن دروغ 

(احساس تغییر صدا) مفید است.
  زنان «باهوش تر» هستند. در حالى که مغز مردها از نظر اندازه 
بزرگ تر است، زنان در آزمایش هاى هوش حدود 3 درصد نتایج 
بهترى نشــان مى دهند. توانایى امکان انجام چندین کار به طور 
همزمان ناشى از تفاوت در ساختار مخچه آنهاست. این ناحیه از 
مغز در زنان بزرگ تر است و حدود 30 درصد اتصاالت عصبى در آن 

نسبت به مغز مردان بیشتر است.
  زنان راحت تر بیمارى ها را تحمل مى کنند. هورمون استروژن 
که در زنان بیشتر از مردان است وظیفه سرکوب روند التهاب را بر 
عهده دارد. این بدان معناســت که بدن زنان سریع تر و آسان تر با 
بیمارى ها مقابله مى کنند. اســتروژن همچنین پیرى بدن را کند 
مى کند، بنابراین احتمال این که عمر بیشترى داشته باشند نیز بیشتر

 است.

با نوشیدن آب ماست به جنگ 
ســلول هاى چربى بروید. با 
رژیم محتوى آب ماســت، 
خیلى از افراد چاق وزن خود 

را کم مى کنند.
بعضى ها مزه آب پنیر یا آب ماست 
را دوست ندارند، در حالى که دیگران 
آن را خیلى دوست دارند. آب پنیر یا آب ماست 
مایعى است که هنگام تهیه ماست یا پنیر از شیر جوشیده و غلیظ شده تشکیل مى شود و روى 
سطح ماست یا پنیر قرار مى گیرد. در حالى که تمام پروتئین به پنیر یا ماست منتقل مى شود، 
مواد حیاتى در آب آن جمع مى شود.   آب ماست از یبوست جلوگیرى مى کند. منبع پروتئین 
خوبى براى مشکالت کلیوى است و سلول هاى ایمنى بدن را فعال مى کند. با توجه به اینکه 
آب ماســت مقدار کمى چربى و پروتئین دارد ولى داراى مقادیر زیادى مواد معدنى خصوصًا 
کلســیم و ویتامین هاى محلول در آب مثل B 2 و B 6 است، در مقایسه با شیر میزان مواد با 
ارزش آن در هر کالرى بیشتر است. بنابر این به فردى که باید چربى و پروتئین کمى مصرف کند 
و در مقابل به مواد معدنى و ویتامین نیاز دارد، توصیه مى شود آب ماست بیشترى مصرف کند.

کلیه ها مى توانند مقادیر کم پروتئین را تحمل کنند، زیرا در صورت مصرف زیاد پروتئین مواد 
حاصل از تجزیه آن، فشار را در کلیه ها افزایش داده و در نهایت اجزاى تشکیل دهنده کلیه 

صدمه دیده و حساس مى شوند.
به استثناى آب ماست، تقریباً تمام مواد لبنى که منبع تأمین کلسیم و ویتامین هستند، داراى 
مقادیر زیادى پروتئین هستند. آب ماست داراى مقادیر کمى پروتئین است و بدن مى تواند 
به راحتى از این مقدار پروتئین، به طور مطلوب استفاده کند. بنابراین براى افرادى که به دلیل 
داشتن پروتئین باال از خوردن شیر منع شده اند، آب ماست به عنوان یک جایگزین مناسب 

توصیه مى شود.
با نوشیدن آب ماست به جنگ سلول هاى چربى بروید. با رژیم محتوى آب ماست، خیلى از 
افراد چاق وزن خود را کم مى کنند. نبودن چربى، پایین بودن کالرى و وجود ویتامین و مواد 
معدنى در آب ماست، بدون ایجاد کمبود مواد مغذى، الغر شدن را تسهیل مى کند. عالوه بر 

این، خوردن آب ماست هضم غذا را شدت مى بخشد.
پروتئین آب ماست براى سیستم ایمنى بدن مناسب است. عالوه بر باکترى هاى اسید الکتیک 

موجود در آب ماست تازه، پروتئین موجود در آن به سیستم ایمنى بدن قدرت مى بخشد.

آب ماست  را دور نریزید
براى سالمت مغز به چه مواد غذایى

 احتیاج داریم؟

به تازگى متخصصان هندى و آمریکایى تأییــد کرده اند که کورکومین، ماده مؤثر 
موجود در زردچوبه، ســالمت مغز را تقویت کرده و مى تواند به عنوان یک ترکیب 

ضد افسردگى عمل کند. اســتفاده از زردچوبه براى اهداف دارویى اتفاق 
جدیدى نیست و در شبه قاره هند از آن به دلیل خواص ضد التهابى که دارد 

براى درمان زخم ها استفاده مى کردند. کورکومینِ زردچوبه که منشأ  رنگ 
زرد این ادویه هم هست، همچنین خاصیت آنتى اکسیدانى، ضد ویروسى، ضد 

قارچ و حتى ضد سرطان نیز دارد.
مطالعه اى نشــان مى دهد که کورکومین، درســت مانند فلوکستین در تسکین 

عالئم افســردگى مانند خلق و خوى پایین و اضطراب نقش دارد. این مطالعه 
آشکار مى سازد که کورکومین ممکن است به عنوان یک درمان مؤثر 

و بى خطر براى بیماران مبتال به افســردگى استفاده شود. 
کورکومین حتى شــاید بتواند محققان را به یافتن درمان 

براى آلزایمر امیدوار کند.

براى سالمت مغز و پیشــبرد فعالیت سلولى آن 
بیــش از 20 درصد از انــرژى روزانه ما مصرف 
مى شود. گلوکز منبع اصلى انرژى براى هر اتفاقى 
است که در بدن ما رخ مى دهد. چربى ها نیز براى 
عملکرد مغز ما ضرورى هســتند زیرا مى توانند 
توانایى یادگیرى و عملکردهــاى حرکتى ما را 

تقویت کنند.
مغز ارگانى است که بیش از 20 درصد از انرژى 
روزانه ما را براى پیشــبرد فعالیت ســلولى خود 
مصرف مى کند. از آنجا که تمــام فعالیت هاى 
بدن ما از عملکرد تنفسى تا ضربان قلب و حتى 
عواطف و احساســات ما به عهده  مغز است در 
نتیجه مصرف بیش از حد انرژى ما توســط مغز 
کامًال طبیعى اســت. اصوًال تغذیــه بر عملکرد 
مغز تأثیر زیادى دارد در نتیجه مى توان گفت که 
مغز براى اینکه عملکرد بهترى داشته باشد نیاز 
دارد تا به خوبى تغذیه کند. اما چه چیزهایى براى 

عملکرد مغز خوب است؟
مغز مقدار زیادى به قند نیــاز دارد و در واقع باید 
بگوییم که بخش زیادى از انرژى مغز از گلوکز 
یا یک قند ساده تأمین مى شــود. گلوکز یکى از 
مونوساکاریدهاى بسیار فراوان و سوختى براى 
سلول هاى مغزى ماست. مونوســاکاریدها زیر 
مجموعه اى از کربوهیدرات ها هستند و این بدان 
معنى اســت که کربوهیدرات ها بهترین دوست 

شما هستند تا بتوانید تغذیه خوبى از گلوکز را در 
اختیار مغز خود قرار دهید. 

در حقیقت، گلوکز منبع اصلــى انرژى براى هر 
اتفاقى است که در بدن ما اتفاق مى افتد و مغز به 
اندازه نیمى از کل انرژى قندى که در بدن وجود 
دارد را اســتفاده مى کند. با این حال، باید مراقب 
باشیم که قند به مقدار زیادى مصرف نشود زیرا 
این امر مى تواند عوارض و کمبودهاى بسیارى 
از عملکردهاى شــناختى ما را به دنبال داشــته

 باشد.
فقط گلوکز نیســت که براى تغذیه مغز اهمیت 
دارد، بلکه ویتامین ها و مــواد معدنى نیز تغذیه 
خوبى براى مغز هستند. از سوى دیگر اسیدهاى 
چرب، یعنى امــگا 3 نیز براى حفــظ نورون ها 
ضرورى هستند و به انتقال بین سلول هاى مغزى 
ما کمک مى کنند. در نتیجه براى ایجاد اتصاالت 
جدید و حفظ تعادل در نحوه عملکرد مغز باید به 
مقدار الزم چربى، پروتئین و کربوهیدرات سالم 
مصرف کنید. بعضــى از چربى ها براى عملکرد 
مغز ما ضرورى هســتند زیرا مى توانند توانایى 
یادگیرى و عملکرد حرکتى مــا را تقویت کنند 
(به خصوص اســیدهاى چرب n-3 و n-6). از 
سوى دیگر، اگر چربى هاى ترانس در حد اعتدال 
مصرف نشوند ، سالمتى مغز شما به خطر خواهد

 افتاد.

درباره زنان بخوانید و غافلگیر شوید

ترکیب طبیعى ضدافسردگى در زردچوبه

آگهى تغییرات
شرکت معادن گســتر پارس ایرسا ســهامى خاص به شــماره ثبت 63586 و شناسه ملى 
14008797790 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/03/11 محل شرکت 
در واحد ثبتى اصفهان به نشانى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله سعادت آباد ، خیابان کاخ سعادت آباد غربى ، بن بست امیر[5] ، پالك- 25 ، طبقه 
منفى 1 کدپستى 8163896391 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح 
شد . با توجه به استعفاى احمد زهره نسب از سمت رئیس هیات مدیره شرکت به نمایندگى از 
شرکت روان پژوهش صدر عادل تیمورى سیچانى به نمایندگى از شرکت روان پژوهش صدر 
به سمت رئیس هیات مدیره جایگزین احمد زهره نسب براى بقیه مدت تا تاریخ 1400/7/20 
گردید . ضمنا در سایر سمت ها و حق امضا تغییرى حاصل نگردید اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (890082)

آگهى تغییرات
شرکت نوین برش سپنتا سهامى خاص به شماره ثبت 46345 و شناسه ملى 10260643996 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/02/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : - آقاى عباس حجت زاده کدملى 1281021822 ، آقاى شــهرام حجت زاده کدملى 
6339435335 ، آقاى دهقان حجت زاده کدملى 339783287 ، خانم ســمیرا حجت زاده 
کدملى 1290924023 و خانم پوران عابدینى دســتگردى کدملى 6339801072 بسمت 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - خانم مهناز عمیدى کدملى 
1288132417 بسمت بازرس اصلى و خانم میترا ابراهیمى کدملى 6339869701 بسمت 
بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (889170)

آگهى تغییرات
شــرکت توان طب یزدان مهر ســهامى خاص به شــماره ثبــت 3436 و شناســه ملى 
14009140123 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/03/27 
موضوع شرکت مندرج ماده 2 اساسنامه به شــرح زیر اصالح شد : ثبت موضوع ذیل به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد : تاسیس مرکز فیزیوتراپى در لنجان - خرید و فروش و 
صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى - اعطاى 
نمایندگى از شرکت هاى دولتى و خصوصى - اســتفاده از تسهیالت مالى و اعتبارى بانک ها و 
موسسه هاى مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت - عقد هرگونه 
قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقى و حقوقى ایرانى و خارجى : در صورت لزوم پس از کسب 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح . اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى لنجان (890061)

آگهى تغییرات
شرکت فنى بازرگانى عظیم نقش جهان 
پرتو سهامى خاص به شماره ثبت 64621 
و شناسه ملى 14009145322 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1399/03/01 نام شــرکت به 
«جال برقا برق سپاهان» تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (889157)

فقدان مدارك
ســند کمپانى و برگ سبز خودرو وانت 
پیکان تیپ 1600iمدل 1384 بنزینى 
به شــماره موتور 11284028504 
و شــماره شاســى 12103484 به 
شماره پالك 13 – 664 ج 38 متعلق 
به محمدرضا دلفروزى به شماره ملى 
1286896983 فرزند عبدالرســول  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.

آگهى تغییرات
شــرکت نوین برش ســپنتا ســهامى خاص به شــماره ثبت 46345 و شناسه ملى 
10260643996 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/02/01 آقاى عباس 
حجت زاده کدملى 1281021822 بسمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره ، آقاى شهرام 
حجت زاده کدملى 6339435335 بسمت نایب رئیس هیات مدیره ، آقاى دهقان حجت 
زاده کدملى 339783287 ، خانم سمیرا حجت زاده کدملى 1290924023 و خانم پوران 
عابدینى دستگردى کدملى 6339801072 بسمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (890060)

با نوشیدن
ســلول
رژیم م
خیلى
را کم مى
بعضى ها مز
را دوست ندارند
آن را خیلى دوست دارند
ظشدهتش دهوغل رجوش رازش پن هماستیا استکههنگامته مایع

آب ماست  را دور

شماییم همراه  اخبار    روزترین  به  با 
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

خدا را! خدا را! اى جمعیت انسان ها پروا کنید! حال که تندرستید 
نه بیمار و در حال گشایش هستید نه تنگدست، در آزادى خویش 
پیش از آنکه درهاى امید بســته شــود بکوشــید، در دل شــب ها 
با شب زنده دارى و پرهیز از شــکمبارگى به اطاعت برخیزید، 
با اموال خود انفــاق کنید، از جســم خود بگیرید و بــر جان خود 

بیافزایید و در بخشش بخل نورزید.
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نمایشگاه و مانور شهرى «زندگى با و بدون کاله ایمنى» با هدف هشدار به 
شهروندان موتورسوار براى مراقبت بیشتر از خود با استفاده از ابزار هنر عصر روز 

سه شنبه سوم تیرماه در ایستگاه مترو امام حسین(ع) برگزار شد.
رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان معتقد است 
انتقال آموزه هاى شــهروندى براى اصالح رفتارها از طریق خالقیت هاى 

هنرى تأثیرگذارى بیشترى دارد.
محمد عیدى با بیان این مطلب گفت: اصالح رفتارهاى شهروندى، آگاهى 
بخشى به شهروندان و منش هاى شــهروندى که موجب تضمین سالمت 
جسمى و روانى شهروندان خواهد بود، مأموریتى است که کلیت شهردارى 

اصفهان و به ویژه سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى برعهده دارد.
وى افزود: مقوله حمل و نقل یکى از موضوعاتى است که همواره با آن درگیر 
هستیم و یکى از پدیده هاى واقعى حیات جمعى شهرى محسوب مى شود 
که در منظومه تعاملى فرهنگ اگر با فرهنگ تعریف شده و هنجارمند روبه رو 

شود، کلیت ساختار شهرى را تحت الشعاع قرار مى دهد.
به گفته وى، یکــى از راه هاى انتقال آموزه هاى شــهروندى براى اصالح 
رفتارها از طریق خالقیت هاى هنرى هنرمندان است لذا با زبان هنر مفاهیم 

تأثیرگذارتر خواهد بود.
عیدى بیان کرد: یکى از مقوله هاى شهروندى، ضرورت استفاده از کاله ایمنى 
است که باید توسط موتورسواران و دوچرخه سواران که تضمین کننده سالمت 

آنها در رفت و آمدهاى شهرى است، مورد توجه قرار گیرد.
معاون فرهنگى شهردار اصفهان با اشــاره به برپایى نمایشگاه  «زندگى با و 
بدون کاله ایمنى»  یادآور شد: این طرح کار مشترکى است که توسط معاونت 
فرهنگى و معاونت حمل و نقل اجرا شده و در قالب نمایشگاهى که برپا شده و 
پرفورمنس اجرایى، آموزه هاى شهروندى از طریق آموزه هاى لذت بخش به 

تدریج به آموزه نهادى در جامعه تبدیل شود.

ضرورت فرهنگسازى براى استفاده از کاله ایمنى
رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان تأکید کرد: بر اساس آمار و ارقام منتشر شده، تعداد زیادى 
از کشته هاى موتورسوارى، کاله ایمنى روى فرمان موتور داشته اند اما از آن 
استفاده نکرده اند و از این رو نیاز به فرهنگسازى است تا موتورسواران از کاله 

ایمنى براى حفظ امنیت خود استفاده کنند.
احمد رضایى ادامه داد: در این نمایشــگاه موتورهاى تصادفى تعبیه شده که 
کاله هاى ایمنى نو در کنار آن قرار دارد تا عمق فاجعه بیشتر به نمایش درآید.

وى با اشاره به برپایى نمایشگاه «زندگى با و بدون کاله ایمنى» متذکر شد: در 
این نمایشگاه تالش شده با زبان طنز و با ابزار هنر، عدم تمایل موتورسواران 

براى استفاده از کاله ایمنى به نمایش گذاشته شود.
به گفته رضایى، یک مانور نیز به عنوان پیوست در کنار نمایشگاه اجرا شده که 
دو صحنه عاقبت با کاله ایمنى و عاقبت بدون کاله ایمنى را به نمایش گذاشته، 
همچنین یک اعالمیه فوت با آینه روبه روى موتورسوارانى قرار مى گیرد که 

کاله ایمنى روى سر ندارند تا عاقبت خود را تماشا کنند.
وى برگزارى این نمایشگاه و اجراى مانور را هشدارى به شهروندان موتورسوار 

براى مراقبت بیشتر از خود عنوان کرد که با ابزار هنر انجام شده است.

آشنایى موتورســواران با خطرات اســتفاده نکردن از 
کاله ایمنى

رئیس اداره آموزش معاونت حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با اشاره به 
برپایى نمایشگاه  «زندگى با و بدون کاله ایمنى»  اظهار کرد: شروع فصل گرما 
و زیاد شدن تردد با موتورسیکلت و به تبع آن افزایش آمار مرگ و میرها موجب 
شد تا اداره توسعه فرهنگ شهروندى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
و اداره آموزش معاونت حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان، تصمیم به 

برگزارى نمایشگاه و اجراى مانور بگیرند.
علیرضا خاکسار بیان کرد: طى جلسات مشترکى که برگزار شد، به این نتیجه 
رسیدیم که با اجراى یکسرى برنامه، خانواده ها و راکبان موتورسیکلت را با 

خطرات استفاده نکردن از کاله ایمنى و تبعات منفى آشنا کنیم.
وى افزود: دراین نمایشگاه آثار رؤیا جم به نمایش گذاشته شده و تمام استفاده 

هاى از کاله ایمنى به جز کارکرد اصلى، به نمایش گذاشته است.
به گفته خاکسار، مانور شهرى در 14 نقطه پرتردد و حادثه خیز اجرا مى شود، 
همچنین یک تئاتر خیابانى نیز آماده شده که در صورت صدور مجوز به نمایش 

درمى آید.
رؤیا جم، طراح آثار نمایشــگاه«زندگى با و بــدون کاله ایمنى» درباره ایده 
برگزارى نمایشــگاه گفت: من بر روى افرادى که کاله ایمنى دارند اما از آن 
استفاده درستى ندارند، یعنى هر استفاده اى از آن مى شود، مطالعاتى داشتم و 

عالقه مند به اجراى طرحى در این زمینه شدم.
وى افزود: در این نمایشگاه 12 کاراکتر طراحى شده که از این کاله ها استفاده 

هاى دیگرى به جز استفاده اصلى دارند.
وى با بیان اینکه مردم عالقه اى به پیام به صورت مســتقیم ندارند، تصریح 
کرد: ارائه پیام به صورت غیر مستقیم و طنز گونه تأثیرگذارتر بوده و ماندگارى 

بیشترى بر ذهن آنها دارد.
گفتنى اســت؛ نمایشــگاه آثار هنرى«زندگى با و بــدون کاله ایمنى»  تا
 10 تیرماه در ایستگاه مترو میدان امام حسین(ع) برقرار بوده و مانور شهرى آن 

در چهارراه هاى سطح شهر اجرا مى شود.

به همت سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان انجام شد

هشدار به شهروندان موتورسوار در نمایشگاه « زندگى با و بدون کاله ایمنى»

روزهاى کرونایى، آدم هاى کرونایى، 
 رفتارهاى کرونایى


