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عالیم تومور مغزى 
که باید آنها را 
جدى بگیرید

افزایش 31 درصدى خودکشى در اصفهان
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73 درصد سد زاینده رود 
خالى است

خیز دوباره ویروس کرونا 
در 2 استان

حسن روحانى 
تولید یک فیلم سینمایى 

را متوقف کرد!
5

مردم 10 روز دیگر 
تحمل کنند

عالیم تومور مغزى مى تواند عمومى یا خاص باشد. 
یک عالمت عمومى در اثر فشار تومور روى مغز یا 
نخاع ایجاد مى شود. عالیم خاص هنگامى ایجاد 
مى شود که قسمت خاصى از مغز به دلیل تومور به 

خوبى کار نمى کند. رایج ترین عالیم...

روند افزایش دماى هوا همچنان 
تداوم مصرف بى رویه برق را به دنبال 
دارد به گونه اى که میزان مصرف برق دوشنبه 
شب به 58 هزار و 233 مگاوات رسید که نسبت به 
زمان مشابه پارسال رشد بیش از 2000 مگاوات 

را نشان مى دهد.
شرکت مدیریت شــبکه برق ایران اعالم کرد 
میزان مصرف برق 30 تیر ماه  در ساعت 21و 15 
دقیقه به رقم 58 هزار و 233 مگاوات رسید و این 
درحالى است که پارسال و در همین زمان مشابه 
میزان مصرف 55 هــزار و 185 مگاوات بود که 

نشان از رشد مصرف 2350 مگاواتى دارد.
برق روزانه نیز در ساعت ...
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آزمایش هاى خودسرانه کرونا بى ارزش استآزمایش هاى خودسرانه کرونا بى ارزش است
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان تأکید کردمدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان تأکید کرد
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آمار 3 ماهه اول امسال نشان مى دهد

سپاهان در حسرت روزهاى 
با عزت و گئورگى!

پس از مصدومیت دو مدافع میانى تیم فوتبال ســپاهان، هفته به 
هفته شاهد عملکرد نزولى طالیى پوشان بودیم.

ســپاهان تا هفتــه نهم رقابت هــاى لیگ برتــر آمارى 
خیره کننده از خود...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مصرف برق در کشور رکورد شکست

مراسم حج 
در سایه شیوع کرونا 

از هفته آینده 
آغاز مى شود

چند تاالر پذیرایى در اصفهان پلمب شده است؟
3

5
0مردم 10ر
تحمل
روند افزا
تداوم مصرف
دارد به گونه اى که میز
3 هزار و 233 م 8شب به 58
زمان مشابه پارسال رشد

را نشان مى دهد.
شرکت مدیریت شــبک
میزان مصرف برق 30 ت
8دقیقه به رقم 58 هزار و
درحالى است که پارسال
5میزان مصرف 55 هــز
0نشان از رشد مصرف 50
برق روزانه نیز در ساعت

محبوبیت از دست رفتهمحبوبیت از دست رفته

در اجراى ماده 71 قانون شهردارى ها، صورت درآمد و هزینه هاى سال 
1398 شهردارى چرمهین جهت اطالع عموم منتشر مى گردد.

جمع کل درآمد ها و هزینه هاى شهردارى چرمهین در  سال 1398
174،247،892،313کل درآمدهاى  سال 1398

147،215،034،628  کل  هزینه هاى سال 1398 مانده بستانکار ( ریال )مانده بدهکار ( ریال )نام حساب
درآمد هاى وصولى شهردارى چرمهین در شش ماهه اول سال 1398

10،801،124،791درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى ( مستمر )

17،079،509،705درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى

2،201،404،850بهاء خدمات و درآمد هاى مؤسسات انتفاعى شهردارى

1،544،047،266درآمدهاى حاصله از وجوه و اموال شهردارى

3،300،282،000کمک هاى اعطایى دولت و سازمانهاى دولتى

1،446،009،199اعانات و هدایاو دارایى ها

10،753،152،514سایر منابع تأمین اعتبار

47،125،530،325جمع کل
هزینه هاى عمرانى شهردارى چرمهین در شش ماهه اول سال 1398

1،868،888،000برنامه ، برنامه ریزى توسعه شهرى

787،171،524برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهرها

2،200،000برنامه ایجاد تأسیسات حفاظتى شهرها

11،555،369،848برنامه بهبود محیط شهرى

1،004،124،542برنامه ایجاد اماکن ورزشى ، تفریحى و فرهنگى

12،000،000برنامه ایجاد سایر تأسیسات و تسهیالت شهرى

498،745،631برنامه ایجاد تأسیسات درآمدزا

0برنامه هزینه هاى پیش بینى نشده

15،728،499،545جمع کل
هزینه هاى جارى شهردارى چرمهین در شش ماهه اول سال 1398

8،871،314،920وظیفه خدمات ادارى

15،624،484،643وظیفه خدمات شهرى

24،495،799،563جمع کل
40،224،299،108جمع کل هزینه هاى عمرانى ، ادارى و شهرى

مانده بستانکار ( ریال )مانده بدهکار ( ریال )نام حساب
درآمد هاى وصولى شهردارى چرمهین در شش ماهه دوم سال 1398

17،106،606،417درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى ( مستمر )
20،869،895،802درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى

3،291،839،623بهاء خدمات و درآمد هاى مؤسسات انتفاعى شهردارى
2،625،053،843درآمدهاى حاصله از وجوه و اموال شهردارى
2،678،327،120کمک هاى اعطایى دولت و سازمانهاى دولتى

3،830،254،831اعانات و هدایا و دارایى ها
76،720،384،352سایر منابع تأمین اعتبار

127،122،361،988جمع کل
هزینه هاى عمرانى شهردارى چرمهین در شش ماهه دوم سال 1398

5،324،299،545برنامه ، برنامه ریزى توسعه شهرى
10،340،466،508برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهرها

720،000،000برنامه هدایت و دفع آب هاى سطحى داخل شهرى 
664،142،100برنامه ایجاد تأسیسات حفاظتى شهرها

37،269،153،606برنامه بهبود محیط شهرى
9،511،210،800برنامه ایجاد اماکن ورزشى ، تفریحى و فرهنگى
82،360،000برنامه ایجاد سایر تأسیسات و تسهیالت شهرى

3،120،050،416برنامه ایجاد تأسیسات درآمدزا
496،875،600برنامه هزینه هاى پیش بینى نشده

67،528،558،575جمع کل
هزینه هاى جارى شهردارى چرمهین در شش ماهه دوم سال 1398

17،099،099،088وظیفه خدمات ادارى
22،363،077،857وظیفه خدمات شهرى

39،462،176،945جمع کل
106،990،735،520جمع کل هزینه هاى عمرانى ، ادارى و شهرى

گزارش عملکرد شهردارى چرمهین در  سال 1398
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معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 
درباره وضعیت بروز کرونا در بعضى استان ها تصریح کرد: 
استان خوزستان یکى از اســتان هایى است که درگیرى 
زیادى با بیمارى را تجربه کرده و هنوز هم درگیر اســت، 
اما خوشبختانه با رعایت بهداشــت و تالش همکاران ما 
به ســمت رهایى از این درگیرى در حال حرکت هستیم 
و میزان بســترى روزانه در این استان به سمت کم شدن 

پیش مى رود. 
دکتر علیرضا رئیسى گفت: در اســتان کردستان هم که 
درگیرى زیادى با بیمارى وجود داشت تقریباً دارد وضعیتى 
مشابه با خوزســتان پیدا مى کند تا به سمت آرامش نسبى 

حرکت کند. در مورد اســتان هرمزگان نیز امیدواریم طى 
هفته هاى آتى وضعیت بهتر شود. وى افزود: در استان فارس 
و شهر شیراز میزان مرگ و میر نسبت به میزان بسترى آمار 

فوق العاده است که نشان دهنده تالش همکاران ماست. 
معاون وزارت بهداشت تصریح کرد: استان هاى  مازندران و 
خراسان رضوى نیز مجدداً به سمت بیمارى خیز برداشته اند 
که باید بیشتر مراقب باشیم. بوشهر همچنان در وضعیت 
قرمز است و بقیه استان ها نیز از نظر ما در وضعیت هشدار 
قرار دارنــد؛ چراکه ویروس وجــود دارد و هر نقطه اى که 
پروتکل ها را رعایــت نکنیم افراد را به بســترى خواهد

کشاند./2240

خسرو احتشامى، شاعر و استاد دانشــگاه  در بیمارستان 
بسترى است و پسرش از مردم مى خواهد براى این شاعر 

دعا کنند.
سیاوش احتشامى، فرزند این شاعر درباره وضعیت پدرش 
گفت: هنگام آنژیوگرافى در بیمارســتان در موقع بالون 
زدن، یکى از رگ هاى پدرم پاره مى شود و خون دور قلب و 
داخل ریه را فرامى گیرد. چون رگ هاى قلبى ایشان رسوب 
کلسیم داشت، آنژیوگرافى سه ساعت و نیم طول کشید. 
 CCU پدر فعًال حال مساعدى ندارد و در بخش اتاق ایزوله

بسترى هستند. از همه التماس دعا داریم.
خسرو احتشامى در سال 1325 در سمیرم متولد شد. او پس 

از گذراندن دوره خدمت سربازى در سال 1350 به قصد 
تحصیل به هندوستان رفت و در پوناکالج واقع در شهر پونا 
به تحصیل مشغول شد. در سال 1353 به ایران بازگشت 
و همان سال ازدواج کرد. ســپس تحصیالت خود را در 
دانشــگاه اصفهان ادامه داد و در شهریور 1356 در رشته 
تاریخ فارغ التحصیل شــد. احتشامى از 17 سالگى با شعر 
انس گرفت و از سال 1345 براى خواندن شعرهاى خود در 
انجمن هاى ادبى اصفهان شرکت مى کرد. در سال 1346 
نخستین سروده او در مجله «روشنفکر» تهران به چاپ 
رسید و از همان ایام با برخى از نشریات تهران مانند «سپید 

و سیاه» همکارى خود را آغاز کرد. 

خیز دوباره ویروس کرونا 
در 2 استان

استاد مشهور اصفهانى 
در بستر بیمارى است

نرخ هاى جدید سود
 ابالغ شد

بانک مرکــزى بخشــنامه تغییر    بهار |
نرخ هاى سود ســپرده را به این شرح به شبکه 
بانکى ابالغ کرد: سپرده سرمایه گذارى کوتاه 
مدت عادى 10 درصد، سپرده سرمایه گذارى 
کوتاه مدت ویژه ســه ماهه 12 درصد، سپرده 
ســرمایه گذارى کوتاه مدت ویژه شش ماهه 
14 درصد، سپرده ســرمایه گذارى با سررسید 
یک سال 16 درصد و سپرده سرمایه گذارى با 

سررسید دو سال 18 درصد.
 

ایران خودرو هم گران کرد
پس از یک روز از اعالم رســمى    رکنا |
قیمت هاى جدید ســایپا، ایران خودرو هم نرخ 
جدید محصوالت خــود را اعــالم کرد. یک 
منبع آگاه از افزایــش قیمت محصوالت ایران 
خودرو خبــر داد و گفت: قیمــت محصوالت 
ایران خودرو به طور متوسط 30 درصد افزایش 
پیدا خواهد کرد. شنیده ها حاکى از آن است که 
این افزایش قیمت بین 26 تا 35 درصد خواهد 

بود. 

آمار باالى سقط جنین 
  تسنیم  |طبق آمــار رســمى وزارت 
بهداشت در ســال 96، هر روز 1000 جنین در 
کشور توسط والدین کشــته مى شوند که تنها 
حدود 10 مورد آن قانونى است! با توجه به آمار 
18 هزار فوتى تصادفات ساالنه، 20 برابر بیشتر 
از فوتى هاى ناشى از ســوانح رانندگى، سقط 

جنین داریم!
 

خانه هاى خالى 
متعلق به بانک هاست

رئیس  اتحادیه مشاوران امالك    تابناك |
درباره قانــون اخذ مالیــات از خانه هاى خالى 
گفت: امیدواریم با طــرح جدیدى که دولت و 
مجلس برنامه ریزى کرده اند به طور جدى شاهد 
اجراى این قانون باشیم. مصطفى قلى خسروى 
افزود: معتقدم افراد عادى خانه خود را خالى نگه 
نمى دارند. ممکن اســت بعضى افراد دو تا سه 
آپارتمان یا حتى بیشــتر داشته باشند که اجاره 
داده اند و کسى ســرمایه خود را بدون استفاده 
نگه نمــى دارد. بخش زیــادى از 2/5 میلیون 
خانه خالى در کشــور متعلق به ســازمان ها و 
بانک هاست که قانون باید بدون اغماض براى 

آنها نیز اجرا شود./2247

آمار ازدواج و طالق 
در سال 98

مدیرکل دفتر برنامه ریزى جوانان به    پانا |
آمار ازدواج و طالق در سال گذشته اشاره کرد و 
گفت: طبق آمار سازمان ثبت احوال، تعداد 530 
هزار و 225 مورد ازدواج در ســال 98 به ثبت 
رسیده و 174 هزار و 831 مورد طالق صورت 

گرفته است ./2248

با کرونا شوخى نکنید
  باشگاه خبرنگاران جوان | 

در شرایطى  که براساس آمار ها هر هفت دقیقه 
یک نفر در اثر ابتال به بیمارى کرونا در کشور جان 
مى دهد، مردم باید توصیه ها را جدى بگیرند تا 
جلوى افرایش کشتار این ویروس گرفته شود. 
کووید- 19 شــوخى بردار نیســت و به راحتى 
مى تواند جان افراد را بدون اینکه خودشان متوجه 
شوند، بگیرد چون با تمام بیمارى هایى که تاکنون 
مى شناختیم فرق دارد حتى مى توان گفت که از 
سرطان هم خطرناك تر است. در این شرایط هنوز 
شهروندانى هســتند که با برپایى دورهمى ها، 
مجالس شــادى، مهمانى و... با کرونا شوخى 

مى کنند.

داماد وزیر سابق صنعت 
متوارى شد

  باشگاه خبرنگاران جوان | على اشرف 
ریاحى، داماد نعمت زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم و 
یکى از متهمان فساد 6/6 میلیارد یورویى پتروشیمى 
متوارى شده است. گفته مى شود وى همسرش زینب 
نعمت زاده را به همراه فرزندش روانه یک کشور خارجى 
کرده و خودش به دلیل ممنوع الخروجى در داخل کشور 
متوارى شده است. متهمان پرونده فساد پتروشیمى، 
عواید حاصل از مبلغ شش میلیارد و 656 میلیون یورو 
ارز حاصل از فروش محصوالت پتروشیمى را به عالوه 

پورسانت هایى به جیب زده اند./2242

مردم را بازى ندهید
مــردم حــاال دیگر    روزنامه آفتاب یزد |
مثل کف دست سناریوى بازى هاى دالرى دولت ها 
را مى دانند. گویى باید دالر به اندازه اى گران شــود 
که وقتى چند درصدى ارزان مى شــود مردم ممنون 
و خوشحال و البد شــکرگزار نیز باشند. بازى هاى نخ 
نما شــده دالرى را مردم مى دانند و از حفظ شده اند 
ولى آنچه مطالبه امروز مردم است پایان دادن به این 
صعود ساعتى و روزانه دالر اســت. همان دالرى که 
وقتى از 1000 تومان به 3000 تومان رسید، روحانى 
چنان به احمدى نــژاد پرخاش کرد که مطمئن بودیم 
در همه هشت ســال این دولت، دالر از 3000 تومان 
فراتر نخواهد رفت اما این روزها فقط امیدواریم از 30 
هزار تومان باالتر نرود و اینجاست که مى گوییم: آقاى 

روحانى دیگر بس است!/2243

عطاران با شریعتمدارى 
فرق ندارد 

روزنامه «جهان صنعت» در گفتگو     ایران آرت |
با حجت االســالم احمد مازنى، رئیس کمیســیون 
فرهنگى مجلس دهم درباره اینکه روزنامه «کیهان» 
معتقد است سلبریتى ها و هنرمندان نمى توانند درباره 
موضوعــات روز جامعه واکنش نشــان دهند، گفت: 
درست به همان دلیل که روزنامه «کیهان» خودش را 
مجاز مى داند درباره همه چیز اظهارنظر کند و همه را با 
شاخصى که دارد بسنجد، دیگران از جمله سلبریتى ها 
هم مى توانند درباره امور مختلف کشور اظهارنظر کنند. 
اگر بنا باشد آقاى شریعتمدارى درباره هر چیزى نظر 
بدهد، باید مثًال آقاى رضا عطاران هم به عنوان یک 
هنرمند بتواند درباره امور مختلف صحبت کند./2244

خبر «جو بایدن» براى ایرانیان
«جوبایــدن»، نامــزد ریاســت     برترین ها |
جمهورى 2020 آمریکا از حــزب دموکرات در دیدار 
مجازى با تعدادى از مسلمانان آمریکا گفت اگر رئیس 
جمهور آمریکا بشود، در روز اول کارش در کاخ سفید، 
فرمان ممنوعیت ورود علیه شــهروندان ایران و چند 
کشور عمدتاً مسلمان دیگر که «دونالد  ترامپ» در هفته 

اول ریاست جمهوریش صادر کرد را لغو خواهد کرد.

مردم به ظریف رأى نمى دهند
صادق زیبــاکالم، تحلیلگر     اعتمادآنالین |
مســائل سیاســى گفت: اصالح طلبان اصــًال و ابداً 
نمى توانند به فکر انتخابات 1400 باشند زیرا مردم دیگر 
به اصالح طلبان رأى نمى دهنــد و به همین دلیل آنها 
هیچ شانسى نخواهند داشت. وى گفت : این قطعاً گمانى 
غلط است که با ورود آقاى ظریف مردم تصمیم به رأى 
دادن خواهند گرفت. مردم به ظریف هم رأى نخواهند

 داد./2245

دهک هاى زیر خط فقر
رئ یس اتاق بازرگانى تهران گفت: با فقرى   ایلنا |
که هر روز بیشتر مى شود و اکنون شش دهک جامعه 
زیر خط فقر قــرار گرفته اند، نیاز به ســرمایه گذارى
خارجى داریــم. ما در بخش بهره بــردارى از معادن، 
نفت و گاز و فوالد، امــکان جذب داریــم. 30 هزار 
مرکز گردشــگرى داریــم اما کمترین توریســت را

 داریم./2246

خبرخوان

روند افزایش دماى هوا همچنان تداوم مصرف بى رویه 
برق را به دنبال دارد به گونــه اى که میزان مصرف برق 
دوشنبه شب به 58 هزار و 233 مگاوات رسید که نسبت 
به زمان مشابه پارسال رشــد بیش از 2000 مگاوات را 

نشان مى دهد.
شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران اعالم کرد میزان 
مصرف برق 30 تیر ماه  در ساعت 21و 15 دقیقه به رقم 58 
هزار و 233 مگاوات رسید و این درحالى است که پارسال 
و در همین زمان مشــابه میزان مصرف 55 هزار و 185 
مگاوات بود که نشان از رشد مصرف 2350 مگاواتى دارد.

برق روزانه نیز در ســاعت 12 و 19 دقیقه به میزان 58 
هزار و 212 مگاوات مصرف شــد که در مقایسه با مدت 
مشابه پارسال که 56 هزار و 459 مگاوات بود رشد 1753 

مگاوات را نشان مى دهد.
در همین حال مدیرعامل شــرکت مادر تخصصى تولید 
نیروى برق حرارتى گفت: علیرغم افزایش دما و مصرف 
باال شرایط نیروگاه ها نرمال است اما از مشترکان تقاضا 
داریم طى ده روز آینده به مدیریت مصرف توجه داشــته 

باشند.
محسن طرزطلب با اشاره به آخرین وضعیت نیروگاه هاى 

کشور، اظهار کرد: رکوردشــکنى مصرف برق آسیبى به 
نیروگاه ها وارد نکرده اســت. وى با تأکید بر اینکه پیش 
بینى مى شود نیروگاه ها توان مقابله با افزایش مصرف را 
داشته باشند، تصریح کرد: نگرانى براى زمانى است که 

حادثه اى در یک یا چند نیروگاه اتفاق افتد و مشکالتى را 
ایجاد کند؛ در غیر این صورت نگرانى خاصى براى تأمین 

برق کشور وجود ندارد.
مدیرعامل شــرکت مادر تخصصى تولیــد نیروى برق 

حرارتى با بیان اینکه نگرانى از این بابت است که متوسط 
میانگین دماى هوا در کل کشور افزایش یابد، افزود: هر 
یک درجه میانگیــن وزنى که افزایش مــى یابد 1800 

مگاوات بر میزان مصرف برق افزوده مى شود.

مصرف برق در کشور رکورد شکست

مردم 10 روز دیگر تحمل کنند

مقامات دیوان عالى عربستان اعالم کردند مناسک حج 
امسال که به دلیل شــیوع بیمارى کووید-19 با حضور 
حدود 1000 نفر برگزار خواهد شد، از روز 29 ژوئیه (هشتم 
مرداد) آغاز مى شــود. بنا بر اعالم خبرگزارى رســمى 
عربســتان، وقوف حجاج در کوه عرفات روز پنج شنبه 

خواهد بود. 
عربستان سعودى امســال به دلیل شیوع ویروس کرونا 
ورود حجاج را محدود کرده اســت. مرکز پیشــگیرى و 
کنترل بیمارى هاى عربستان سعودى پروتکل هاى ایمنى 
و محدود کننده شدیدى را براى مراسم حج امسال ابالغ 
و دست زدن و بوسیدن کعبه و حجراالسود ممنوع خواهد مقدسه و مسئوالن حج باید در همه زمان ها ماسک بزنند کرده بود. بر پایه این پروتکل، تمامى زوار، کارمندان اماکن 

بود. پیش از این هم وزارت کشور عربستان سعودى تأیید 
کرد افرادى که بدون داشــتن یک مجوز، در طول مراسم 
حج آتى وارد اماکن مقدسه در مکه شوند را تا ده هزار ریال 

سعودى (معادل 2666 دالر) جریمه مى کند.
یک منبع در وزارت کشور عربســتان  از تمامى شهروندان 
و ساکنان خواسته تا از دســتورات ویژه موسم حج امسال 
پیروى کنند و تأکید کرد افســران امنیتــى وظیفه خود را 
در تمامى مســیر هاى منتهى به اماکن مقدسه به منظور 
جلوگیرى از نقض قوانین و کنتــرل هرگونه تالش براى 
ورود به این مناطق در خالل این دوره مخصوص به انجام 

خواهند رساند.

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران این هفته در سفر 
به عراق در برنامه اى فشــرده با تعدادى از مقامات این 
کشور دیدار کرد. پس از انتشار  اخبار و تصاویر مرتبط با 
این دیدارها برخى گزارش ها در فضاى مجازى در انتقاد 
به نبود پرچم ایران در مذاکرات ظریف با برخى مقامات 

عراقى منتشر شد.
این در حالى است که گذاشتن پرچم کشور مهمان فقط 
در دیدار همتایان ضــرورت دارد و در دیدار با مقامات 
باالتر یا  شخصیت هاى غیررســمى وجود پرچم مقام 
مهمان الزامى ندارد و مرسوم هم نیست. در سفر وزیر 
خارجه ایران به عراق، وجود پرچم ایران فقط در دیدار 

با وزیر خارجه این کشــور ضرورت داشــت که در آن 
دیدار پرچم ایران وجود داشت و بقیه دیدارها یا با مقام 
ارشــدتر از وزیر خارجه بود یا شخصیت هاى سیاسى و 

غیر رسمى.
در سفر ظریف به اقلیم کردســتان نیز در هر سه دیدار 
وزیر خارجه ایران با مقامات این منطقه، به احترام وزیر 

خارجه ایران پرچم وجود داشت. 
البته در برخى از کشورها براى مهمان نوازى بیشتر در 
دیدار وزیر خارجه با رئیس جمهور هم پرچم کشور مقام 
مهمان در مذاکرات قرار دارد که این امرى غیر الزم و 

البته سمبلیک است.

مراسم حج در سایه شیوع کرونا از هفته آینده آغاز مى شود

حسن روحانى تولید یک فیلم سینمایى را ماجراى پرچمى که نبود
متوقف کرد!

یک زن ایرانى، «امید» اماراتى ها را به مریخ رساند

صحبت هاى اخیر رئیس جمهور مبنــى بر ابتالى 25 
میلیون ایرانى به ویروس کرونا یک پروژه ســینمایى را 

موقتاً متوقف کرد.
قضیه از این قرار اســت که با اعالم رئیس جمهور مبنى 
بر کرونا داشتن 25 میلیون نفر در ایران، وزارت فرهنگ 
ویتنام براساس همین خبر مانع ورود تیم ایرانى به ویتنام 
براى ساخت فیلم «عاشقى در هانوى» تا اطالع ثانوى 

شد.
قربان محمدپور، کارگردان و تهیه کننده فیلم در این مورد 
گفت: «ما سه بار به ویتنام سفر کردیم و تمام لوکیشن ها و 

بازیگران ویتنامى و ایرانى را انتخاب کردیم و کلى هزینه 
کردیم. طبق برنامه قرار بود اسفند راهى هانوى بشیم که 
به کرونا خوردیم. تاریخ بعــدى که تهیه کننده ویتنامى 
اعالم کرد ماه سپتامبر (شــهریور) بود که با سخنرانى 
رئیس جمهور مبنى بر ابتالى 25 میلیون نفر در ایران به 
کرونا عمًال دولت ویتنام تا اطالع ثانوى به ما اجازه ورود 
نمى دهد. با وجود  اینکه وزارت بهداشت آمار هر روزه را 
اعالم مى کند و تا امروز 278 هزار نفر در ایران به کرونا 
مبتال شدند من نمى دانم رئیس جمهور محترم آمار 25 

میلیون نفر را از کجا آورده است؟!»

امارات موفق شــد اولین مأموریت فضایــى خود براى 
جســتجوى داده هاى مختلف از سیاره مریخ را آغاز کند. 
نشریه «نیچر» مى نویسد که مأموریت کاوشگر «امید»، 
هنجار هاى اجتماعى در امارات را تغییر داده است. زنان 
34 درصد همکاران ایــن مأموریــت و 80 درصد کادر 
علمى پروژه را تشــکیل مى دهند. این در حالى است که 
میانگین اشتغال زنان در بازار کار امارات تنها 28 درصد

 است.

ساره االمیرى در دانشــگاه آمریکایى شارجه تحصیل 
کرده و افزون بر پست وزیر «علوم پیشرفته»، رئیس تیم 
اکتشاف مریخ و رئیس شوراى نخبگان علمى امارات نیز 
هست. او در سال 2015 از سوى «انجمن جهانى اقتصاد» 

جزو یکى از 50 دانشمند برتر جوان دنیا انتخاب شد.
نکته قابل توجه این خانم ایرانى االصل اســت و دولت 
امارات امید فراوانى به جاه طلبى هاى وى بســته است. 
به نوشــته روزنامه «نیویورك تایمز»، ســاره امیرى در 
حالى که به  عنوان یک دختر در دوبى در حال قد کشیدن 
بود، مدام سرش در کتابى بود که عکس هایى از سیارات 
کهکشــان راه شــیرى محتوایش بود. وقتى او به سن 
دانشگاه رســید، چندین فرصت مطالعاتى در خاورمیانه 
براى ســاره وجود داشــت، اما وى ترجیح داد که علوم 
کامپیوترى را دنبال کند. او تنها 33 ســال دارد و رئیس 
عملیات علمى و معــاون پروژه تحقیقــات فضایى در 
مریخ شده است. وظیفه این معاونت فرستادن کاوشگر 
به مریخ و ایجاد پایگاه تحقیقاتى در آن ســیاره ســرخ

 است./2241 
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ریزش کلکتور فاضالب 
به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه یک، ریزش کلکتور 
اصلى فاضـالب به قطـر 850 میلیمتـر در ضلع جنوب 
شرقى پل خواجو، موجب نشت در محدوده اى به طول 
حدود 10 در 3 متر زیر سـنگفرش هاى اطراف پل شده 

بود، که ظرف مدت یک روز رفع حادثه شد.

تولید فیلم داستانى َسمر 
مدیر دفتر تخصصى سـینما گفت: اولین رویـداد تولید 
فیلم داستانى سمر با شـعار «ایده ها به ثمر مى رسند» 
همراه با داورى و حمایت از فیلم هاى برگزیده توسـط 
تهیه کنندگان برگزار مى شود. مصطفى حیدرى افزود: 
آخرین مهلت ارسال آثار 10 مرداد ماه است و فیلمسازان 
مى توانند تا ایـن زمان فیلمنامه هاى خود را در سـایت 

SAMARFILM.IR  بارگذارى کنند. 

بهره بردارى از 5 طرح
 برق رسانى 

مدیر امور بـرق اردسـتان گفـت: عملیـات اجرایى پنج 
طرح برق رسـانى با صرف اعتبارى بالغ بر 19 میلیارد و 
880 میلیون ریال از محل اعتبارات  شرکت  برق در این 
شهرستان به پایان رسید. قاسـمعلى ناظرى اظهار کرد: 
طرح افزایش فیدرهاى 20 کیلو ولت پست شهید مدرس 
اردستان از 12 فیدر به 16 فیدر با صرف اعتبارى بالغ بر 
15 میلیارد ریال اجرا شده اسـت. وى گفت: در مجموع 
28 مگابایت به ظرفیت خروجى پست اضافه و با اجراى 
این طرح مشکل برق مشـترکین صنعتى شهرستان بر 

طرف شد.

اصالح شبکه آب 
میدان امام حسین (ع)

به گـزارش روابـط عمومى آبفـا منطقه یـک، عملیات 
اصالح شـبکه آب از ابتـداى میدان امام حسـین (ع) تا 
اوایل خیابان چهارباغ پایین به طول 61 متر انجام شـد. 
گفتنى است این عملیات با لوله پلى اتیلن 110 میلیمتر 
در مدت چهار روز توسط پیمانکار و با نظارت اداره توسعه 
و بهره بردارى آب آبفا منطقه انجام شد. الزم به ذکر است 
چهار مورد از انشـعابات متصل به این خط لوله به دلیل 

فرسودگى تعویض شد.

با پیشکسوتان موسیقى 
عصرگاهى با هنرمندان، امروز اول مرداد با حضور استاد 
محمد بطالنى، مصطفى قناعت و مسعود گلى در عمارت 
هنرمند برگزار مى شـود. مدیر عمـارت هنرمند گفت: 
عمارت هنرمند وابسته به سـازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشـى شـهردارى اصفهان برنامـه ریزى کـرده تا 
هنرمندان قدیمى موسیقى اصفهان در این عمارت چند 
سـاعتى بخوانند و بنوازند و از تجربیات موسـیقى خود 
بگویند. فرید صلواتى افزود: عصرگاهى با هنرمندان از 

ساعت 18 برگزار مى شود.

طرح تشویقى حافظان قرآن 
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان از برگزارى 
طرح تشویقى حافظان قرآن در اصفهان خبر داد. حجت 
االسالم و المسلمین بلک گفت: طرح تشویقى حافظان 
قرآن و آزمون شـفاهى زیر 10 سـال در اصفهان در 40 
حوزه آزمونى اسـتان و طى نوبت زمانبندى شـده ویژه 
آقایان و بانوان با حضور داوران بومى و غیر بومى از سوى 

اداره کل اوقاف و امورخیریه این استان برگزار مى شود.

تکمیل طرح هاى  فرودگاه تا 
پایان سال

بر اسـاس اعالم روابط عمومى فـرودگاه بین المللى 
شهید بهشـتى اصفهان طرح هاى توسعه اى در حال 
اجراى این فرودگاه در نیمه دوم سال جارى به پایان 
خواهد رسـید. فـرودگاه شـهید بهشـتى اصفهان از 
جمله این طرح ها را پروژه توسـعه پارکینگ هواپیما 
و پروژه توسـعه ترمینـال پروازهـاى خارجى اعالم 

کرده است.

خبر

معاون علمى و فنــاورى رئیس جمهورى از نمایشــگاه 
آخرین دســتاوردهاى فناورانه و دانش بنیان مراکز رشد 
فناورى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) 

بازدید کرد.
سورنا ستارى در ابتدا از نمایشگاه محصوالت و خدمات 
فناورانه تعدادى از شــرکت هاى مستقر در واحد اصفهان 
(خوراسگان) و ســایر واحدهاى اســتان بازدید کرد و از 
نزدیک با برخى از محصوالت هســته ها و شرکت هاى 

مستقر آشنا شد.
وى با ابراز خرسندى از حضور در این مجموعه و آشنایى 
با فعالیت هاى مجموعه دانشگاه آزاد استان خواستار ادامه 

روند این فعالیت ها شد و ابراز امیدوارى کرد که با همکارى 
معاونت علمى و فناورى ریاســت جمهــورى و پیگیرى 
مسئوالن استانى و تالش مدیران دانشگاه آزاد اسالمى 
بتوانیم شــاهد انجام مراحل تجارى سازى محصوالت و 

عرضه هرچه سریع تر دستاوردها به بازار باشیم.
در این مراسم که در محل تاالر جانبى امیرکبیر دانشگاه 
آزاد واحد اصفهان (خوراسگان) و با رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى و حفظ فاصله گذارى هاى اجتماعى تشکیل شد، 
45 شرکت از دانشگاه هاى آزاد اســتان و مراکز رشد این 
واحدها با نمایش محصوالت فناورانه و دانش بنیان به ارائه 

دستاوردها و حاصل تالش یکسال اخیر خود پرداختند.

معاون شرکت ساخت و توســعه زیربناهاى حمل و نقل 
کشور در بازدید از خط تولید ذوب آهن اصفهان و کارگاه 
تولید ریل این شرکت گفت: در سال 97 صحبت از ریل 
ملى مطرح شد و هم اکنون که در ســال 99 قرار داریم 
مصرف ریل ما در پروژه هاى مختلف کشور در شرکت 
ســاخت و توســعه زیربناهاى حمل و نقل از ذوب آهن 

اصفهان تأمین مى شود. 
عباس خطیبى تصریح کرد: کیفیت ریل تولید شــده در 
ذوب آهن مورد تأیید اســت زیرا این محصول بر اساس 
سخت ترین استانداردهاى روز دنیا تولید مى شود. این 
مقام مســئول گفت: اولین ریل ذوب آهــن در راه آهن 

میانه - بســتان آباد نصب شــد و در محورهاى میانه- 
اردبیل، همدان -ســنندج، چابهار-زاهدان و همچنین 
رشت- کاسپین که حداکثر تا یک ماه دیگر ریل گذارى 
آنجا نیز آغاز مى شود از این محصول داراى ارزش افزوده 

باال استفاده مى شود.
منصور یزدى زاده، مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان هم 
خاطر نشــان کرد: اگر بخواهیم تولید سایر محصوالت 
را در کنار ریل ادامه بدهیــم، توان تولید این محصول تا 
200 هزار تن وجود دارد اما در صورت توقف تولید سایر 
محصوالت، ذوب آهن اصفهان توان تولید 400 هزار تن 

ریل را داراست.

کیفیت ریل تولید شده در 
ذوب آهن مورد تأیید است 

بازدید معاون رئیس جمهور از 
دانشگاه خوراسگان

معاون اجتماعى بهزیستى استان اصفهان گفت: در سه 
ماهه اول سال 99 در سطح اســتان اصفهان 188 مورد 
اقدام به خودکشى و 81 مورد هم دچار افکار خودکشى با 
این خط تماس گرفته اند که این آمار نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 31 درصد افزایش داشته است.
مجتبى ناجى در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: خودکشى 
چند طیف مختلف را دربرمى گیرد که از افکار خودکشى 
شروع و به اقدام به خودکشــى و احتماًال فوت در موارد 

موفق آن منتهى مى شود.
وى تصریح کرد: تحقیقات نشان مى دهد افرادى که یک 
بار اقدام به خودکشى کرده باشــند نسبت به افراد بدون 
سابقه، بیشتر احتمال دارد دست به این کار بزنند، افرادى 
که داراى افکار خودکشــى یا اقدام ناموفق به خودکشى 

بوده اند حتماً باید تحت درمان قرار بگیرند.
وى افزود: فاکتور اقتصادى جزو عوامل سبب ساز پایین 
نسبت به دیگر عوامل رصد شده مؤثر در خودکشى بوده 
که البته ممکن است مشــکل اقتصادى زمینه اولیه اى 
را براى دیگر مشــکالت ایجاد کرده اما در تحلیل هاى 
بهزیستى بیشترین عوامل سبب ســاز خودکشى بیشتر 

اختالفات خانوادگى بوده است.
ناجى خاطرنشان کرد: در آمارهاى بهزیستى عوامل مالى 
2/65 درصد علل اقدام به خودکشى را به خود اختصاص 
داده است همچنین درگیرى ها و اختالفات زناشویى بیش 

از 37 درصد این آمار را به خود اختصاص داده است.
وى با تأکید بر لزوم بهبود روابط خانوادگى تصریح کرد: 
درگیرى با اعضاى خانواده در صدر بوده که این اعضاى 
خانواده در افراد متأهل، همســران و در اعضاى مجرد، 
والدین بوده است که اگر بخواهیم براى پیشگیرى اقدام 
کنیم باید تمرکزمان روى بهبود و تقویت نظام خانواده و 

روابط بین آنها باشد.
معاون اجتماعى بهزیستى استان اصفهان افزود: افسردگى 

چندین دلیل مختلف دارد که فشــارهاى اقتصادى هم 
مى تواند یکى از دالیل آن باشد همچنین باید بدانیم که 
خودکشى در کشور ما نسبت به دیگر کشورهاى دنیا جزو 
آسیب هاى اجتماعى است که تاکنون روند و شیب تندى 
نداشــته و فراوانى پایین ترى نســبت به دیگر آسیب ها 
داشته است. ناجى خاطرنشان کرد: فقر اقتصادى با دیگر 
فقرها مانند فقر آموزشى همبستگى دارد اما نمى توانیم 

بگوییم کدام یک عامل دیگرى است اما این موضوع را 
هم دیده ایم که وقتى وضع برخى افراد حتى بهتر شود هم 

خودکشى در آنها کاهش نمى یابد.
وى تصریح کرد: وجود نابرابرى اقتصادى عامل بســیار 
مهمى در بروز ناامیدى در جامعه است براى مثال در زمان 
جنگ به دلیل اینکه نابرابرى در آن زمان کمتر بود و همه 
اقشار جامعه تقریبًا وضعیتى مشــابه داشتند آسیب هاى 

اجتماعى کمتر از این سطح بود.
معاون اجتماعى بهزیستى استان اصفهان گفت: در مواقعى 
که تماس گیرندگان مواردى چون اقدام به خودکشى یا 
افکار خودکشــى را مطرح مى کنند مشــخصات فردى 
توسط کارشناســان از آنها گرفته مى شــود و این موارد 
توسط مددکاران و مشاوران بهزیستى دنبال شده و براى 

جلوگیرى از بروز آن پیگیرى هاى الزم مى شود.

آمار 3 ماهه اول امسال نشان مى دهد

افزایش 31 درصدى خودکشى در اصفهان 

مدیرگروه مهندسى بهداشت محیط استان اصفهان گفت: 
در هفته گذشته سه تاالر متخلف در استان اصفهان اخطار 
دریافت کردند و یک تاالر پذیرایى نیز پلمب شد، در شهر 
اصفهان نیز بیش از هفت واحد صنفى در موارد مختلف به 
دلیل رعایت نکردن پروتکل ها با نصب تابلو براى اطالع 

رسانى عمومى پلمب شد.
ســید مهدى میرجهانیان در گفتگو با «ایمنــا» با بیان 
اینکه تاالرهاى پذیرایى در مناطق سفید و زرد همچنان 
باز اســت و اجازه فعالیت دارند، اظهار کرد: اصفهان در 
وضعیت زرد اســت و تمامى تاالرها مى توانند با رعایت 
دستورالعمل هاى مقابله با شیوع کرونا ویروس به فعالیت 
خود ادامه دهند و هنوز دستورى مبنى بر تعطیلى مجدد 

تاالرها ابالغ نشده است.
میرجهانیان تصریح کرد: بازرسان معاونت بهداشتى عالوه 
بر تاالرها به تمام مراکز تحت نظارت بهداشــت محیط 
سرکشى مى کنند، در هفته گذشته طى این بازرسى ها با 
تاالرى که در مراسم اقدام به عرضه قلیان کرده بود، را به 
مراجع قضایى معرفى کردند و به شدت با این تاالر برخورد 
شد، افراد نیز در صورت مشاهده هر گونه تخلفى مى توانند 

با 190 تماس بگیرند و اعالم کنند.
وى با تأکید بر اینکه در هفته گذشته سه تاالر متخلف که 
پروتکل هاى بهداشتى را رعایت نکردند، اخطار دریافت 
کردند و یک تاالر پذیرایى نیز پلمب شد، افزود: طى این 
مدت در شهر اصفهان بیش از هفت واحد صنفى در موارد 

مختلف مانند نانوایى، پمپ بنزین، ســوپر مارکت و... به 
دلیل رعایت نکردن پروتکل هاى بهداشــتى در مقابله با 
شیوع کرونا ویروس با نصب پالکارد و تابلو براى اطالع 

رسانى عمومى پلمب شدند.
مدیرگروه مهندسى بهداشت محیط استان اصفهان با بیان 
اینکه در قراردادهایى که بین صاحب مراسم و تاالرهاى 
پذیرایى بسته مى شــود، هر دو طرف موظف به رعایت 
دستورالعمل هاى مقابله با شــیوع کرونا مى شوند، تأکید 
کرد: اگر در برگزارى مراســم حتى یک نفر هم به کرونا 
مبتال شود، تمام مســئولیت و دیه فرد به عهده مسئول 
تاالر و صاحب مراســم اســت و باید در مراجع قضایى 

پاسخگو باشند.

چند تاالر پذیرایى در اصفهان پلمب شده است؟

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با دعوت 
اصفهانى ها به اهداى خون اظهار کرد: اگرچه 
وضعیت ذخیره خون استان اصفهان در شرایط 
بحرانى نیســت؛ اما با توجه به گرم شدن هوا 
مراجعه براى اهداى خون کاهش یافته است.

مجتبى زینلى افزود: با توجه به شیوع بیمارى 
کرونا و نیاز مراکز درمانى بــه فرآورده هاى 
خونى از شهروندان اصفهانى تقاضا مى شود 
به صورت مستمر و تدریجى نسبت به اهداى 

خون اقدام کنند.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان 
اینکه در حال حاضر به تمام گروه هاى خونى 
در استان اصفهان نیاز اســت، تصریح کرد: 
گروه هاى خونى Oمنفى، Aمنفى، Aمثبت، 
Bمنفى چهــار گروه خونى هســتند که نیاز 

بیشترى به اهدا دارند.

وضعیت ذخیره خون 
اصفهان بحرانى نیست

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب 
منطقه اى اصفهان گفت: ذخیره سد زاینده رود 
هم اینک به 523 میلیون مترمکعب رسیده به 

این معنا که 73 درصد از این سد خالى است.
حسن ساســانى  میزان حجم این سد قوسى 
شکل را 34 درصد کمتر از مدت مشابه پارسال 
بیان کرد و گفت: حجم ورودى آب به ســد 
زاینده رود 26 و خروجــى آن 88 مترمکعب 
بر ثانیــه اســت. وى ورودى و خروجى آب 
ســد زاینده رود را به ترتیــب 28/1 و 87/8 
متر مکعب بــر ثانیه اعالم کــرد و ادامه داد: 
میزان بارش ها در سرشاخه هاى زاینده رود از 
ابتداى سال آبى جارى (مهر98) تاکنون 1175 

میلیمتر بوده است.
معــاون حفاظــت و بهره بردارى شــرکت 
آب منطقــه اى اصفهان اضافه کــرد: مقدار 
بارش هاى امســال در نقطه مذکور نســبت 
به ســال آبى قبل از آن (مهر 97 تا مهر 98) 
حدود 45 درصد کمتر بــوده و این موضوع با 
توجه به پیش بینى ها مبنــى بر بارش هاى 
دیرهنگام پاییزى، ذخیره آبى اســتان را در 
ماه هاى پیش رو با چالــش مواجه مى کند. 
وى با اشاره به بارندگى کمتر از نُرمال امسال 
در اســتان اصفهان بر مبناى گزارش هاى 
هواشناسى خاطرنشــان کرد: تحلیل آمار و 
ارقام مربوطه از ادامه روند خشکســالى ها در 

این منطقه حکایت دارد.

73 درصد سد زاینده 
رود خالى است

معاون رئیــس جمهورى و رئیس ســازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: نباید با تصمیم 
گیرى هاى اشتباه و صدور برخى از مجوزها 
منابع تجدیدپذیر را به منابــع تجدیدناپذیر 

تبدیل کنیم.
عیسى کالنترى در دیدار با مجمع نمایندگان 
اســتان اصفهان با اشاره به معضالت زیست 
محیطــى این اســتان اظهــار کــرد: تمام 
اســتانداردهاى مجوزهاى زیست محیطى، 
از جمله مجوز طرح هــاى انتقال آب در قالب 
توسعه پایدار کشور، دیده و صادر مى شود. وى 
با اشاره به طرح هاى انتقال آب یادآور شد: بر 
اساس قانون، وزارت نیرو تخصیص دهنده آب 
در کشور است و وظیفه این وزارتخانه، حفظ 
پایدارى منابع آب سطحى و زیرزمینى است. 
البته موضع دولت هم موافقت با انتقال آب، 

براى مصارف شرب و بهداشتى است.

صدور مشروط مجوز 
طرح هاى انتقال آب 

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان در زمینه انجام 
آزمایش هاى خودســرانه کرونا مى گویــد: آزمایش هاى 
خودســرانه هیچ فایده اى ندارد، بلکه بعضًا مضر اســت و 
سیستم درمان را دچار چالش مى کند، یک تست کووید- 19 
ضرورى وجود دارد که زیر نظر متخصصان و با تجویز آنها 
انجام مى شود و یک تست غیرضرورى وجود دارد که خود 

افراد بدون تجویز اقدام به انجام آن مى کنند.
على اعتصام پور اضافه مى کند: افراد در صورت مشــکوك 
شدن به ابتالى خود به کرونا باید به پزشک داخلى، عفونى و 

یا مراکز مشخصى که انتخاب شده اند، مراجعه کنند.
مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان خاطرنشان 
مى کند: اگر فردى به ابتالى کرونا مشــکوك باشد، او را به 
خانه مى فرستیم، چرا که این بیمارى درمان مشخصى ندارد 
و افراد فقط باید تحت نظر باشند تا اگر بیمارى آنها حادتر شد، 

براى انجام سیتى اسکن مراجعه کنند.
اعتصام پور از بى ارزشى انجام تست هاى کرونایى که افراد 
خودسرانه انجام مى دهند، مى گوید و اضافه مى کند: اگر در 
مراکز خصوصى تست انجام شود تنها افراد را دچار دوگانگى 
مى کند و حتى اگر مثبت نیز باشد، ارزشى ندارد، بنابراین به 
جز اینکه پولى را از سبد خانواده حذف و همکاران در مراکز 
خصوصى درآمدشان بیشتر شــود، هیچ ثمرى براى فرد و 

جامعه ندارد.

او درد قفسه سینه را الزامى براى انجام آزمایش کرونا نمى داند 
و تأکید مى کند: اگر فردى با عالئم کرونا مراجعه کند، با در 
نظر گرفتن شرایط کلى فرد اولین اقدام که سیتى اسکن است 
را براى او انجام خواهیم داد و اگر فرد مشکوك بود در مراحل 

بعد آزمایش کرونا را انجام مى دهیم.
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان با اشاره به اینکه 
بعضى از آزمایشگاه هاى خصوصى روزانه 800 تا 900 نفر 
مراجعه کننده دارنــد و در آمد نجومى را از این راه کســب 
مى کنند، گفــت: همه باید بدانند انجــام این آزمایش هیچ 
ارزشى ندارد، البته نتیجه آزمایش بسیارى از آزمایشگاه ها 

نیز موثق و مورد تأیید است.

رئیس کمیسیون حمل ونقل و فناورى اطالعات شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: اکنون براى هر سفر با مترو 
باالى ده هزار تومان هزینه مى شود، اما مسافران تنها 1200 تومان از آن را پرداخت مى کنند.

امیراحمد زندآور تصریح کرد: تعداد مســافران روزانه متروى اصفهان قبل از شیوع کرونا تا 120 هزار نفر نیز 
مى رسید، اما اکنون این رقم به حدود 30 هزار نفر رسیده اســت؛ به عبارتى با وجود استفاده کم مردم به علت 

رعایت نکات بهداشتى، هزینه هاى جارى براى فعالیت مترو پابرجاست.
وى ادامه داد: اکنون 11 رام قطار در حال فعالیت است اما باز بودن مترو در روزهاى تعطیل به علت آنکه تعداد 
مسافران به طور چشمگیرى کاهش مى یابد به صرفه نبوده و انصاف نیســت براى جمعیتى که مى توانند در 

روزهاى تعطیل از ظرفیت فعال اتوبوس و تاکسى استفاده کنند، هزینه فعالیت مترو به شهر تحمیل شود.
وى اضافه کرد: هزینه اجراى خطوط مترو بسیار باال بوده و مدیریت شــهرى براى آزادسازى هاى مربوط به 
ایستگاه هاى مترو به دلیل آنکه فضاى زیادى را اشغال مى کنند، هزینه بسیارى را متحمل مى شود؛ به طور مثال 

ایستگاه میدان امام حسین(ع) فضایى بالغ بر 20 هزار متر مربع دارد.

آزمایش هاى خودسرانه کرونا بى ارزش استهزینه واقعى هر سفر با مترو 10 هزار تومان است
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احمد پورمخبر امروز
 به خانه ابدى اش مى رسد 

پیکر احمدپور مخبر که روز دوشنبه درگذشت امروز پس 
از تشییع به خاك سپرده مى شود.

بعد از درگذشت «هاشم» سریال «متهم گریخت»، نوبت 
به «مش قربون» یکى دیگر از کاراکترهاى خاطره انگیز 
این مجموعه تلویزیونى رســید. احمد پورمخبر در این 
ســال هاى اخیر نتوانســت کار جدیدى را در کارنامه 
کارى اش ثبت کند، چون گرفتار کهولت و آلزایمر شده 
بود و بر اثر سکته مغزى درگذشت. پورمخبر  متولد 1319 

در محله گلوبندك تهران بود.
حاال او با همه این طنازى ها و اتفاقات خاطره انگیز براى 
همیشــه صحنه روزگار را ترك کرد و بعد از پست رضا 
عطاران در روز دوشــنبه که خبر از درگذشت او مى داد، 
محمد پورمخبر پسر او هم خبر بیمارى پدرش را تأیید 
کرد و گفت پدرش یک ماهى به علت ســکته مغزى در 
بیمارستان فیروزگر بسترى شده بود و روز دوشنبه دار 

فانى را وداع گفت.
او تأکید کرد: «درگذشت پدرم هیچ ربطى به کرونا نداشته 
و در تالشیم شرایط فراهم شود بتوانیم آیین تشییع را روز 
چهارشنبه در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) داشته 

باشیم.» 

چند هفته اى اســت که کرونا در «صبح جمعه با شــما» هم نفوذ کرده و 
موضوع بسیارى از بخش هاى نمایشــى را به خود اختصاص داده است. 
هنرمندان این برنامه تالش مى کنند با بیان طنزى که با تلخى این روزها 

آمیخته شده است مردم را به خانه ماندن ترغیب کنند.
«صبح جمعه با شــما» روزهاى جمعه ســاعت 9 صبح پخش مى شود و 
گزیده آن، همان جمعه ساعت 18 از رادیو ایران شنیده مى شود. استودیوى 
«صبح جمعه با شما» این روزها حال و هواى دیگرى دارد. وارد ساختمان 
شهداى رادیو که مى شویم، از آن گروه چهل چهل و پنج نفره فقط 15 نفر را 

مى بینیم که مشغول تمرین هستند.
ساجد قدوسیان، تهیه کننده، ســردبیر و کارگردان برنامه «صبح جمعه با 
شما» یکى از همین 15 نفر است که درباره ضبط برنامه در اوضاع «کرونا» 
برایمان مى گوید: «هر هفته پیامک هاى بسیارى به دستمان مى رسد که 
مردم مى خواهند سر ضبط برنامه حضور داشته باشــند و آن را از نزدیک 
ببینند اما برنامه "صبــح جمعه" گنجینه ارزشــمندى دارد آن هم بحث 
هنرمندان برنامه است، که تقریباً 40 الى 45 نفر اعم از بازیگر، گروه موسیقى 
و بچه هاى فنى، نویسنده ها و تیم تولید با این برنامه همکارى مى کنند. 
نیمى از این دوستان سن و سالشان باالست. چهره هاى شناخته شده اى 
هستند که سن و سال دارند، گفتیم خیلى ریسک است که بخواهیم برنامه 

را به شکل عمومى ضبط کنیم.» 
اما عباس محبى، هنرپیشه و بازیگر پیشکسوت رادیو که با نقش «جانعلى» 
شناخته شده است درباره تیپ «کرونا» که در این برنامه ایفا مى کند، توضیح 
مى دهد: «وقتى عکس بزرگ شده کرونا را توسط میکروسکوپ دیدم، با 
خودم گفتم این موجود مى تواند چه صدایى داشته باشد که براى مردم جالب 
و جذاب باشد. عید که در اســتودیو برنامه را به طور زنده تقدیم شنوندگان 

کردیم، در نقش "کرونا" ظاهر شدم که مورد استقبال مردم واقع شد.»
محبى سپس ادامه مى دهد: «گاهى ما در قالب طنز این مسائل را به صورت 
شیرین بیان مى کنیم اما متأسفانه مردم فقط شــوخى این صحبت ها را 
درك مى کنند و متوجه جدى بودن مسئله نمى شوند. ما با شوخى و خنده و 
مسخره کردن کرونا از هموطنان خود مى خواهیم که در خانه بمانند، درست 

است که ما با کرونا شوخى مى کنیم اما او با ما شوخى ندارد.»
آن طرف تر اصغر سمسارزاده را مى بینم که با بیوك میرزایى در حال تمرین 
هستند. او مى گوید: «من نقش "مناقشــیان" را بازى مى کنم؛ کسى که 
سعى دارد همه موضوعات را بشــکافد و در هر کارى پیله کرده و به قولى 

منقاش مى کند.»

سمســارزاده برایمان توضیح مى دهد کــه در این 30 ســالى که ایفاى 
نقش هاى مختلفى را در رادیو بر عهده داشته است، از نقش «منقاشیان» 
و «اصغر» در بخش «اصغر و شوکت» راضى است؛ چون مردم هم از این 

نقش ها رضایت دارند.
او با اشاره به شیوع ویروس کرونا در جهان مى گوید: «ما بخاطر مردم کار 
را تعطیل نکرده ایم تا آنها در خانه بمانند و از شنیدن برنامه هاى رادیو لذت 
ببرند و بیمار نشــوند. اما آنقدر که در عناوین و بخش هاى مختلف حتى با 
زبان طنز و جدى از مردم خواستیم که ماسک بزنند و از خانه بیرون نیایند، 
اگر به خود ویروس کرونا مــى گفتیم که در خانه بمانــد حتمًا مى گفت: 

چشم.»
اما ساجد قدوســیان، کارگردان این برنامه با اشاره به اینکه برنامه «صبح 
جمعه با شــما» واکنش جدى به اتفاقات روز دارد، خاطرنشــان مى کند: 

«بحث کرونــا در نمایش هاى ما تأثیر گذاشــت تا جایــى که یکى از 
نمایش هاى پرطرفدار برنامه نمایش "منصــور کله پز" بود که از 

زمانى که قرار شد، کله پزى ها تعطیل شــود، ما این نمایش را در 
دل برنامه آوردیم که "منصور کله پــز" با بازى بیوك میرزایى، 
کله پــزى اش را تعطیل کرد و "منقاشــیان" با بــازى اصغر 
سمســارزاده، "منصور کله پز" را ترغیب  مى کنــد که آقا بیا 
داروخانه بــزن. اینها داروخانــه براى فروش ماســک و مواد 
ضدعفونى کننده احداث مى کنند که باالخره سوء استفاده هایى 

در این میان پیش مى آید.»
کارگردان برنامه «صبح جمعه با شما» ادامه مى دهد: «در بخش 
موسیقى با اشعار زیبایى که جمشید مقدم  سروده و گروه موسیقى 

اجرا کردند، طنزآهنگ هاى خیلى خوبى در ارتباط با کرونا ساختیم 
که شنیدنش خالى از لطف نیست؛ البته ما همیشه در برنامه هایمان 

مردم را ترغیب به بحث همبستگى کرده که با یکدیگر مهربان باشیم 
اما این ســرى به مخاطبان خود در رادیو ایران گفتیم که اى مردم براى 
جلوگیرى از شــیوع بیمارى بیایید، با هم دست ندهیم، همدیگر را بغل 
نکنیم. در هیچ دوره تاریخى "صبح جمعه با شما" از این گونه حرف ها 

نمى زد که در شرایط کرونا اینطور گفته است.»
قدوســیان ادامه مى دهد: «آخرین برنامه "صبح جمعه با شما" 24 
مرداد پخش مى شود. با شروع ایام محرم به احترام ایام عزادارى ساالر 
و سرور شهیدان، طبق سنوات گذشــته تا دو  ماه در خدمت مخاطبان 
نیستیم و بعد از ماه صفر دوباره بر مى گردیم و برنامه "صبح جمعه با 

شما" را ادامه مى دهیم.»

«صبح جمعه با شما» هم 
با کرونا شوخى نمى کند! 

  پیوند مرزوقى/ خبرگزارى صداوسیما|

داریوش فرضیایى، مجرى و برنامه ساز بخش کودك و نوجوان تلویزیون عکسى قدیمى از خود و امیرمحمد متقیان، جوان ترین مجرى برنامه کودك 
را در سفر تایلند در اینستاگرام منتشر کرد. 

داریوش فرضیایى متولد اول مرداد 1352 محله جوادیه تهران است. او  مجرى و برنامه ساز بخش کودك و نوجوان تلویزیون است که بیشتر بخاطر برنامه 
«عمو پورنگ» شناخته مى شود. به دلیل ایفاى نقش اصلى در همین برنامه، گاه در رسانه ها با نام «عمو پورنگ» نیز شناخته مى شود. مادرش گیالنى 

است و پدرش اصالت آذرى دارد. تسلط او به زبان هاى گیلکى و ترکى و استفاده او از این دو زبان در برنامه هایش به همین دلیل است.
«عمو پورنگ» تحصیالت خود را در رشته گرافیک ادامه داد و با مدرك کارشناسى از دانشگاه فارغ التحصیل شد. او در 29 خرداد ماه 1393 پدرش را از 
دست داد و عکس او در کنار پدرش واکنش هایى را در فضاى مجازى برانگیخت. در ابتدا او عکس را با زیرنویس «پدر عزیزم تولدت مبارك؛ خوش به 
حالت که زنده شدى» و با چهره گریان منتشر کرد. رسانه ها عکس را با عنوان «عکس یادگارى "عمو پورنگ" با جنازه پدرش» منتشر کردند که باعث 

واکنش تند کاربران شد. پس از آن، فرضیایى در مطلبى توضیح داد که این عکس «پیش از فوت پدرش» برداشته شده بود.

سفر 2 تایى «عمو پورنگ» و امیرمحمد به تایلند

شهره سلطانى از تجربه تلخ مبتال شدنش به کرونا مى گوید.
این بازیگر مطرح کشورمان با انتشار ویدیویى خبر از مبتال شدن خود به 
کرونا داد. او که حال خود را در این مدت وخیم اعالم کرده است، از عالیم 
بیمارى خود مى گوید، از تب شدید و بدن درد و گوش درد و سردرد و...که 

در این مدت گریبان گیرش بوده است.
شهره سلطانى گفت: «در حال حاضر حال من خوب است. 
متأســفانه، 19 روز پیش با یکسرى عالیم متوجه شدم 
که کرونا گرفته ام، در ابتــدا گمان مى کردم که یک 
سرماخوردگى ساده اســت و با اینکه دو بار تست 
کرونا دادم جواب منفى بود و با اصرار پزشــک 
معالجم سى تى اسکن ریه دادم و متوجه شدم 
که کرونا گرفته ام و ریه من درگیر اســت. 
خیلى از مواقع خیلى از دوستان را مى بینم 
که پست مى گذارند و خبر از ابتالى خود 
به بیمارى کرونا مى دهند در حالى که به 
نظر مى رسد بیمارى ساده اى است. اما 
بیمارى من تقریباً از نوع شدیدش بود که 
مرا بسیار اذیت کرد.» وى افزود: «کرونا 
را جدى بگیرید، کرونا خیلى به ما نزدیک 
اســت و بیمارى عجیبى اســت و تجربه 

خوبى نداشتم.»
شهره سلطانى متولد 1348 در بجنورد است. 
او لیسانس موسیقى از دانشگاه آزاد اسالمى است. 
بازى در تئاتر را از ســال 1366 و همچنین کار در 
سینما را از سال 1372 با فیلمى به نام «عبور از تله» 
به کارگردانى «غالمرضا رمضانى» آغاز کرد. سلطانى 
سرپرست گروه موسیقى بانوان دات هم است. او در 
کنار بازیگرى، نوازنده تخصصى ســاز سنتور و پیانو 

است. او خود را گیاه خوار معرفى کرده است./2239

 نقش «منقاشیان» 
ون مردم هم از این 

«ما بخاطر مردم کار 
لذت  امه هاى رادیو
هاى مختلف حتى با 
ز خانه بیرون نیایند، 
ــد حتمًا مى گفت: 

 ینکه برنامه «صبح 
طرنشــان مى کند: 

ایــى که یکى از 
 پز" بود که از 

مایش را در 
ك میرزایى، 
زى اصغر 
 که آقا بیا 
ک و مواد 
اده هایى 

بخش «در
ه موسیقى 
رونا ساختیم
رنامه هایمان

ر مهربان باشیم 
که اى مردم براى
، همدیگر را بغل 
ن گونه حرف ها 

24 عه با شما"
 عزادارى ساالر 
دمت مخاطبان 
"صبحجمعه با 

شهره سلطانى از تجربه تلخ مبتال شدنش به کرونا مى گوید.
این بازیگر مطرح کشورمان با انتشار ویدیویى خبر از مبتال شدن
اینمدت وخیم اعالم کرده است، از کرونا داد. او که حال خود را در
بیمارى خود مى گوید، از تب شدید و بدن درد و گوش درد و سردرد

در این مدت گریبان گیرش بوده است.
شهره سلطانى گفت: «در حال حاضر حال من خوب
19 روز پیش با یکسرى عالیم متوج 9متأســفانه،
که کرونا گرفته ام، در ابتــدا گمان مى کردمک
سرماخوردگى ساده اســت و با اینکه دو بار
کرونا دادم جواب منفى بود و با اصرار پزش
معالجم سى تى اسکن ریه دادم و متوج
که کرونا گرفته ام و ریه من درگیر اس
خیلى از مواقع خیلى از دوستان را م

که پست مى گذارند و خبر از ابتالى
به بیمارى کرونا مى دهند در حالى
نظر مى رسد بیمارى ساده اى اس
بیمارى من تقریباً از نوع شدیدش
مرا بسیار اذیت کرد.» وى افزود:
ن را جدى بگیرید، کرونا خیلى به ما
اســت و بیمارى عجیبى اســت و

خوبى نداشتم.»
8شهره سلطانى متولد 1348 در بجنورد
او لیسانس موسیقى از دانشگاه آزاد اسالمى
از ســال1366 و همچنین را 6بازى در تئاتر
2سینما را ازسال1372 با فیلمى به نام «عبور
به کارگردانى «غالمرضا رمضانى» آغاز کرد. س
موسیقى بانوان دات هم است سرپرست گروه
کنار بازیگرى، نوازنده تخصصى ســاز سنتور
است. او خود را گیاه خوار معرفى کرده است./9

شهره سلطانى 
از دام کرونا گریخت

«بوعلى سینا» از امشب مهمان آى فیلمى ها مى شود

در پانزدهمیــن جشــنواره بین المللــى فیلم درون 
خانوادگى که در روســیه برگزار شــد، جایزه بزرگ 
جشنواره به «قصر شــیرین» اهدا شد و نیوشا علیپور 
نیز برنده جایزه ویژه هیئت داوران براى بهترین بازیگر 

کودك براى نقش آفرینى در این فیلم شد.
فیلم «قصر شــیرین» به کارگردانى رضا میرکریمى 
در ادامه حضور بین المللى خود توانســت دو جایزه از 
یک جشنواره سینمایى در کشور روسیه کسب کند. در 
پانزدهمین جشنواره بین المللى فیلم درون خانوادگى 
که از تاریخ 4 تا 10 جوالى (14 تا 20 تیر) در روســیه 
برگزار شد، جایزه بزرگ جشنواره به «قصر شیرین» 
به کارگردانى و تهیه کنندگــى رضا میرکریمى اهدا 
شد و نیوشا علیپور نیز برنده جایزه ویژه هیئت داوران 
براى بهترین بازیگر کودك براى نقش آفرینى در این 
فیلم شد. رضا میرکریمى، نویسنده و کارگردان «قصر 
شیرین» از طریق ارتباط مستقیم اینترنتى در مراسم 
اختتامیه این جشنواره حضور پیدا کرد. به این ترتیب، تا 
کنون فیلم «قصر شیرین» که شرکت ایریماژ پخش 

بین المللى آن را به عهده دارد، مجموعه اى از جوایز 
سینمایى شامل بهترین فیلم، کارگردان و بازیگر مرد 
از جشنواره شانگهاى (چین)، بهترین فیلم از جشنواره 
شرق – غرب (روسیه)، بهترین کارگردان و منتخب 
منتقدان گرجستان از جشنواره باتومى (گرجستان)، 
بهترین فیلم خارجى از مراســم فیلم هاى خانوادگى 
(آمریکا)، بهترین کارگردان از جشــنواره ســلیمانیه 
(عراق)، بهترین فیلم از جشنواره آسیایى رم (ایتالیا)، 
منتخب تماشاگران از جشــنواره کمبریج (انگلیس)، 
بهترین کارگردان و بازیگر مرد از جشــنواره پرتقال 
طالیى آنتالیا (ترکیه)، بهترین بازیگر مرد از جشنواره 
ســیروس (کانادا)، بهترین فیلم و بهترین کارگردان 
از جشنواره داکا (بنگالدش) و جایزه بزرگ جشنواره 
براى فیلم و جایزه ویژه هیئــت داوران براى بهترین 
بازیگر کودك از جشنواره فیلم هاى درون خانوادگى 
(روسیه). مضافاً این فیلم نامزد دریافت جایزه بهترین 
فیلمنامه در  جوایز سینمایى آسیا – پاسیفیک (استرالیا) 

شده است./2238

2 جایزه دیگر براى «قصر شیرین» 

شبکه آى فیلم سریال دهه شصتى «بوعلى سینا» را 
براى طرفدارانش در سراسر کشور روى آنتن مى برد.

پخش این ســریال خاطره انگیز با بازى امین تارخ 
در نقش «ابن سینا»  از امشب اول مرداد در آى فیلم 

فارسى آغاز مى شود.
«بوعلى سینا» تولید سال 1364 است که به زندگى 
ابوعلى ســینا دانشــمند و فیلســوف بزرگ ایرانى 
مى پردازد. این ســریال در شهرســتان اردستان و 

مسجد جامع تاریخى آن ساخته شده است. نویسنده 
و کارگردان این مجموعه کیهان رهگذر بوده  است.

امین تارخ، فیروز بهجت محمدى، جمشــید الیق، 
اسماعیل محرابى، چنگیز وثوقى، سرور نجات الهى از 

بازیگران اصلى این مجموعه هستند.
این سریال قرار است هر شب ساعت 20 راهى آنتن 
شود. تکرار آن نیز روز بعد، در ساعت هاى 4 صبح و 12 

ظهر پخش خواهد شد.

یکى از نزدیکان خانواده کشــاورز به خبرى مبنى بر تبدیل خانه 
شخصى محمدعلى کشاورز به موزه واکنش نشان داد.

چند روز پیش مطلبى در فضاى مجازى منتشر شد که از تصمیم 
نلى کشاورز، دختر محمدعلى کشاورز براى تبدیل خانه شخصى 

محمدعلى کشاورز به موزه خبر مى داد.
یکى از نزدیکان خانواده کشاورز ضمن تکذیب این خبر، گفت: 
اساســًا در تصمیم دختر و خانواده وى موضوع موزه شدن خانه 
مطرح نیست چراکه قرار است خانه فعلى محمدعلى کشاورز به 

همان شکلى که بوده است حفظ شود.
وى افزود: چون این خانه در یک برج در شــهرك غرب اســت 
امکان موزه شدن ندارد و به عنوان یک منزل شخصى قرار است 
به همان صورتى که بوده حفظ شود؛ البته هنوز تصمیم قطعى در 
این باره گرفته نشده اســت. این فرد تصریح کرد: نلى دختر زنده 
یاد کشاورز دنبال این است که بتوانند هر آن چیزى که به صورت 
آرشیو صوتى، تصویرى و مصاحبه اى از محمدعلى کشاورز وجود 

دارد را گردآوردى کند.
وى افزود:  بر این اســاس آنها به صدا و سیما و وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمى مراجعه کرده  و در مراجعاتى که صورت گرفته 
هیچ درخواست کمک و همکارى  از ســوى خانواده وى مطرح 
نشده چراکه آنها درصدد هستند که تا حد ممکن خود این آرشیو 
را تکمیل کرده و بدینوســیله رشــته  این کار از دستشان خارج 

نشود.

خانه محمدعلى کشاورز 
موزه مى شود؟
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روزگار چه بازى هایى که با آدمیــزاد نمى کند. گاهى زمانه 
جورى آدم را از عرش به فرش مى رساند و شکستش مى دهد 
که اصًال متوجه نمى شود ِکى، کجا و توسط چه کسى زمین 
خورده، طورى که مسابقات فوتبال با آن همه شگفتى و نتایج 
غیرقابل پیش بینى اش، پیش آن لنگ مى اندازد. درست مثل 

تنهایى این روزهاى امیر خان و محبوبیت از دست رفته او.
مربى اى که همین دو فصل پیش در اصفهان و بین دو تیم 
معروف فوتبال این شهر سر خواستنش دعوا بود و حاال طورى 
از چشم طرفداران سپاهان افتاده که در باور هیچکس حتى 
مخالفان و منتقدانش هم نمى گنجد. فقط کافى است سرى 
به کانال هاى هوادارى این باشگاه در صفحات مجازى بزنید 
و کامنت ها و نظرات سپاهانى ها را درباره سرمربى این تیم 
بخوانید تا به عمق ماجرا پى ببرید. قلعه نویى شــانس آورده 
کرونا امکان حضور در ورزشگاه را از طرفداران طالیى پوشان 
گرفته و اال معلوم نبود با این شدت خشم و عصبانیتى که به 
علت نتایج مسابقات این روزهاى تیم محبوبشان نسبت به 
او در سینه آنها موج مى زند چه شــعارها که بر روى سکوها 

سر نمى دادند. 
اما این هجم از خشم و عصبانیت یک شبه به وجود نیامده و 
فقط هم مربوط به ناکامى سپاهانى ها در مسابقات پساکرونا 
نیست. مى توان گفت همه چیز از توقف خانگى این تیم برابر 
ســایپا در دور رفت رقابت هاى فصل جارى و به کار بردن 
کلمات ناشایست توسط امیر قلعه نویى نسبت به تماشاچیانى 
که در ورزشگاه علیه او شعار مى دادند شروع شد اما در مسابقه 
این تیم برابر صنعت نفت آبادان شــدت یافــت. در آن روز 
ســپاهانى ها در آخرین بازى نیم فصل نخست و در جریان 
دیدارى عقب افتاده از هفته یازدهم این رقابت ها در ورزشگاه 
تختى شهر آبادان 4 بر 2 از تیم میزبان شکست خوردند و با 
این نتیجه صدر جدول را با اختالف 3 امتیاز به پرسپولیسى ها 
پیشکش کردند و پس از آن و با مرور زمان نه تنها نتوانستند 

صدر را پس بگیرند که فاصله آنها، هم از صدرنشین مسابقات، 
هم از صدر جدول بیشتر از قبل شد.

آن روز اکثر سپاهانى ها شــاکى بودند از ژنرال، به قدرى که 
کارد مى زدى خونشان در نمى آمد. نه فقط به علت اینکه نبرد 
2 بر یک پیش افتاده از حریف را با پذیرفتن سه گل دیگر به 
آنها واگذار کرده بودند، نه فقط بابت اولین و تنها شکست ثبت 
شــده در کارنامه آنها تا انتهاى نیم فصل نخست، حتى نه به 
دلیل اینکه با این باخت سنگین قهرمانى نیم فصل را هم از 
دست داده بودند، بلکه بیشــتر به علت نوع چینش بازیکنان 
در میدان توســط امیرخان و به خصوص تعویض هاى این 
سرمربى کارکشــته. قلعه نویى در این دیدار رسول نویدکیا، 
بازیکن محبوب سپاهانى ها را در دقیقه 69 به میدان فرستاد 
و کمتر از پنج دقیقه بعد او را از بازى بیرون کشید! همین رفتار 
ژنرال با برادر اســطوره طالیى پوشان، جایگاهش را در بین 

هواداران این تیم متزلزل کرد. 
قلعه نویى از همــان روز به تدریج محبوبیتــش را بین اکثر 
فوتبالدوستان اصفهانى، خصوصًا سپاهانى هاى دو آتشه از 
دست داد. همان هایى که در این چند سال اخیر تنها حامیان 
امیر بودند. امیرى که به گفته خودش اگر ده دوســت داشته 
باشد هزار دشــمن دارد. دشــمنان او از هر طیفى هستند؛ از 
خبرنگارانى که آنها را «اجنبى پرست»، «خائن» و «مسلمانان 
عمروعاصى» خواند گرفته تا داورانى که «جزو خاطرات بد 
زندگى» او هستند و تا زمانى که زنده است از آنها نمى گذرد. او 
با خیلى ها اختالف و درگیرى لفظى داشته و دارد؛ از  فردوسى 
پور گرفته تا کى روش، نکونام، رحمتى، پیروانى و... و هر چه 
پیش مى رویم گویا از دوستان و دوستداران او کاسته و برتعداد 

مخالفانش یا به زعم خودش دشمنانش افزوده مى شود.
اما چه کســى مى داند علت این همه «دشــمنى» با ژنرال 
چیست؟ آیا واقعاً عده اى «قسم خورده اند» هرکارى امیر بکند 
«باز هم علیه او چیزى بنویسند» یا سخنى بر زبان بیاورند؟ 
گیریم که اینطور باشــد، اصًال فرض را بــر این مى گذاریم 

که «اتاق فکرى خارج از فدراســیون تشکیل شده و براى او 
برنامه ریزى مى کنند»، شعارهایى هم که روى سکوها ضد 
او سرداده مى شود «سازماندهى شده» از سوى برخى است 
که «بنده پولند» اما هیچیک از اینها نمى تواند دلیل تنهایى 

این روزهاى پرافتخارترین سرمربى لیگ برتر ایران باشد.
ایــن روزها دیگــر نه تیــم ملى مســابقه اى داشــته که 
«قلم هاى آلوده» عده اى «اجنبى پرست» بخواهد در حمایت 
از سرمربى خارجى آن و زیر ســئوال بردن عملکرد مربیان 
ایرانى چیزى بنویســد، نه خبرى از برنامه «نود» و فردوسى 
پور هست که او را به «دادگاه یکطرفه» ببرد و باعث برکنارى 
اش شود و نه بازى هاى اخیر سپاهان مسئله داورى آنچنانى 
داشته که بخواهد نتیجه نگرفتن شــاگردانش را به آن ربط 
دهد. آن داورى که «قلدر» شــده بود هم ترك وطن کرده و 
دیگر در لیگ ایران سوت نمى زند، کرونا هم که مانع حضور 
تماشــاچى ها در ورزشگاه ها شــده و دیگر هیچکسى شعار 
سازمان یافته علیه امیر سر نمى دهد اما با این اوصاف شاگردان 
امیر خوب نتیجه نمى گیرند و هواداران سپاهان خواهان جدایى 
زودهنگام قلعه نویى از تیمشان شده اند. چه بسا اگر به لطف 
کرونا نبود او بازخورد اعتراضات حامیان سابقش را در «نقش 
جهان» مى شنید، تنها ورزشگاهى که به قول خود امیر تا پیش 

از این شعارى علیه او در آن به گوش نرسیده بود.
ژنرال با پنج نشان افتخارى که بر بازو دارد این روزها تنهاتر از 
همیشه شده، حتى مسئوالن باشگاه سپاهان هم مثل گذشته 
پشت سرمربى تیمشان نیستند. هرچند آنها به تازگى با انتشار 
بیانیه اى از کادر فنى ســپاهان به نوعى حمایت کرده اند اما 
چه کسى اســت که نداند پس از تعارف نیمکت تیم ملى به 
قلعه نویى و مردد بودن امیر در رد کردن این پیشنهاد، رابطه 
مدیران باشگاه سپاهان با او شکرآب شد و نه تنها هرگز بهبود 
نیافت که بعد از جنجال هاى دیدار لغو شــده با پرسپولیس 
تیره تر از قبل شد. حاال اما این مسئوالن در واکنش اخیرشان 
نســبت به انتقادات هواداران از ناکامى هاى تیم محبوبشان 

و درخواســت آنها براى برکنارى قلعه نویى از ســَمت خود، 
با دعوت هواداران به صبر و حمایــت یکپارچه از تیم اعالم 
کرده اند که از ســرمربى خود حمایت خواهند کرد. پیش از 
این و پس از باخت سپاهانى ها به تراکتور هم گفته بودند در 
تصمیم گیرى براى برکنارى امیــر عجله نمى کنند. پربیراه 
هم نمى گویند هرچه نباشد زردپوشــان قبل از حضور این 
سرمربى با بحران دست و پنجه نرم مى کردند و چیزى نمانده 
بود که در پایان رقابت هاى لیگ هفدهم به لیگ دسته یک 
سقوط کنند. مدیران این باشگاه پس از آن سراغ امیر رفتند و 
با سپردن هدایت تیمشان به او هرچه این سرمربى خواست 
برایش فراهم کردند تا سپاهان از بحران خارج شد اما خواسته 
هواداران این تیم قهرمانى بود که طى دو فصل حضور قلعه 

نویى در این تیم محقق نشده است. 
سپاهانى ها حاال به کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا و جام 
حذفى هم رضایت داده اند امــا پس از باخت طالیى ها برابر 
تراکتور، کار آنها براى کســب سهمیه دشوارتر از قبل شده و 
خوش بین ترین طرفداران این تیم هم ناامید شده اند. اما هنوز 
پنج بازى به پایان رقابت هاى لیگ مانده و زمان براى جبران 
هست. فردا شــب و در یکى از این دیدارها، طالیى پوشان 
اصفهان باید به مصاف طالیى هاى آبادان بروند. همان هایى 
که در ورزشــگاه تختى آبادان طعم تلخ اولین شکست را به 
سربازان ژنرال چشاندند و مى توان گفت از آن روز ورق براى 
این سرمربى و بازیکنانش برگشت و آنها به هر درى زدند، نه 
تنها نتوانستند 3 امتیاز از دست رفته  آن بازى را جبران کنند که 
باز هم امتیاز از دست دادند. مسابقه فردا طالیى ترین فرصت 
براى امیرقلعه نویى و شاگردانش است تا با یک بازى جذاب 
و برد پرگل، هم انتقام آن شکست سنگین را بگیرند، هم دل 
هوادارانشان را به دست آورند، پیروزى پر گل در نبرد با صنعت 
نفت آبادان مى تواند زمینه ســاز آشتى طرفداران سپاهان با 
ژنرال شود. ژنرالى که شاید این روزها تعداد دوستدارانش در 

دیار نصف جهان از «ده» نفر هم کمتر شده باشد.

روزگار چه بازى هایى که با آدمیــزاد نمى کند. گاهى زمانه 
جورى آدم را از عرش به فرش مى رساند و شکستش مى دهد 
که اصًال متوجه نمى شود ِکى، کجا و توسط چه کسى زمین 
خورده، طورى که مسابقات فوتبال با آن همه شگفتى و نتایج 
غیرقابلپیشبینى اش، پیش آنلنگ مىاندازد. درستمثل

تنهایى این روزهاى امیر خان و محبوبیت از دست رفته او.
مربى اى که همین دو فصل پیش در اصفهان و بین دو تیم 
معروف فوتبال این شهر سر خواستنش دعوا بود و حاال طورى 
چشم طرفداران سپاهان افتاده که در باور هیچکس حتى  از
مخالفان و منتقدانش هم نمى گنجد. فقط کافى است سرى 
به کانال هاى هوادارى این باشگاه در صفحات مجازى بزنید 
و کامنت ها و نظرات سپاهانى ها را درباره سرمربى این تیم 
بخوانید تا به عمق ماجرا پى ببرید. قلعه نویى شــانس آورده 
کرونا امکان حضور در ورزشگاه را از طرفداران طالیى پوشان 
گرفته و اال معلوم نبود با این شدت خشم و عصبانیتى که به 
نسبت به روزهاى تیم محبوبشان مسابقات این علت نتایج

در سینه آنها موج مى زند چه شــعارها که بر روى سکوها  او
سر نمى دادند. 

اما این هجم از خشم و عصبانیت یک شبه به وجود نیامده و 
فقط هم مربوط به ناکامى سپاهانى ها در مسابقات پساکرونا
از توقفخانگى این تیم برابر نیست. مى توانگفت همه چیز

ســایپا در دور رفت رقابت هاى فصل جارى و به کار بردن 
کلمات ناشایست توسط امیر قلعه نویى نسبت به تماشاچیانى 
که در ورزشگاه علیه او شعار مى دادند شروع شد اما در مسابقه 
روز  روزاین تیم برابر صنعت نفت آبادان شــدت یافــت. در آن ن ر ی ن ب بر بر یم ین
ســپاهانى ها در آخرین بازى نیم فصل نخست و در جریان 
 افتاده از هفته یازدهم این رقابت ها در ورزشگاه دیدارى عقب افتاده از هفته یازدهم این رقابت ها در ورزشگاه 
تیم میزبان شکست خوردند و با  2 بر 2 از 4تختى شهر آبادان 4
3این نتیجه صدر جدول را با اختالف 3 امتیاز به پرسپولیسى ها 
پیشکش کردند و پس از آن و با مرور زمان نه تنها نتوانستند 

صدر را پس بگیرند که فاصله آنها
هم از صدر جدول بیشتر از قبل ش
آن روز اکثر سپاهانى ها شــاکى
کارد مى زدى خونشان در نمى آم
2 بر یک پیش افتاده از حریف را
آنها واگذار کرده بودند، نه فقط باب
شــده در کارنامه آنها تا انتهاىن
دلیل اینکه با این باخت سنگین
دست داده بودند، بلکه بیشــتر ب
در میدان توســط امیرخان و به
سرمربى کارکشــته. قلعه نویى
بازیکن محبوب سپاهانى ها را د
و کمتر از پنج دقیقه بعد او را از باز
ژنرال با برادر اســطوره طالیىپ

هواداران این تیم متزلزل کرد. 
قلعه نویى از همــان روز به تدری
فوتبالدوستان اصفهانى، خصوص
دست داد. همان هایى که در این
امیر بودند. امیرى که به گفته خو
باشد هزار دشــمن دارد. دشــمن
را «اجنبى پرس خبرنگارانىکه آنها
عمروعاصى» خواند گرفته تا داو
زندگى» او هستند و تا زمانى که ز
با خیلى ها اختالف و درگیرى لفظ
پور گرفته تا کى روش، نکونام، ر
نوپیش مى رویم گویا از دوستان و د و ز وی ىرویم پیش
مخالفانش یا به زعم خودش دشم

ا ل ان ک چه ا اما چه کســى مى داند علت اینا
چیست
«باز هم
گیریمک

محبوبیت از دست رفته
مرضیه غفاریان

دراگان اسکوچیچ، سرمربى تیم ملى فوتبال کشــورمان در ادامه برنامه هایش براى زیر نظر 
گرفتن مسابقات لیگ، براى دیدار روز پنج شنبه سپاهان و صنعت نفت آبادان راهى اصفهان 

خواهد شد.
اســکوچیچ که در هفته بیست وپنجم لیگ دیدار تراکتور و ســپاهان در تبریز و همچنین دیدار 

پرسپولیس و فوالد خوزستان در تهران را از نزدیک تماشا کرد، این هفته راهى اصفهان خواهد شد 
تا ضمن تماشاى مسابقه، با امیر قلعه نویى نیز جلسه اى داشته باشد.

سرمربى تیم ملى فوتبال کشورمان در سفر به تبریز نیز عالوه بر دیدار با ساکت 
الهامى، سرمربى تیم تراکتور از امکانات تمرینى این باشگاه نیز بازدید کرده 
بود. جلسه او با امیر قلعه  نویى نیز در راستاى جلسات مختلفى است که با 

سرمربیان لیگ برترى برگزار مى کند.

محمدرضا عباسى : 

حدادى فر در عمرش به کسى 

فحاشى نکرده است

کرد که تصمیمات داورى چه تأ ثیرى در نتیجه بازى داشت و حتى فکر مى کنم به کارشناسى هم نیازى ندارد و واضح بود و هر عالقه مند به فوتبال داورى بیش از حد نرمال بود. اشتباه داورى همیشه هست و در هر بازى ممکن است پیش بیاید ولى چند اشتباه؟ کارشناسى هاى انجام شده هم همه تأیید محمدرضا عباسى در خصوص اتفاقات بازى ذوب آهن با ماشین سازى اظهار کرد: در این چند ســالى که در فوتبال هستم چنین اتفاقاتى ندیده بودم و اشتباهات وینگر ذوب آهن عقیده دارد اگر فدراسیون با اتفاقات داورى بازى با ماشین سازى برخورد قاطع نداشته باشد شاهد تکرار این اتفاقات خواهیم بود.
من فکر مى کنم غیر ممکن است از دهان او فحش بیرون آمده باشد. یادم نمى آید او حتى یک کارت زرد گرفته باشد چه برسد به اینکه بخواهد از مى دانم حدادى فر در تمام طول عمرش حتى یک کلمه فحش از دهانش بیرون آمده باشــد. همه او را مى شناسند و  با شخصیتش آشنایى دارند و هافبک ذوب آهن در ادامه گفت: عالوه بر اینها قاسم حدادى فر را هم از زمین اخراج کردند و داور مسابقه گفت او فحاشى کرده است ولى من بعید مى تواند آن را تشخیص دهد.

فوتبال ما نبوده و اگر اینجا جلویش با قاطعیت گرفته نشود از این به بعد بازهم شاهد تکرار چنین مواردى هستیم. امیدوارم اجازه ندهند حق تیم ما خورده شود.داورى این بازى را به دقت واکاوى و بررسى کند و اگر به موردى رسیدند با آن به شــدت برخورد کنند چرا که تا کنون چنین مسائلى به این شکل در را بر مى گردانند؟ نمى خواهم کسى را متهم کنم ولى حتماً چیزى بوده که خیلى سریع واکنش نشان دادند و جلسه گذاشتند. امیدوارم فدراسیون موارد عباسى در مورد ورود فدراسیون فوتبال به ماجراى داورى بازى هم توضیح داد: ورود فدراسیون چه فایده دارد؟ آیا 3 امتیازى که از تیم ما گرفته شده زمین اخراج شود.

نشست سرمربى با سرمربى

علیرضا سهرابى، رئیس دپارتمان داورى فدراسیون فوتبال، 
از باشــگاه ذوب آهن بابت اشــتباهات داورى محمدحسین 
ترابیان و کمک هاى او در دیدار تیم فوتبال این باشگاه مقابل 

ماشین سازى تبریز عذرخواهى کرد. 
رئیس دپارتمان داورى فدراسیون فوتبال در همین باره گفت: 
شاید نتوان نتیجه این مسابقه را تغییر داد یا حتى نتوان کسى را 
التیام بخشید، اما وظیفه خود مى دانیم که بابت این اشتباهات 

واضح معذرت خواهى کنیم.

عذرخواهى 
رئیس دپارتمان داورى

 از ذوب آهن

ماجراى دیدار احسان قائم مقامى 
با سفیر سوییس 

دشــمنى با ژنرال  ن همه 
خورده اند» هرکارى امیر بکند 
» یا سخنى بر زبان بیاورند؟ 
فرض را بــر این مى گذاریم 

مدیران باشگاه سپاهان با او شکرآب شد و نه تنها هرگز بهبود 
هاى دیدار لغو شــده با پرسپولیس نیافت که بعد از جنجال

تیره تر از قبل شد. حاال اما این مسئوالن در واکنش اخیرشان 
نســبت به انتقادات هواداران از ناکامى هاى تیم محبوبشان 

هوادارانشان را به دست آورند، پیروزى پر گل در نبرد با صنعت 
آشتى طرفداران سپاهان با  نفت آبادان مى تواند زمینه ســاز
ژنرال شود. ژنرالى که شاید این روزها تعداد دوستدارانش در 

دیار نصف جهان از «ده» نفر هم کمتر شده باشد.

 کســى مى داند علت این
ت؟ آیا واقعاً عده اى «قسمخ

م علیه او چیزى بنویسند»
 که اینطور باشــد، اصًال ف

ى

پس از مصدومیت دو مدافع میانى تیم فوتبال ســپاهان، هفته به هفته شــاهد 
عملکرد نزولى طالیى پوشان بودیم.

ســپاهان تا هفته نهم رقابت هاى لیگ برتر آمارى خیره کننده از خود به جاى 
گذاشته بود و با تکیه بر سه ستون اصلى تیم در بخش دفاعى که پورقاز، گولسیانى 
در قلب خط دفاعى بودند و نیازمند که هنوز هم نمایــش هاى بى نقصى ارائه 

مى دهد، بهترین تیم لیگ بود و هیچ گلى دریافت نمى کرد.
از آن بازى به بعد اما شرایط براى سپاهان رو به تغییر رفت؛ طالیى پوشان البته 
پس از آن مسابقه تراکتور را با نتیجه 2 بر صفر از پیش رو برداشتند ولى طى دو 
بازى برابر نساجى مازندران و اســتقالل تهران 4 گل خوردند و از اینجا بود که 

خبرهاى بد یکى یکى از راه مى رسیدند.

عزت پورقاز در دقایق دیدار برابر نساجى مازندران که با تساوى 2 بر 2 پایان یافت، 
با مصدومیت از ناحیه رباط صلیبى مواجه شد و سپس در پنجره زمستانى گئورگى 
گولسیانى در تمرینات از ناحیه زانو آسیب دید و پس از جراحى در گرجستان هنوز 

هم به تمرینات بازنگشته است.  
سپاهان در پایان هفته نهم که هنوز گلى نخورده بود، شرایطى بسیار آرمانى در 
خط دفاعى داشت ولى رفته رفته افت عملکرد این تیم با مصدومیت بازیکنان 
شروع شد و حاال در شرایطى به پایان هفته بیست و پنجم رسیده ایم که طالیى 
پوشان 18 بار دروازه خودشان را باز شــده دیده اند و از این حیث چهارمین خط 
دفاعى لیگ برتر پس از تیم هاى پرســپولیس، فوالد  خوزستان و نفت مسجد 

سلیمان به شمار مى روند.

سپاهان در حسرت روزهاى با عزت و گئورگى!

کاپیتان تیم ملى شطرنج ایران که اخیراً در مالقاتى با سفیر سوییس در تهران 
دیدار و گفتگو کرده بود درباره دالیل این دیدار سخن گفت.

احســان قائم مقامى درباره علت حضورش در سفارت سوییس در تهران گفت: 
سفیر سوییس مارکوس الیتنر به مناسبت روز جهانى شطرنج من را به رزیدانس 
سفارت سوییس دعوت کرد و ســاعاتى را در خصوص ورزش و پیشرفت هاى 
شطرنج و شطرنجبازان ایرانى به صحبت نشستیم. آقاى سفیر اطالعات خوبى 

از رشته هاى مختلف ورزشى داشت و صحبت هاى بسیار خوبى شکل گرفت.
اولین استاد بزرگ تاریخ شــطرنج ایران گفت: براى ســفیر سوییس موفقیت 
ورزشکاران مخصوصاً جوانان در ورزش ایران خیلى جالب بود. ایشان به شطرنج 
عالقه مند هستند و بازى دوستانه اى با او  داشتم. در این دیدار هدایایى به رسم 

یادبود بین دو طرف رد و بدل شد.
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مى گردد که برابر سند ازدواج شــماره 3596 مورخ 1377/09/07 دفترخانه ازدواج شماره 
66 شهر اصفهان استان اصفهان بابت مهریه به شــرح (( هدیه ظاهر کالم ... مجید یکصد 
هزار ریال و مهرالسنه دویست و شــصت و دو ریال و نیم و سکه تمام بهار آزادى 100 عدد 
بقیمت روز و آیینه و شمعدان یکدستگاه *)) به خانم طاهره سپاس بدهکار مى باشید که بر 
اثر عدم پرداخت دین، (زوجه) درخواســت صدور اجرائیه علیه شما را نموده است که پس از 
تشریفات قانونى اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اداره مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 19 
آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و 
منتشر مى گردد، ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر اینصورت 
بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 

920065 زهرا یعقوبى- رییس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/4/228
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود یک درب باغ پالك  شماره 279 فرعى واقع در روستاى هسنیجه 2 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام فرهاد ابراهیمى خوراسگانى  فرزند جواد 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز پنجشنبه مورخ 1399/05/23 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 1399/05/01-م الف/921302-

محمد على ناظمى -کفیل ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت /4/232
آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى
برابر آراء صادره هیئتهــاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است .لذامشخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به شرح زیربه 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را دراداره ثبت اســناد وامالك محل تسلیم وپس از اخذ رسید، 
رف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مرجع قضایى تقدیم نمایند.

1- رأى شــماره 10090 مورخه 1398/10/14 خانم زهرا نورمحمدى نجف آبادى فرزند 
محمدعلى در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 121 مترمربع پالك شــماره 1فرعى 
از777اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
2- رأى شماره 9619 مورخه 1397/10/22 خانم شهین فدائى فرزند عزیزاله در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 122/43 مترمربع پالك شماره قسمتى از پالك87 اصلى واقع در 

بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
3- رأى شماره 11946 مورخه 1398/11/17 آقاى مسیح غضنفرى فرزند محمد ابراهیم در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 261/60 مترمربع پالك شماره 438 اصلى واقع درقطعه10 

بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
4- رأى شــماره 339 مورخه 1399/01/27 آقاى جواد معین نجف آبادى فرزند مرتضى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 199/60 مترمربع پالك شماره 1فرعى از1048اصلى واقع 

درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
5- رأى شماره 342 مورخه 1399/01/27 آقاى اصغر خسروى نجف آبادى فرزند احمد در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 217/95 مترمربع پالك شماره 298 اصلى واقع درقطعه3 

بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
6- رأى شماره 313 مورخه 1399/01/26 آقاى سعید پاینده فرزند یداله در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 147 مترمربع پالك شماره  1243 اصلى واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه 

ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
7- رأى شماره 310 مورخه 1399/01/26 آقاى محمود پاسبانى فرزند قاسمعلى در ششدانگ 
یک واحد تجارى به مســاحت 29/43 مترمربع پالك شــماره 1فرعى از1163اصلى واقع 

درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
8- رأى شماره 311 مورخه 1399/01/26 آقاى محمود پاسبانى فرزند قاسمعلى در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 106/32 مترمربع پالك شــماره 1فرعى از1163اصلى واقع 

درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

9- رأى شماره 11267 مورخه 1398/11/07 خانم احترام بهجتى نجف ابادى فرزندغالمعلى 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180/81 مترمربع پالك شماره 1فرعى از 444 اصلى 
واقع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

10- رأى شماره 318 مورخه 1399/01/26 آقاى حسن مردانى فرزند مهدى در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 217/44 مترمربع پالك شماره 719 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 

حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
11- رأى شــماره 7329 مورخه 1398/08/14 آقاى داریوش فلکى نافچى فرزند اسمعیل 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 249/95 مترمربع پالك شماره فرعى از87 اصلى واقع 

دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
12-رأى شماره 11486 مورخه 1398/11/13 خانم فاطمه بیگم حبیب الهى نجف ابادى 
فرزند غالمحسین در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 253/47 مترمربع پالك شماره 
232 اصلى واقع درقطعــه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
13- رأى شماره 11495 مورخه 1398/11/13 خانم فاطمه بیگم حبیب الهى نجف ابادى فرزند 
غالمحسین در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 23/50 مترمربع پالك شماره 232 اصلى 

واقع درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
14- رأى شــماره 13673 مورخه 1398/12/14 آقاى احمد هادیــان نجف آبادى فرزند 
صادق در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148/96 مترمربع پالك شماره 416 اصلى واقع 

درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
15-رأى شماره 457 مورخه 1399/02/01 خانم زهرا محبى نجف آبادى فرزند محبعلى در 
ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به مساحت 68/86 مترمربع  پالك شماره 742 اصلى واقع 
درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان که باششــدانگ پالك748/9 تواما تشکیل 

یکباب خانه را میدهد – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
16- رأى شماره 312 مورخه 1399/01/26 خانم طاهره خاکى نجف آبادى فرزند محمدعلى 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 273/70 مترمربع پالك شماره 298 و299 اصلى 
واقع درقطعه5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

17- رأى شــماره 13666 مورخه 1398/12/13 خانم میهن نوریــان نجف آبادى فرزند 
سیدجعفر در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 173/50 مترمربع پالك شماره 319 اصلى 
واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشاعى مى 

باشد.
18- رأى شماره 338 مورخه 1399/01/26 آقاى على صفرى جالل آبادى فرزند محمدعلى 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 206/52 مترمربع پالکهاى شماره354 و353  اصلى 
واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

19- رأى شماره 341 مورخه 1399/01/27 خانم فریبا نادى فرزند مصطفى در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 255 مترمربع پالك شماره 950 اصلى واقع درقطعه7 بخش 11 حوزه 

ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
20- رأى شماره 13202مورخه 1398/12/05 خانم زهرا احمدى فرزند منصور در ششدانگ 
یکباب ساختمان نیمه کاره به مساحت 179/43 مترمربع پالك شماره 21 فرعى از835 اصلى 
واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
21- رأى شماره 13092 مورخه 1398/12/04 خانم شیرین مغزى نجف آبادى فرزند محمود 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145/23 مترمربع پالك شماره 4 فرعى از524 اصلى 
واقع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

22- رأى شــماره 11110 مورخه 1398/11/06 خانم مریم شــریفیانا نجف آبادى فرزند 
مصطفى در ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مســاحت 176/26 مترمربع پالك شماره 
942 اصلى واقع درقطعــه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
23- رأى شماره 11586 مورخه 1398/11/14 آقاى احمد مهدوى نجف آبادى فرزند على 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 22/02مترمربع پالك شماره 5 فرعى از 928 اصلى 
واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان که با ششــدانگ پالك928/21 تواما 

تشکیل یکباب ساختمان را میدهد – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
24- رأى شماره13671و 13670مورخه1398/12/14 و1398/12/14 خانم اعظم کریمى 
قهدریجانى فرزند محمدعلى دردو دانگ مشــاع و آقاى محمد حشمى نجف آبادى فرزند 
غالمرضا درچهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 119/44 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره36 فرعى از 491اصلى واقع درقطعه 8 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت ملک 

اصفهان– متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
25- رأى شماره11588و 11587مورخه1398/11/14 و1398/11/14 آقاى احمد پورملک 
نجف ابادى فرزند مصطفى درســه دانگ مشــاع و خانم زهره فاضل نجــف آبادى فرزند 
محمدکاظم درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و دو مغازه متصله به مساحت 206/31 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 810 اصلى واقع درقطعه 10 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت 

ملک اصفهان– متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
26- رأى شماره9819و 9820مورخه1398/10/07 و1398/10/07 آقاى سیدمهدى نوریان 
فرزند سیداحمد درسه دانگ مشــاع و خانم فخرى عابدینى نجف آبادى فرزند محمد درسه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به اســتثناى ربعیه اعیانى  به مساحت300 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 1001 اصلى واقع درقطعه 10 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت ملک 

اصفهان– متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

27- رأى شــماره 13532 مورخه 1398/12/08 آقاى جعفرقلى عظیمــى فرزند صفر در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150/40 مترمربع پالك شماره 901 اصلى واقع درقطعه4 

بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
28- رأى شــماره10529و 10528مورخــه1397/11/11 و1397/11/11 خانم فاطمه 
رحیمى فروشانى فرزند قنبرعلى درسه دانگ مشــاع وآقاى محمدرضا لطفى ملک آبادى 
فرزند عباسعلى درسه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت258/47 مترمربع 
قســمتى از پالك شــماره 715 اصلى واقع درقطعه 4 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت ملک 

اصفهان– متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
29- رأى شماره317و 316مورخه1399/01/26 و1399/01/26 خانم اشرف هاشم پور فرزند 
حاجى آقا درسه دانگ مشاع وآقاى ابراهیم سلیمانى فرزند محمدعلى درسه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به استثناى بهاى ثمنیه اعیانى  به مساحت117/99 مترمربع قسمتى 
از پالك شــماره 26 فرعى از 22اصلى واقع درقطعه 4 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت ملک 

اصفهان– متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
30- رأى شماره13468و 13467مورخه1398/12/07 و1398/12/07 خانم فاطمه یعقوبیان 
نجف آبادى فرزند حسین درسه دانگ مشــاع وآقاى مهدى نوریان نجف آبادى فرزند على 
محمد درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت107/10 مترمربع قسمتى از 
پالك شماره 1089اصلى واقع درقطعه 10 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان– 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
31- رأى شماره9946و 9941مورخه1398/10/11 و1398/10/11 آقاى منصور محمدى 
نجف آبادى فرزند محمدرضا درسه دانگ مشــاع و خانم اکرم محمدى نجف آبادى فرزند 
محمدعلى درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت109/25 مترمربع قسمتى 
از پالك شــماره 972اصلى واقع درقطعه 7 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان– 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
32- رأى شماره9924و 9923مورخه1398/10/10 و1398/10/10 خانم الهام پورهادى 
نجف آبادى فرزند حسین درسه دانگ مشاع و آقاى محســن خوشاوى نجف آبادى فرزند 
حسنعلى درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت144/48 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 1000اصلى واقع درقطعه 7 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان– 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
33- رأى شماره337و 336مورخه1399/01/26 و1399/01/26 آقاى محمدرضا مختارى 
فرزند غالمعلى درسه دانگ مشــاع و خانم بتول کارشناس نجف آبادى فرزند حسین درسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت187/60 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
386اصلى واقع درقطعه 10 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان– متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
34- رأى شــماره 13834مورخه 1398/12/20 خانم زهرا ســمندرى نجف آبادى فرزند 
مصطفى در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 233/68 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
400 اصلى واقع درقطعــه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
35- رأى شماره 334مورخه 1399/01/26 آقاى احسان نوراهللا نجف آبادى فرزنداکبر در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 261/01 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6 اصلى واقع در 

بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
36- رأى شماره 333مورخه 1399/01/26 خانم شهین رسولى نجف آبادى فرزند مصطفى 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 147/43 مترمربع  قسمتى ازپالك شماره 6 فرعى از27 
اصلى واقع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
37- رأى شــماره 13776مورخه 1398/12/20 آقاى حمید یوســفان نجف آبادى فرزند 
محمدمهدى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130/55 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
156 اصلى واقع درقطعــه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
38- رأى شماره 60مورخه 1399/01/16 خانم نصرت همتیان فرزند عبداهللا در ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 76/4 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 2 فرعى از667 اصلى واقع 

درقطعه8 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
39- رأى شماره 57مورخه 1399/01/16 آقاى حبیب اله براتى حسن آبادى فرزند قدرت اله 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 196/01 مترمربع  قسمتى ازپالك شماره 6 اصلى واقع 

بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
40- رأى شــماره 59مورخه 1399/01/16 خانم لیال عابدینى نجف آبادى فرزند عباسعلى 
در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 138/61 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 17 فرعى 
از897 اصلى واقع درقطعه9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
41- رأى شــماره 13777مورخه 1398/12/20 آقاى وحید پیرمرادیان نجف آبادى فرزند 
محسن در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 281/60 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 3 
فرعى از1058 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حــوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
42- رأى شماره 13842مورخه 1398/12/20 آقاى عباســعلى عباسى قلعه شاهى فرزند 
نعمت اله در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 127/50 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
622 اصلى واقع درقطعــه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
43- رأى شماره 13791مورخه 1398/12/20 آقاى عباس عابدى گنهرانى فرزند محمدعلى 
در ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 177/74 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 878 
اصلى واقع درقطعه9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
44- رأى شماره52و 53مورخه1399/01/16 و1399/01/16 آقاى علیرضا شاه پورى فرزند 
احمد درسه دانگ مشاع و خانم منیژه شاهپورى فرزند مسیب درسه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت103/20 مترمربع قسمتى از پالك شماره 569 که به شماره 569/1 
استانداردسازى شده واقع درقطعه 5 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان– متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
45- رأى شماره13778و 13779مورخه1398/12/20 و1398/12/20 خانم ساره ایمانیان 
فرزند قاسمعلى درسه دانگ مشاع و آقاى علیرضا توبیهاى نجف آبادى فرزند محمود درسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت168/05 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
326اصلى واقع درقطعه 3 نجف اباد بخش 11 حــوزه ثبت ملک اصفهان– متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
46- رأى شماره13839و 13840مورخه1398/12/20 و1398/12/20 خانم زهرا حبیب 
اللهى نجف آبادى فرزند حسینعلى دردودانگ مشاع و آقاى مهدى هادى نجف آبادى فرزند 
قربانعلى در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 308/32 مترمربع قسمتى 
از پالك شــماره 402 اصلى واقع درقطعه 6 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان– 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
47- رأى شــماره 13844 مورخه 1398/12/20 آقاى عباسعلى عباسى قلعه شاهى فرزند 
نعمت اله در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 314/52 مترمربع  قسمتى ازپالك شماره 
686 اصلى واقع درقطعــه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
48- رأى شــماره 451 مورخه 1399/01/31 آقاى سجاد معین نجف آبادى فرزند مرتضى 
در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 199/35 مترمربع  قســمتى ازپالك شماره 1فرعى 
از1048 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
49- رأى شماره 58 مورخه 1399/01/16 خانم سکینه کریمى ملک آبادى فرزند جواد در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 207/01 مترمربع  قسمتى ازپالك شماره 560 اصلى واقع 

درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
50- رأى شماره 13841 مورخه 1398/12/20 آقاى احمد یوسفى فرزند اکبر در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 124/60 مترمربع  قسمتى ازپالك شماره 1فرعى از 139 اصلى واقع 

درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
51- رأى شــماره 9665 مورخه 1398/10/01 خانم زهرا صادقى جالل آبادى فرزند احمد 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 119 مترمربع  قسمتى ازپالك شماره 2فرعى از 368 
اصلى واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
شــماره  1399پیروراى  /01 314مورخ26/ 315و شــماره اصالحــى  راى   -52
6073و6072مالکیت خانم رضوان بهارلوئى فرزند جالل در ســه دانگ مشاع و آقاى امیر 
بهارلوئى فرزند حسین در سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت273مترمربع 
برروى پالك شماره 444اصلى واقع درقطعه3نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان-متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
53- راى اصالحى شماره7431 مورخ 1398/08/18پیرو راى شماره 7781مالکیت آقاى 
احمد دهقانى جالل آبادى فرزند محمدعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 102/22متر 
مربع بر روى قسمتى از پالك شماره 958 اصلى واقع در قطعه 3بخش 11 نجف آباد بخش 

11ثبت اصفهان-متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
54- راى اصالحى شماره9592 مورخ 1398/09/26پیرو راى شماره 3545مالکیت آقاى 
حمید انتشارى نجف آبادى فرزند غالمحسین در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 143متر 
مربع بر روى قسمتى از پالك شماره 10فرعى از 454 اصلى واقع در قطعه 6بخش 11 نجف 

آباد بخش 11ثبت اصفهان-متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
55- راى اصالحى شــماره1519 مورخ 1399/03/08پیرو راى شــماره 13078مالکیت 
آقاى روح اله ابراهیم نجف آبادى فرزند محمدرضا در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
162/82متر مربع بر روى قسمتى از پالك شماره 836 اصلى واقع در قطعه 3بخش 11 نجف 

آباد بخش 11ثبت اصفهان-متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
56- رأى شــماره50و 46مورخه1399/01/16 و1399/01/16 خانم محبوبه فاضل نجف 
آبادى فرزند محمدباقر درچهار دانگ مشــاع وآقاى فضل اله امیرخانى نجف آبادى فرزند 
غالمحسین دردو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت135/60 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 142/2 اصلى واقع درقطعه 6 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان– 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
57- رأى شماره 54 مورخه 1399/01/16 خانم احترام شــریعتى نجف آبادى فرزندیداله 
در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 80/85 مترمربع  قسمتى ازپالك شماره 356 اصلى 
واقع درقطعه3 بخــش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشــاعى 
مى باشد .تاریخ اول انتشار:04/17/ 1399 تاریخ دوم انتشار:1399/05/01   م الف: 904166-

مهدى صادقى- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/4/157

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود سالمت یاران بادافشان درتاریخ 1399/04/23 به شماره ثبت 365 به شناسه ملى 14009285823 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و پروانه فعالیت نمى 
باشد . کلیه امور عمرانى اعم از طراحى نقشه کشى – مشاوره – محاسبه – نظارت اجرا – نقشه بردارى واحدات ابنیه – پروژه هاى عمرانى و ساختمانى 
– راه سازى – پل سازى، اجراى خدمات تخصصى انواع تأسیسات باز سازى ، طراحى و اجراى فضاى سبز ، انواع تأسیسات شهرى اعم از خطوط اتصال 
و انتقال آب فاضالب و مخابرات ، شهرك سازى ، ایجاد پروژه هاى تأسیساتى ، اجراى سازه هاى بتنى ، نوسازى و تعمیر و نگهدارى بافتهاى فرسوده 
شهرى ، مطاله طراحى و اجراى پروژه هاى مختلف ساختمانى ، خرید و فروش کلیه مصالح ساختمانى و تأسیساتى ، نصب و مونتاژ رك اینترنتى کابل 
کشى ، نصب سینى کابل ، حفر کانال ، حفر چاه ارت ، خرید و فروش و جمع آورى ضایعات ، نظافت ساختمان ، تأمین نیروى انسانى و بار و اثاثیه ، تهیه و 
طبخ و توزیع غذا ، ارائه خدمات فنى و مهندسى در زمینه ى امور شهر سازى و معمارى و پشتیبانى فنى و مهندسى سیستم هاى شهر سازى ، نصب و راه 
اندازى و تعمیر و نگهدارى تجهیزات رایانه اى و الکترونیکى و مخابراتى و ارتباطى و سویچینگ و آنتن ها و کابل هاى ارتباطى مربوطه – طراحى سیستم 
هاى مختلف رایانه اى – برنامه نویسى ( به جز برنامه هاى فرهنگى ) – طراحى صفحات اینترنتى مکانیزه کردن سیستم هاى ادارى و اجراى سیستم هاى 
مکانیزه شده – ارائه خدمات اینترنتى و اینترانت ، امور پیمانکارى مربوط به اکتشاف ، حفارى استخراج و حمل و بهره بردارى از معادن ( به جز معادن نفت 
و گاز ) روباز و زیرزمینى در خشکى و نظایر آن و انجام خدمات ژئوتکنیک ، مکانیک خاك و سنگ – امور پیمانکارى مربوط به خطوط انتقال ( آب ، برق ، گاز 
) ، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات ادارات دولتى و شرکت هاى دولتى و خصوصى ، سرمایه گذارى در بخش هاى مختلف اقتصادى ، اخذ تسهیالت از 
بانکهاى دولتى و خصوصى صرفأ جهت تحقق اهداف شرکت ، انجام خدمات حسابدارى ، واردات کلیه کاالهاى مجاز فعالیت - ارائه کلیه خدمات بهداشتى 
و درمانى از قبیل تأمین و تجهیز مرکز خدمات جامع سالمت و پایگاه هاى سالمت و تامین نیروى انسانى مربوطه ، جمع آورى و حمل و دفع پسماندهاى 
پزشکى و ساختمان هاى ادارى. ارائه خدمات مربوط به امور خدماتى دولتى اعم از کنتور نویسى ، لوله گذارى ، رفع خرابى ها و ایرادات زیر ساختى شبکه 
ها ، جدول کشى ، جمع آورى بازیافت ضایعات شهرى و شهردارى.پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح مى باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نطنز ، بخش امام زاده ، شهر بادرود، محله 
حسینیه ، کوچه معلم ، بلوار مصطفى خمینى ، پالك 66 ، طبقه همکف کدپستى 8766177811 شعب شناسه ملى : 14009285838 نشانى : استان 
قم ، شهرستان قم ، بخش مرکزى ، شهر قم، محله شهرك انسجام ، کوچه 6 ، کوچه انسجام 5[شهیدمهدى خادم دزفولى] ، پالك 0 ، مجتمع مسکونى 
الهیه ، بلوك3 ، طبقه پنجم ، واحد 17 کدپستى 3713431978 آقاى على رضا خاکیان به سمت مدیرشعبه سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از 
مبلغ 10000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى على رضا خاکیان به شماره ملى 1230023216 دارنده 9000000 ریال سهم 
الشرکه خانم باشى شهبازى بادى به شماره ملى 1239791879 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى على رضا خاکیان به 
شماره ملى 1230023216 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم باشى شهبازى بادى به شماره ملى 1239791879 و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک - سفته 
- بروات - قراردادها - عقود اسالمى و مشارکتهاى مدنى همچنین کلیه اوراق عادى و ادارى شرکت با امضاى منفرد رئیس هیأت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد و در غیاب رئیس هیات مدیره مدیرعامل حق امضاء خواهد داشت. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى بادرود (919781)

آگهى تغییرات
شرکت همدوش صنعت ســپاهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 12700 و شناسه ملى 
10260337223 به اســتناد صورتجلسه 
مجمــع عمومــى عــادى ســالیانه مورخ 
1399/03/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: صورتهاى مالى و ترازنامه ســال منتهى به 
1398/12/29 به تصویب مجمع رســید . 
بهمن رفعتى تاش با کد ملى 1689708522 
و فخرالدیــن زاده محمــدى با کــد ملى 
1249684617و معصومه زاده محمدى با 
کد ملى 0051076829 بعنوان اعضاء هیئت 
مدیره به مدت دو ســال انتخاب گردیدند . 
محمد کاظم تهجد با کد ملى 2296551122 
بعنوان بازرس اصلى و بهروز خیرى روشتى 
با کد ملــى 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 اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (920228)

آگهى تغییرات
شرکت فرا کوش دانه پیشداد سهامى خاص به شماره ثبت 4246 و شناسه ملى 14006929832 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/02/20 
اکرم موسى عرب نجف آبادى به شماره ملى 1090290586 به سمت بازرس اصلى - سیدسعادت نوریان نجف آبادى به شماره ملى 1092199852 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یکسال مالى انتخاب شدند . صورتهاى مالى سال 1398 به تصویب رسید . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت انتخاب شد اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (920250)

آگهى تغییرات
شــرکت راه و ســاختمانى راستین راه 
سپاهان ســهامى خاص به شماره ثبت 
18680 و شناسه ملى 10260395818 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1398/06/31 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - جبار نوروزى به شماره ملى 
5759844342 بســمت رئیس هیئت 
مدیــره، ایمان نوروزى به شــماره ملى 
1286102073 بســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و احسان نوروزى به شماره 
ملى 1286021332 بسمت مدیرعامل 
براى مدت دو سال انتخاب شدند. - ضمناً 
مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره 
خواهد بود. - کلیه اوراق و اســناد مالى و 
بهادار و بانکى تعهدات شــرکت و سایر 
اوراق ادارى و عادى با امضاى مدیرعامل 
یا رئیس هیئت مدیره منفــرداً همراه با 
مهر شرکت معتبر اســت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(920237)

آگهى تغییرات
شــرکت راه و ســاختمانى راستین راه 
سپاهان ســهامى خاص به شماره ثبت 
18680 و شناسه ملى 10260395818 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1398/06/31 تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد: - احســان نوروزى 
به شــماره ملى 1286021332، جبار 
نوروزى به شماره ملى 5759844342 
و ایمــان نــوروزى بــه شــماره ملى 
1286102073 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - حمیدرضا رمضانى خاروانى 
به شماره ملى 0450126978 و محمد 
شیروانى به شماره ملى 4679779888 
به ترتیب به سمت بازرس اصلى و بازرس 
على البدل شــرکت براى مدت یک سال 
انتخاب شــدند. - روزنامه کثیر االنتشار 
نصف جهان به منظــور درج آگهى هاى 
شــرکت تعیین گردیــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(920241)
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آگهى تغییرات
شــرکت فرا کوش دانه پیشــداد ســهامى خاص به شــماره ثبت 4246 و شناسه ملى 
14006929832 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/03/10 
سرمایه شرکت از مبلغ 10000000ریال منقسم به 1000 ســهم 10000 ریالى به مبلغ 
20000000000 ریال منقسم به 2000000 سهم ده هزار ریالى با نام عادى از محل مطالبات 
حال شده سهامداران و صدور سهام جدید افزایش یافت که تماما پرداخت گردید و ماده 5 
اساسنامه و سرمایه شرکت به نحو ذیل اصالح گردید : سرمایه شرکت مبلغ 20000000000 
ریال نقدى مى باشد که به 2000000 سهم 10000ریالى با نام عادى منقسم گردیده وتماما 
پرداخت گردیده است اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى نجف آباد (920244)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود آترین گرماى نوین نیکان درتاریخ 1399/04/28 به شماره ثبت 4802 به شناسه ملى 14009296128 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :مطالعه، طراحى و تولید و خرید و فروش و خدمات پس ازفروش در زمینه 
تجهیزات گرمایشى و سرمایشى صادرات و واردات انواع تجهیزات گرمایشى و سرمایشى (محصوالت و تجهیزات آزمون و تست) و قطعات متصل و ترتیبى 
مورد نیاز سیستم گرمایشى و سرمایشى و کلیه کاالهاى مجاز و ارائه خدمات آزمایشگاهى تجهیزات گرمایشى و سرمایشى. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، دهستان جوزدان ، روستا 
شهرك صنعتى نجف آباد2، محله شهرك صنعتى نجف آباد2 ، بلوار شهریارجنوبى ، خیابان 21 ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8585166734 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى الیاس کان به شماره فراگیر 89374177 دارنده 2500000 
ریال سهم الشرکه آقاى سلیمان کان به شماره فراگیر 91577767 دارنده 7500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم سحر نیکزاد به شماره ملى 
1671948246 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقاى الیاس کان به شماره فراگیر 89374177 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى 
سلیمان کان به شماره فراگیر 91577767 و به سمت عضو 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 سلیمان کان همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (920433)

نرگس جوزدانى، متخصص تغذیه و رژیم درمانى درباره عوامل مؤثر در 
پیرى زودرس پوست اظهار کرد: قرار گرفتن طوالنى مدت پوست زیر نور 
مستقیم خورشید، نبود رطوبت کافى در پوست، استعمال دخانیات مانند 
سیگار، کم خوابى، مصرف فست فودها و غذاهاى چرب، داشتن استرس 
زیاد، استفاده بیش از حد از لوازم آرایشى و مصرف برخى مواد غذایى در 

پیرى زودرس پوست نقش دارند.
او بیان کرد: تحقیقى که سال هاى اخیر انجام شده است، نشان مى دهد 
که قند خون افراد اثرى مستقیم بر پوست صورت آنها دارد، به عبارتى با 
باال رفتن قند خون اشخاص، انسولین به میزانى بیشتر در بدن آنها ترشح 
مى شــود، بنابراین احتمال بروز التهاب و جوش هاى چرکى در پوست 
افزایش پیدا مى کند؛ بر این اساس بهترین رژیم غذایى، رژیمى است که 

متعادل باشد تا قند خون در طول روز ثابت بماند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى افزود: سبزى ها به ویژه سبزى هاى 
برگ سبز تیره خاصیت آنتى اکسیدانى دارند، بنابراین مصرف آنها عالوه بر 
کاهش ترشح انسولین در بدن موجب شده تا بدن در برابر مواد اکسیدانى 

که به آن وارد مى شود، واکنش نشان دهد و با این ترکیبات مبارزه کند.
جوزدانى تأکید کرد: لبنیات به علت دارا بودن ترکیبات شــبه هورمونى 
مى تواند در برخى افراد جوش صورت ایجاد و پوست را ملتهب کند، اما از 
سوى دیگر لبنیات بدون چربى یا بسیار کم چرب به علت داشتن اسیدهاى 
آمینه مفید مى تواند در سالمت و شادابى پوست مؤثر باشد همچنین در 
تحقیقات بیان شده اســت که مصرف زیاد برخى روغن هاى مایع مفید 
مانند ذرت و آفتابگردان به علت اینکه میزان اسیدهاى چرب امگا 6 را در 
بدن افزایش مى دهد، مى تواند خاصیت اکسیدانى داشته باشد و پوست 
را تخریب کند و در مقابل استفاده از مواد غذایى مانند روغن ماهى، دانه 

کتان، ماهى هاى چرب و انواع مغزها مانند گردو به علت داشتن اسیدهاى 
چرب امگا 3 به حفظ جوانى پوست کمک مى کند. 

این متخصص تغذیه و رژیم درمانى درباره حساسیت به گلوتن گندم گفت: 
مبتالیان به بیمارى سلیاك به علت داشتن حساسیت به گلوتن گندم، نباید 
گندم و محصوالت حاصل از آن را مصرف کنند. گروهى دیگر از اشخاص 
هم نســبت به گلوتن گندم (پروتئین گندم) حساسیت دارند؛ این افراد با 
استفاده از مقادیرى زیاد از نان، انواع بیسکوییت ها و شیرینى ها که بر پایه 
آرد گندم تهیه شده، به حساسیت هاى پوستى، جوش، قرمزى و التهاب 
پوست دچار مى شوند، بنابراین این اشــخاص باید بیشتر از نان هاى به 
دست آمده از آرد سیب زمینى و برنج مصرف کنند و استفاده از فرآورده هاى 

حاصل از آرد گندم را به حداقل برسانند.
او بیان کرد: انواع توت ها اعم از توت فرنگى، توت سفید و سیاه (شاتوت) 
به علت داشتن خاصیت آنتى اکسیدانى براى سالمت پوست مفید هستند. 

مصرف میوه آلو هم از پیرى زودرس پوست پیشگیرى مى کند.
وى تأکید کرد: ویتامین D نقشى مؤثر در ســالمتى پوست دارد، اما به 
علت اینکه پوست ما کمتر در معرض نور مستقیم خورشید قرار مى گیرد 
و از سوى دیگر مصرف منابع غنى از این ویتامین مانند روغن کبد (جگر) 
 D ماهى و غذاهاى دریایى در جامعه ما، کم است، بنابراین فقر ویتامین
در بین ایرانیان به ویژه زنان و دختران نوجوان ایرانى بسیار شایع است که 
از عوارض کمبود این مى توان به بروز چین و چروك ها در پوست، پیرى 

زودرس و خستگى پوست اشاره کرد.
این متخصص نوشیدن روزانه شش تا هشت لیوان آب را در حفظ شادابى 
و جوانى پوست و جلوگیرى از ایجاد چین و چروك ها مفید دانست و گفت: 

چاى، قهوه و سایر نوشیدنى ها نمى توانند جایگزین آب باشند.

آیا مى دانید وقتى یک موقعیت فورى پیش مى آید 
و آدامس نیز همراهتان ندارید، براى از بین بردن 
بوى بد دهان خود باید چه کنید؟ شــما مى توانید 
راهکارهاى سریعى پیدا کنید که به شما در رفع این 

مشکل کمک کند.
بوى بد دهان به دلیل باکترى ایجاد مى شود که 
مى تواند در نتیجه عادات بد چندبرابر شود. اگر این 
مشکل را دارید، باید به بهداشت بهتر دهان و زبان 
خود توجه کنید. البته، فراموش نکنید که عادات 
غذا خوردن خود را نیز باید اصالح کنید. در اینجا، به 
شما دالیل رایجى که باعث بوى بد دهان مى شوند 
را معرفى مى کنیم: خــوردن غذاهایى که حاوى 
مقادیر زیادى سولفور هســتند، سیگار کشیدن، 
میکروبیوم هاى دهان، بیمارى لثه، اســترس و 

اضطراب، عفونت هاى دهان و پوسیدگى دندان.
اگر مى خواهید فوراً از شــر بوى بد دهان خالص 
شــوید و مســواك یا آدامس همراه خود ندارید، 
روش هاى مؤثرى براى کاهــش بوى بد دهان 

وجود دارد:
1-آب بخورید: باکترى هاى موجود در دهان 
گاز بدبو ترشح مى کند و بزاق دهان از این ترشحات 
پیشگیرى مى کند. هر چه بیشتر آب بخورید، کمتر 
دهانتان بوى بد مى دهــد. بنابراین، اگر دهانتان 
خشک اســت، فقط کافى اســت یک لیوان آب 

بخورید.
2-ســبزیجات یا گیاهانى مانند نعناع، 
جعفرى یا ریحان بجوید: اگر در مهمانى 
هستید، مقدارى سبزیجات مانند نعناع بجوید. قطعًا 
جویدن این ســبزیجات باعث تمیز شدن دندان 
شما نمى شود اما شما را از شر بوى قوى و بد دهان 
نجات مى دهد. این روش با اینکه بسیار مؤثر است 

اما متأسفانه فقط براى مدت کوتاهى کار مى کند.
3-سیب بخورید: وقتى خانه را ترك مى کنید، 
یک ســیب همراه خود بردارید. ســیب حاوى 
پلى فنول هاى اکسیدشده است و به خنثى کردن 
بوى بد دهان کمک مى کند. سیب به دلیل بافتى 

که دارد مى تواند دندان  هاى شما را هم تمیز کند.
4- لیمو بمکید: لیمو نه تنها یک میوه ســالم 
است بلکه براى از بین بردن بوى بد دهان فایده 
دارد زیرا لیمو باکترى هایى که مســبب بوى بد 
دهان هستند را از بین مى برد. یک تکه لیمو بمکید 
یا آن را در یک لیوان آب بفشارید. خوردن لیمو، بعد 
از خوردن ســیر یا پیاز، براى از بین بردن بوى بد 

دهان مفید است.
5- ژل  یا اسپرى خوشبوکننده دهان در 
جیب یا کیف خود بگذارید: اگر همیشــه 
مشــکل بوى بــد دهــان دارید، مقــدارى ژل 
خوشــبوکننده دهان در جیب یا کیف خود داشته 
باشید. این یک راهکار عالى براى آنهایى است که 
مشکالت مفصل یا عضالنى دارند و نمى توانند 

آدامس بجوند.

مردان نسبت به زنان کمتر به عالیم و نشانه هاى مربوط 
به وضعیت سالمت خود توجه مى کنند و ممکن است تا 
زمانى که دیگر توانایى تحمل آنها را نداشته باشند یا فردى 
آنها را مجبور نکند، براى بررسى شرایط سالمت خود به 
پزشــک مراجعه نکنند. اما هر فردى همواره باید به بدن 
خود گوش کند! بدن آنچه باید بدانید به شــما مى گوید 
و نسبت به بروز مشکل هشــدار مى دهد. در ادامه با چند 
نشانه هشدار دهنده که مردان نباید هرگز نادیده بگیرند، 

بیشتر آشنا مى شویم.
احساس دائمى سرما

احساس دائمى ســرما مى تواند نشــانه اى از کم کارى 

تیروئید باشــد. در شــرایطى که بســیارى از مردان فکر 
مى کنند که زنان بیشتر به کم کارى تیروئید مبتال مى شوند 
و آن را یک بیمارى زنانه مى دانند، اما این شرایط در مردان 
نیز شایع است و یکى از روشن ترین عالئم آن تحمل نکردن 
سرماست. از دیگر نشانه هاى کم کارى تیروئید مى توان به 
این موارد اشاره کرد:خستگى، افزایش وزن، بى اشتهایى، 
افسردگى و یبوست.کمبود هورمون هاى تیروئید مى تواند 

دلیل ریزش موى مردان هم  باشد.
کاهش وزن ناخواسته

کاهش وزن مــى تواند روندى دشــوار و چالش برانگیز 
باشد. به طور معمول، براى کاهش وزن اضافه خود باید به 
سختى ورزش کرده و رژیم هاى غذایى مناسب را دنبال 
کنید. اما اگر بدون دلیلى مشخص کاهش وزن را تجربه 
مى کنید، این مى تواند نشــانه اى از بروز مشکل باشد. 

دیابت، پرکارى تیروئید، ســرطان و بیمارى کبد همگى 
از جمله مواردى هســتند که مى توانند به کاهش وزن 

ناخواسته منجر شوند.
تنگى نفس

تنگى نفس پس از انجام ورزش مى تواند شرایطى کامًال 
عادى باشد، اما همانند کاهش وزن ناخواسته، اگر دلیل 
مشخصى براى تنگى نفس وجود ندارد باید براى بررسى 
دقیق شــرایط به پزشــک مراجعه کنید. از جمله دالیل 
تنگى نفس مى تــوان به موارد زیر اشــاره کرد: بیمارى 
مزمن انسدادى ریه، مشــکالت قلبى، چاقى و سرطان 
ریه. همچنین، یک عفونت ویروســى یا باکتریایى مانند 
برونشیت، آسم یا ســینه پهلو نیز مى تواند موجب تنگى 
نفس شود. با توجه به شیوع بیمارى کووید-19 نیز باید 

هرچه بیشتر به تنگى نفس خود توجه داشته باشید.

خوراکى هایى که پوستتان را  تحت تأثیر قرار مى دهد

دانشمندان در دانشگاه کینگ لندن با بررسى 
بیماران کرونایى، این بیمارى را با توجه به 
عالیم آن در شــش گروه متفاوت تقسیم 
بندى کردند که هر کــدام عالیم ویژه اى 
دارد و به نشانه هاى خفیف و شدید آن اشاره 
کردند. البته آنها یادآورى کردند که سه نشانه 
سرفه، تب و از دســت دادن حس بویایى در 

اکثر بیماران کرونایى مشترك است.
دانشمندان انگلیسى با بررسى حدود 2000 
بیمار متوجه شدند که با توجه به نوع ویروس 
کووید-19 مى تواند عالیمى مانند خستگى 
مفرط، ســردرد، بدن درد، مشکل در تنفس 
و بسیارى عالیم دیگر را داشته باشند. این 
محققان بیماران کرونایى را با توجه به نوع 
نشــانه هاى آن به صورت زیر تقسیم بندى 

کردند:
گــروه اول، شــبه آنفلوآنزا  بــدون تب که 
عالیمى دیگر مانند ســردرد، کاهش حس 
بویایى، درد ماهیچه اى، ســرفه، گلو درد و 

کمر درد را به همراه دارد.
گروه بعد شبه آنفلوآنزا همراه با تب است که 
مى تواند تمام نشــانه هاى گروه اول را با بى 

اشتهایى و کوفتگى همراه داشته باشد.
گروه ســوم بیماران گوارشى ناشى از کرونا 
هســتند که عالیمى مانند سردرد، کاهش 
حس بویایى، بى اشتهایى و گلودرد را دارند، 
اما سرفه که یکى از رایج ترین نشانه هاست را 

به همراه ندارند.
گروه حاد نوع یک که دچار خستگى شدید، 
ســردرد، ســرفه، تب، کوفتگى و کمردرد 
هستند و این عالیم با شدت بیشترى در این 

گروه ظاهر مى شوند.
پنجمین گروه، دســته بیماران حاد نوع دو 
که عالئمى مانند گیجى، درد ماهیچه اى، 
خستگى شــدید، گلو درد، تب، سرفه و بى 
اشتهایى را به مراتب بیشتر و شدیدتر از نوع 

اول به همراه دارد.
گروه حــاد آخر که در وضعیــت خطرناکى 
هســتند تقریبًا به تمام عالیم باال همراه با 
تنگى نفس شدید و شکم درد دچار مى شوند.

گروه هاى حــاد به خصوص گــروه آخر در 
وضعیت خطرناکى هســتند که به نســبت 
سه گروه اول بیشــتر دچار کمبود اکسیژن 

مى شوند.
بیش از نصف افرادى کــه عالیم گروه 6 را 

دارند باید در بیمارستان ها بسترى شوند.

خرید انواع بستنى پاستوریزه، سنتى و یخى، براى کودکان نکات مهمى دارد 
که باید از آن اطالع داشته باشیم.

متخصصان تغذیه مى گویند که بعد از یکســالگى مى توانید به بچه ها، 
محصوالت لبنیاتى مانند شیر، پنیر یا خامه و بستنى بدهید. البته این کار 
را زمانى مى توانید انجام دهید که مطمئن باشید کودك به محصوالت 
لبنى حساسیتى ندارد و محصوالت از شیر پاستوریزه تهیه شده است. اما 

چرا نباید به کودك زیر یکسال بستنى داد؟ به این دالیل:
1-تقریبًا همه بســتنى ها حاوى نگهدارنده، چربــى، قند، ترکیبات 

مصنوعى و رنگ غذایى هستند که براى کودکان مضر است.
2- کودك زیر یکسال نمى تواند شیر گاو را تحمل کند.

3 - باکترى ها در بستنى زیاد اســت و چون هنوز سیستم ایمنى کودك 
ضعیف است، کودك با خوردن بستنى ممکن است دچارعفونت شود و از طرفى 

هضم شیر براى کودك سنگین است.

رفع سریع
 بوى بد دهان 

6 گروه از عالیم 
بیمارى کرونا 
شناسایى شد

3 نشانه هشداردهنده 
سالمت درآقایان 

به کودکان زیر یکسال بستنى ندهید

شاید شما هم بارها و بارها از بیمارى گاستریت یا ورم معده رنج برده باشید و به 
دنبال آشنایى بیشتر با آن و راه هاى درمانش بگردید. در این مطلب به صورت 

اجمالى به بررسى بیمارى ورم معده مى پردازیم.
ورم معده، التهابى است که در الیه مخاطى معده رخ مى دهد. گاستریت حاد 
شامل، التهاب شدید و ناگهانى مى شود اما گاستریت مزمن، التهاب بلندمدتى 
است که اگر درمان نشود مى تواند سال ها همراه فرد باشد. نوع کمتر رایج این 
بیمارى، گاستریت فرسایشى است که معموًال موجب التهاب شدید نمى شود اما 

مى تواند باعث خونریزى و زخم در الیه معده شود.
شایع ترین علت گاستریت، هلیکوباکتر پیلورى- باکترى که الیه مخاطى معده 
را تحت تأثیر قرار مى دهد-است. این باکترى معموًال از شخصى به شخص 

دیگر منتقل مى شود، اما از طریق آب و غذاى آلوده هم قابل انتقال است.
گاســتریت فرسایشــى در اثر اســتفاده بیش از حد داروهــاى ضدالتهابى 
غیراستروئیدى مانند ایبوپروفن و ناپروکسن به وجود مى آید. الکل و کوکائین 
هم مى توانند از عوامل مؤثر در ابتال به این بیمارى باشــند. سایر دالیل بروز 
گاستریت که کمتر متداول هستند: استرس ناشى از آسیب شدید، بیمارى و یا 
جراحى، اختالالت خودایمنى، اختالالت گوارشى مانند بیمارى کرون ( التهاب 

مزمن روده) و عفونت هاى ویروسى.

اگر شما به طور مرتب از داروهاى مســکن رایج مانند آسپرین، ادویل و یا آلیو 
استفاده مى کنید و یا بیشتر از دوز توصیه شده مصرف مى کنید، احتماًال الیه 

مخاطى معده تان را فرسایش مى دهید.
با نازك شدن و آسیب الیه مخاطى معده، ریسک ابتال به گاستریت افزایش 
مى یابد. باال رفتن سن هم روى افزایش این ریسک تأثیر دارد، چون الیه معده 

با افزایش سن، به طور طبیعى نازك مى شود.
عالئم گاستریت در همه افراد محســوس و قابل توجه نیست، اما شایع ترین 
نشانه هاى آن از این قرارند: دل به هم خوردگى و استفراغ، احساس ُپرى سِر دل 

مخصوصاً بعد از غذا خوردن و سوء هاضمه.
اگر مبتال به گاستریت فرسایشى باشید، ممکن است عالئم متفاوتى را تجربه 

کنید، مانند: مدفوع تیره و باال آوردن خون یا موادى مانند تفاله قهوه.
به دلیل وجود عوارض احتمالى گاســتریت، اگر نشــانه هاى آن را دارید، باید 
با پزشک مشــورت کنید، مخصوصًا اگراین نشــانه ها، مزمن هم باشند. اگر 
پیش بینى گاستریت همراه با درمان فورى باشــد، نتیجه بسیار خوبى خواهد 

داشت.

عالیم تومور مغزى مى تواند عمومى یا خاص باشد. یک عالمت عمومى در اثر فشار 
تومور روى مغز یا نخاع ایجاد مى شود. عالیم خاص هنگامى ایجاد مى شود که قسمت 

خاصى از مغز به دلیل تومور به خوبى کار نمى کند.
رایج ترین عالیم تومور مغزى مى تواند شامل موارد 

زیر باشد:
سردرد که ممکن است شدید باشد و صبح زود بدتر 

شود. افراد ممکن است انواع مختلفى از تشنج را تجربه 
کنند؛ از دست دادن هوشیارى، از دست دادن کنترل 

عملکردهاى مثانه، تغییر در احساس بینایى، بویایى 
و یا شنوایى، از دست دادن حافظه، حالت تهوع 

یا استفراغ، خستگى، خواب آلودگى، مشکالت 
خواب، تغییر توانایى پیــاده روى یا انجام 

فعالیت هاى روزانه.

عالیمى که ممکن است مختص محل تومور باشد شامل موارد زیر است:
فشار یا ســردرد در نزدیکى تومور، از دست دادن تعادل و مشــکل در مهارت هاى 
حرکتى که با تومور در مخچه مرتبط است، از بین رفتن بخشى یا تمام بینایى در اثر 
تومور در لوب اکسیپیتالپ ایجاد مى شود، تغییر در گفتار، شنوایى، حافظه یا وضعیت 
عاطفى مانند پرخاشگرى و مشــکالت در درك یا بازیابى کلمات مى تواند از تومور 
در لوب پیشانى مغز ایجاد شود، ناتوانى در نگاه به سمت باال مى تواند ناشى از تومور 
غده پینه ال باشد، مشکل بلع، ضعف صورت یا بى حسى صورت، یا دوبینى که عالیم 

و یا از بین رفتن بخشــى تومور در ســاقه مغز است و تغییر دید  
از بینایى، مى تواند ناشى 
از تومور در لوب تمپورال، 
لوب اکســیتیتال یا ساقه 

مغز باشد.

عالیم تومور مغزى که باید آنها را جدى بگیرید

آیا احتمال گاستریت
 براى من وجود دارد؟
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حرکتى که با تومور در مخچه مرتبط است، از بین رفتن بخ
تومور در لوب اکسیپیتالپ ایجاد مى شود، تغییر در گفتار، ش
عاطفى مانند پرخاشگرى و مشــکالت در درك یا بازیابى
لوب پیشانى مغز ایجاد شود، ناتوانى در نگاه به سمت با در
غده پینه ال باشد، مشکل بلع، ضعف صورت یا بى حسى ص

وتومور در ســاقه مغز است و تغییر دید  
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

خدا با خلق پدیده هــا در برابر عقــل ها جلوه کرد و از مشــاهده 
چشم ها برتر و واالتر اســت و حرکت و سکون در او راه ندارد، 
زیرا او خــود حرکــت و ســکون را آفرید، چگونه ممکن اســت 
آنچه خود آفریده در او اثر بگذارد؟ یا خود از پدیده هاى خویش 
اثر پذیرد؟ اگر چنین شود، ذاتش چون دیگر پدیده ها تغییر مى کند 

و اصل وجودش تجزیه مى پذیرد و دیگر ازلى نمى تواند باشد.
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 آگهى مناقصه

جواد نصرى- شهردار فالورجان

شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/429 مورخ 99/04/16 شوراى اسالمى شهر فالورجان نسبت به 
اجراى پروژه زیر از طریق برگزارى مناقصه انتخاب پیمانکار نماید.

نوبت دوم

م الف: 916111

محل پروژه: خیابان فاضل هندى و مالصدرا مبلغ اعتبار پیش بینى شده: 18/500/000/000 ریالمدت پروژه: 6 ماه
شهر فالورجان

محل تأمین اعتبار: شهردارى فالورجانتعدیل و مابه التفاوت مصالح: نداردنوع فهرست بها: راه و باند سال 1399
کلیات عملیات اجرایى مطابق با اسناد مناقصه (لوح فشرده) شامل:

1- تخریب آسفالت و بتن.
2- خاکبردارى، بارگیرى و حمل نخاله به خارج از شهر.

3- تهیه مصالح خاك تونان مناسب شن دار به انضمام پخش آبپاشى و تراکم.
4- تهیه مصالح اساس به انضمام پخش آبپاشى و قالب بندى و اجراى بتن با مقاومت مشخصه طبق اسناد و نقشه هاى مناقصه.

5- تهیه و اجراى میلگرد.
6- جدول کارى و سنگ چینى.

7- سایر دستور کارهاى ابالغى موارد پیش بینى نشده.

- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 99/05/11 مى باشد.
- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir  مراجعه فرمائید.

پروژه اجراى پل دوربرگردان فاضل هندى و مالصدرا شهر فالورجان

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومى 
عادى به طور فوق العاده که در ســاعت 8:00  مورخ 05/14/ 99  در نشانى اصفهان 
- خیابان نیکبخت شــرقى - جنب بانک ملى - روبروى بانک صادرات - کد پســتى: 

8173976137  تشکیل میگردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

تصویب تراز مالى

آگهى دعوت سهامداران شرکت یادمان اندیشه سالمت اصفهان (سهامى خاص) 
ثبت شده به شماره: 32575 و شناسه ملى: 10260531119 جهت تشکیل مجمع 

عمومى عادى به طور فوق العاده

دعوت کننده
هیأت مدیره

شهردارى گلدشت به استناد مصوبه شماره 99/361/ش مورخ 1399/04/05 شوراى محترم اسالمى 
شــهر درنظر دارد نســبت به اجاره جایگاه CNG  خود از طریق تجدید آگهى مزایده اقدام نماید، 
متقاضیان میتوانند به منظور آگاهى از شرایط مزایده و دریافت مدارك شرکت در آگهى تا پایان وقت 

ادارى روز یک شنبه مورخ 1399/05/19 به شهردارى مراجعه نمایند.

آگهى تجدید مزایده

م.الف:923335         مهدى غالمى-شهردار گلدشت

چاپ اول

شهردارى گلدشت به استناد مصوبه شماره 99/360/ش مورخ 1399/04/05 شوراى محترم اسالمى 
شهر درنظر دارد نسبت به اجاره سالن ورزشــى  خود از طریق آگهى مزایده اقدام نماید، متقاضیان 
میتوانند به منظور آگاهى از شرایط مزایده و دریافت مدارك شرکت در آگهى تا پایان وقت ادارى روز 

یک شنبه مورخ 1399/05/19 به شهردارى مراجعه نمایند.

آگهى تجدید مزایده

م.الف:923338         مهدى غالمى-شهردار گلدشت

چاپ اول

آگهى مزایده (مرحله اول-چاپ دوم)

نادر بدریان دهاقانى-شهردار دهاقان

شهردارى دهاقان با عنایت به مجوز شماره 224 شوراى محترم اسالمى شهر در 
نظر دارد تعداد 26پالك زمین مسکونى کوى امام سجاد(ع) واقع در ضلع شرقى 
مجموعه مســکن مهر را از طریق برگزارى مزایده به فروش برساند.متقاضیان 
مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاى 4-53338201 تماس یا به 
امور مالى شهردارى مراجعه نمایند.یادآور میشود متقاضیان مى توانند پیشنهادات 
خود را تا پایان وقت ادارى روز شــنبه مورخ 1399/05/11 به دبیرخانه محرمانه 

شهردارى ارایه نمایند.
شماره تلفن هاى تماس:031-53338201-4

م.الف:920553   

آگهى شرکت فوالد مبارکه 

 روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه 

مناقصات و مزایدات : جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانى   
www.msc.ir  لینک مناقصات و مزایدات بخش خرید و تأمین کنندگان مراجعه 
و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم 

ارتباط با تأمین کنندگان (SRM) ا قدام نمائید. 
سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانى www.msc.ir  بخش 

اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.
کد آگهى : 99130

مهلت ارسالموضوعنوع فراخوان ردیف
مدارك

مدیریت
مرتبط

شناسایى و ارزیابى پیمانکاران1
تامین بخشى از تجهیزات و نصب خط 
نوردگرم شماره 2 شامل خط تکمیلى 
اسکین پاس به ظرفیت 500,000 تن

قرارداد هاى خرید99/05/15

شناسایى و ارزیابى پیمانکاران2
تامین بخشى از تجهیزات و نصب خط 
نوردگرم شماره 2 شامل سه عدد کوره 

پیش گرم
قرارداد هاى خرید99/05/15

شناسایى و ارزیابى پیمانکاران3

تامین بخشى از تجهیزات و نصب خط 
نوردگرم شماره 2 شامل خط اصلى 

نورد (دو قفسه رافینگ و هفت قفسه  
فینیشینگ و سه عدد کالف پبچ) به 

ظرفیت 4/2 میلیون تن

قرارداد هاى خرید99/05/15

شناسایى و ارزیابى پیمانکاران4

احداث تصفیه خانه آب فرآیند نورد گرم 
شماره 2 شامل حوضچه هاى پوسته، 

فیلتر هاى شنى، برج هاى خنک کننده و 
پساب سیستم آب خنک کارى 
EPC غلطک ها و ورق به صورت

قرارداد هاى خرید99/05/15

شناسایى و ارزیابى پیمانکاران5
احداث پست برق 63 به 6/6 کیلوولت 
(AIS) خط نورد گرم شماره 2 و تونل 

EPC قرارداد هاى خرید99/05/15انتقال برق بصورت

شناسایى و ارزیابى پیمانکاران6

احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز خط  
تکمیلى اسکین پاس به ظرفیت 50,000 
متر مکعب بر ساعت به همراه خط انتقال 
و اتصال به شبکه داخلى شرکت فوالد 

EPC مبارکه بصورت

قرارداد هاى خرید99/05/15


