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زوال عقل و اختالالت حافظه را جدى بگیریدبراى بیمه خبرنگاران محدودیتى وجود نداردوضعیت رضا صادقى پس از ابتالى سخت به کروناکشف محموله مواد مخدر به شکل قارچ 3 نفر دیگر هم اخراج شدند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

واقعًا 
روغن کنجد 
بهترین است؟

کشف دومین اسکلت بانوى اشکانى در تپه اشرف
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نباید انتظار کاهش 
قیمت مرغ را داشت

جاماندگان بیمه بیکارى 
به دفاتر پیشخوان 

مراجعه کنند

استارت گمانه زنى ها 
براى فرمانده جدید 

سپاهان
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داستان باالبر 
کاخ مرمر 

بسیارى از ادعاها در خصوص محتواى باالى ویتامین هاى روغن 
کنجد نادرست است. اغلب درصد باالى ویتامین E را به این 

روغن نسبت مى دهند که به ازاى هر قاشق غذاخورى حدود یک 
درصد مقدار نیاز روزانه بدن را تأمین مى کند و سهم چندانى در 

رفع نیاز بدن ندارد.

 پرویز فتاح، رئیس بنیاد مســتضعفان در برنامه 
نگاه یک تلویزیون گفتگویــى جنجالى کرده و 
تقریباً تمامى نهادهاى حاکمیتى را به سوءاستفاده 
از امالك این بنیاد متهم کرد. یکى از موارد درباره 
سوءاستفاده از یکى از آثار تاریخى کشور توسط 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام اســت. فتاح 
گفته بود: «بــه کاخ مرمر آســیب زده اند؛ پتک 
زده اند؛ در کاخ مرمر آسانســور، حمام، ســونا و 
جکوزى ســاخته اند. میراث فرهنگى کجا بوده

 است؟» 
درباره تغییرات انجام شده در کاخ مرمر از زمان 
استقرار مجمع تشخیص مصلحت نظام در این 

مکان، غالمرضا جوادى...

4

دهانه هاى زیرین سى و سه پل مسدود شددهانه هاى زیرین سى و سه پل مسدود شد
به دنبال وقوع چند حادثه در روزهاى  اخیر؛ به دنبال وقوع چند حادثه در روزهاى  اخیر؛ 

3

بقایاى این دختر 13 ساله چند هفته بعد از پیدا شدن استخوان هاى نخستین زن اشکانى توسط باستانشناسان یافت شده است

وقتى یک نام، سینماى ایران 
را پربار مى کند

راز مشترك 
بازیگر شدن
 7 ستاره

وقتى فرهاد، قلعه نویى را
 ناك اوت کرد 

شــاید اگر مربى دیگرى روى نیمکت اســتقالل بود، بعد از پیروزى 
مقابل ســپاهان و قلعه نویى که به حالتى غمناك روى ســکوها 

نشسته بود، عالمت هیس را نشان نمى داد. 
 به نظر مى رسید این یک تسویه حساب مستقیم از سوى فرهاد 

مجیدى خطاب به...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

 منطقه 5 کمترین 
میزان بافت هاى 

فرسوده شهر را دارد 

مدیر منطقه 5 شهردارى اصفهان در پنجاه و هشتمین 
نشست خبرى «سه شنبه با رسانه» خبر داد

رعایت شیوه نامه ها در کنکور سراسرى سخت تر است
وزیر بهداشت:
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به جاى شعر گفتن به جاى شعر گفتن 
اشتباهاتت را بپذیراشتباهاتت را بپذیر

ىرا پربار مى مىپ پربار را

مشترراز مشتر شتراز راز ز ر
شدبازیگر شد گ راز زی بازیگرشدب
ستست ست 7777
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آگهى مزایده شماره9616/1

بانک صادرات ایران مدیریت شعب اســتان اصفهان در نظر دارد یک دستگاه اتوبوس 
تملیکى در قالب اسقاطى مازاد برنیاز خود را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند.
لذا متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ برگ شرکت در مزایده 
از تاریخ درج این آگهى به مدت5 روز از ســاعت8 صبح لغایت 14 بــه انبار مرکزى 
بانک صادرات اصفهان واقع در جاده اصفهان-تهران رو به روى پاالیشگاه جنب کارخانه 
شــیر پاســتوریزه پگاه  - خیابان هجدهم-بعد از چهارراه اول جنب بانک صادرات 
محمود آباد مراجعه و اتوبوس مورد نظر را از نزدیک بازدید و در صورت تمایل به خرید 
10٪ درصد قیمت پیشنهادى خودرا طى یک فقره چک بانکى(تضمین شده) در وجه دایره 
حسابدارى و بودجه بانک صادرات اصفهان همراه با برگ پیشنهاد قیمت در پاکت در بسته 
و ممهور به مهر و امضاء حداکثر تاپایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1399/05/29 
به دایره دبیرخانه و روابط عمومى واقع در میدان آزادى-ابتداى خیابان سعادت آباد-

ساختمان مرکزى بانک صادرات طبقه هشتم به صورت حضورى تحویل نمایند.
شرایط عمومى شرکت در مزایده:

1-فروش اتوبوس تملیکى بر اساس باالترین قیمت پیشنهادى و به صورت نقد خواهد بود.
2-درصورت انصراف برنده،سپرده شــرکت در مزایده به نفع بانک ضبط خواهد شد 
وسپرده نفر دوم و سوم تا ده روز پس از اعالم نتیجه و مشخص شدن برنده مزایده نزد 

بانک باقى خواهد ماند.
3-به درخواســت هاى مخدوش،مشروط و غیر شــفاف و چک هاى جارى اشخاص و 

شرکت ها ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4-بانک در رد یاقبول پیشــنهادات رسیده به تشــخیص خود مختار خواهد بود و 
شرکت کنندگان در مزایده حق هرگونه ایراد و اعتراض بعدى و احتمالى را از خود سلب 

و اسقاط نمودند.
5-جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاى36690052-031 دایره تدارکات بانک 

صادرات استان اصفهان تماس حاصل فرمایید.

بانک صادرات ایران-مدیریت شعب استان اصفهان 

فروش اموال مازاد بر نیاز بانک صادرات اصفهان
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فراخوان مناقصه عمومى یک  مرحله اى
 با  ارزیابى کیفى

1- شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک  مرحله اى با ارزیابى کیفى ، به شرح 
جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

نوبت دوم

شماره موضوعردیف
شماره سامانه تدارکات تضمینمرجع

الکترونیکى دولت

خرید لوله فوالدى اسپیرال ، 1
84807,000,0002099001434000016-2-99قطراسمى 1400 میلیمتر

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir  انجام خواهد 
شد و الزم اس ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 

تاریخ 99/05/20  مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکتهاى الف:

3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-1- مرکز تماس:021-41934

4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر اســتانها، در سایت ســامانه (www.setadiran.ir) بخش 

ثبت نام / پروفایل / تأمین کننده / مناقصه گر موجود است.

تاریخروزساعتعنوان
99/05/22چهارشنبه 15:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

99/06/01شنبه15:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
99/06/02یکشنبه 08:00زمان بازگشائى پاکتها

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان 
تاریخ انتشار: 1399/05/22

 شرکت آب وفاضالب استان اصفهان
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مدیر کل بیمه بیکارى وزارت کار گفت: در اســفند ماه 
حدود 277 هزار و 500 نفر در سه مرحله دریافت کردند. 
در فروردین ماه با احتســاب افرادى که در اســفند ماه 
مقررى بیمه بیکارى دریافت کردند رقم به 503 هزار و 
74 نفر رســید و این رقم در اردیبهشت ماه به 331 هزار 

و 32 نفر رسید.
مسعود بابایى ادامه داد: در این میان علیرغم تأکید فراوان 
مبنى بر ثبت نام کسانى که بیکار مى شوند در این سامانه 
تعدادى از این افراد با مراجعه به اداره کاریابى و یا ادارات 
کار محل سکونت ثبت نام کردند که منجر به جا ماندن 
نام این افراد که حدود 14 هزار نفر هســتند، از لیســت 

ارسالى به وزارت کار شد.
مدیرکل بیمه بیکارى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
افزود: شماره تلفن مستقیم 66580093 دفتر مدیریت 
آماده پاســخگویى به ســئواالت این افراد درباره بیمه 
بیکارى است. بابایى گفت: آن دســته از جاماندگان که 
مدت بیکارى آنها تا خرداد ماه ادامه داشته با مراجعه به 
دفاتر پیشخوان دولت نسبت به احراز هویت خود اقدام 
کنند و بر اساس پیامک ارســالى از وزارت کار با مراجعه 
به ســامانه prkar.mcls.gov.ir نســبت به بارگذارى 
مدارك خود اقدام کنند تا مقررى بیکارى شــان برقرار

 شود.

وزیر بهداشــت درباره علــت تعویق برگــزارى کنکور 
سراسرى توضیح داد. 

سعید نمکى گفت: کنکور سراسرى باید در موقع مقرر که 
در ستاد ملى کرونا قید و تصویب شده بود، برگزار مى شد، 
اما در آنجا هم گفته بودیم که شیوه نامه ها و استانداردها 
را کمى سخت تر خواهیم گرفت. وى افزود: ما از برگزارى 
کنکور کارشناسى ارشد خیلى راضى بودیم البته در آنجا 
هم مواردى از مشــکالت و نارسایى ها داشتیم اما بسیار 

اندك بود.
وزیر بهداشت افزود: قرار بود ما با همین الگو کنکور آزمون 
سراسرى را هم برگزار کنیم منتهى در آنجا گفته بودیم 

که شیوه نامه ها و استانداردها را کمى سخت تر خواهیم 
گرفت؛ زیرا اگر فاصله بین دو نفر در کارشناسى ارشد را 
یک متر و 60 در نظر مى گیریم به دلیل این است که آنها به 
بلوغ بیشترى از تفکر بهداشتى رسیده اند. قطعاً یک دختر 
بچه یا پسر بچه که از دبیرستان مى رود و مى نشیند پشت 
آن صندلى، رعایت شیوه نامه ها برایش سخت تر است؛ 
به خصوص در استان هایى که هوا گرم تر است. فاصله ها 
باید به گونه اى گرفته شود که هیچ نوجوانى در اثر ورود به 
جلسه امتحان کنکور سراسرى دچار گرفتارى نشود. همه  
این بچه ها بچه هاى خود ما هستند و نمى توانیم نسبت به 

سالمتشان بى تفاوت باشیم./2488

جاماندگان بیمه بیکارى به 
دفاتر پیشخوان مراجعه کنند

رعایت شیوه نامه ها در کنکور 
سراسرى سخت تر است

27 دقیقه سانسور!
  کافه سینما | مصطفى قاســمیان، 
روزنامــه نگار ســینمایى در توییترش نوشــت: 
نسخه اى که از فیلم سینمایى «احمق و احمق تر 
2» در تلویزیون پخش شد، یک ساعت و 22 دقیقه 
بود، در حالى که نسخه اصلى فیلم یک ساعت و 49 

دقیقه است؛ 27 دقیقه سانسور!/2493

شهروند خیلى خاص!
اسماعیل     باشگاه خبرنگاران جوان |
رمضانى، مدیر روزنامه «شــهروند» وابســته به 
هالل احمر با انتشار یک فیش حقوقى از روزنامه 
«شهروند» خبر داد: اکنون 67 نفر در این روزنامه 
مشغول به کار هستند که براى آنها به طور ناخالص 
356 میلیون تومان در ماه براى پرداخت حقوق و 
مزایا (بدون عیدى و سنوات) هزینه مى شود. یعنى 

متوسط هر نفر پنج میلیون و 300 هزار تومان.

آمار قتل در تهران
  میزان | رئیس پلیس آگاهى پایتخت گفت: 
در کالنشــهر تهران، بالعکس تصور عموم، قتل 
زیادى اتفاق نمى افتد و در سال هاى اخیر این روند 
رو به کاهش است. ســردار لطفى در پاسخ به این 
سئوال که سالیانه چند قتل در پایتخت رخ مى دهد، 
اظهار کرد: در سه ماهه سال جارى، در حوزه قتل 3 
درصد کاهش جرم نسبت به سال گذشته داشتیم؛ 
این درحالى است که عدد کلى بسیار کمتر از صد 

قتل سالیانه در پایتخت است./2494

صداى طالفروش ها هم 
درآمد!

  ایسنا| رئیس اتحادیه طالفروشان اهواز 
گفت: وضعیت بازار طال در چند ماه اخیر اصًال خوب 
نیست و نوسانات نرخ ارز و اونس جهانى در کنار 
کرونا شرایط فعالیت طالفروشان را بسیار دشوار 
کرده است. عبدالرحمان ذهبى گفت: بسیارى از 
فروشــندگان طال، به ویژه آنهایى که در مغازه ها 
اجاره نشــین هســتند بدهى باال آورده اند و واقعًا 
نمى دانند باید در این شرایط چه کارى انجام دهند 
زیرا حتى اجاره بهاى مغازه خود را نیز نمى توانند از 

راه فروش طال تأمین کنند./2495

افزایش کشف مواد مخدر 
  تسنیم| جانشین فرمانده ناجا گفت: 
ســال جارى، در افغانســتان بیش از 9000 ُتن 
مواد مخدر کشت شده اســت؛ با توجه به حدود 
2000 کیلومتر مرز مشترك ایران با کشورهاى 
افغانستان و پاکســتان، موادمخدر از این طریق 
وارد کشورمان مى شود. ســردار  قاسم رضایى  
با اشاره به کشــف 800 ُتن مواد مخدر در سال 
گذشته در کشــور گفت: از ابتداى سال جارى 
تاکنون، بیش از 400 ُتن مواد مخدر در کشــور 
کشف شده که نشان از افزایش چشمگیر کشفیات 

مواد مخدر است./2496

باز هم «مختارنامه» ؟!
آغــاز مــاه محرم    روزنامه خراسان|
یک بار دیگر دست خالى صداوســیما در زمینه 
تولید سریال هاى نمایشــى درباره واقعه عظیم 
عاشورا را به یاد مى آورد و سریال «مختارنامه» 
به کارگردانــى داود میرباقرى تنها گزینه جدى 
براى پخش از شبکه هاى مختلف تلویزیون است. 
در ســال هاى اخیر عالوه بر پخش چندین باره 
سریال «مختارنامه»، از این مجموعه نماهنگ ها 
و تله فیلم هایى مشتق شده که در مناسبت هاى 
مختلف و البه الى دیگــر برنامه ها، روى آنتن 
رفته اســت. این عالوه بر پخش «مختارنامه» 
از شــبکه هاى یک، 4، قرآن، آى فیلم، تماشا و 
شبکه هاى استانى است. اگرچه بار ها گفته شده که 
کیفیت ساخت این مجموعه، آن را در تراز بسیار 
باالیى قرار داده... اما به هر حال نیاز به تولیدات 

تازه نیازى انکارناشدنى است./2497

مردم دنیا تشنه اندیشه 
رهبرى هستند

  خبرگزارى حوزه| نماینده مقام معظم رهبرى 
در هندوستان گفت: انقالب اسالمى راه جدیدى را به 
دنیا نشان داد و آراء و اندیشــه هاى امام خمینى(ره) و 
مقام معظم رهبرى در 40 سال گذشته با پشتوانه دینى و 
از متن کالم ائمه اطهار(ع) در جان و دل آزادگان جهان 
نشسته است، مردم دنیا تشنه اندیشه مقام معظم رهبرى 
هستند چراکه 40 سال اســت که کالم و سخن مقام 
معظم رهبرى در برابر اســتکبار جهانى و مقابله با ظلم 
همانى است که پیش از این گفته اند و تغییر نکرده است. 
حجت االسالم و المسلمین مهدى مهدوى پور ادامه داد: 
بسیارى از سیاستمداران هندو سخنان رهبرى را رصد 
مى کنند و مواضع ایشان را مبنادار و متقن مى دانند؛ رهبر 
انقالب سیاســت هاى جهانى را به خوبى مى شناسند 
و مطالعات تاریخى ایشــان در شبه قاره بسیار گسترده 
اســت و هیچکس در ایران به اندازه ایشان شبه قاره را 

نمى شناسد./2490

شال سبز هندى 
بر دوش نمایندگان

در مجلس به مناســبت عید    دیده بان ایران|
غدیر شالى میان نمایندگان توزیع شد که بررسى ها نشان 
داد تولید آن توسط یک شرکت هندى «ابوتاج یاسمین» 
صورت گرفته است. شرکت «ابوتاج یاسمین» از سال 
2015 فعالیت خود را در حوزه شال و روسرى آغاز کرده و 
در شهر بمبئى (استان مهاراشترا) فعالیت دارد. این شال 
سبز در برخى سایت هاى اینترنتى از 120 تا 140 هزار 

تومان قیمت خورده است. /2491

امروز؛ جلسه رأى اعتماد 
نمایندگان مجلس در نشســت    خانه ملت|
علنى امروز چهارشنبه، تصدى مدرس خیابانى بر وزارت 
صنعت، معدن و تجارت را تعیین تکلیف مى کنند. هفته 
گذشته حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى، رئیس 
جمهور طى نامه اى حسین مدرس خیابانى را به عنوان 
وزیر پیشــنهادى صنعت، معدن و تجارت به مجلس 

معرفى کرد. /2492

یک خیابان به نام بازرگان
یکى از اعضاى شوراى شهر تهران    برترین ها |
از نامگذارى خیابانى به نام مهنــدس بازرگان خبر داد. 
حجت نظرى دیروز در حســاب کاربرى خود در توییتر 
نوشت: «پس از گذشت دو سال از نامگذارى خیابانى به 
نام دکتر محمد مصدق، امروز با پیگیرى هایى که انجام 
شد، خیابانى به نام مرحوم مهندس مهدى بازرگان در 

صحن شوراى شهر تهران به تصویب رسید.»

شیلد هم بزنید
  بهار | کیانــوش جهانپور، مدیــر روابط عمومى 
وزارت بهداشــت در توییــت خود نوشــت: «توصیه 
"فائوچى"، رئیس مؤسســه ملى آلرژى و بیمارى هاى 
عفونى آمریکا بر استفاده از گاگل یا شیلد صورت عالوه 
بر ماسک، در صورت در دسترس بودن براى جلوگیرى 
از ابتال به کووید- 19 توسط عموم مردم. تا پیش از این 
مؤسسه ملى آلرژى و بیمارى هاى عفونى آمریکا محافظ 
صورت را فقط براى کادر درمان در محیط هاى با ریسک 

متوسط به باال توصیه مى کرد.»

انتخابات؛ 21 شهریور
  تسنیم| على ربیعى، سخنگوى دولت درباره 
زمان قطعى انتخابات میان دوره اى مجلس گفت: بنابر 
نظر وزارت کشور، مرحله دوم یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس شوراى اســالمى در 21 شــهریور ماه برگزار 
مى شــود. وى افزود: با توجه به شیوع بیمارى کرونا در 
صورت موافقت ستاد ملى مقابله با کرونا، پیشنهاد دولت 
انجام تبلیغات یک هفته اى به روش هاى غیرتجمعى 
همراه با رعایت پروتکل هاى بهداشتى وزارت بهداشت 
به خصوص استفاده از فضاى مجازى است. زیرا تجمعات 

در زمان تبلیغات قابل کنترل نیست.

خبرخوان

 پرویز فتاح، رئیــس بنیاد مســتضعفان در برنامه نگاه 
یک تلویزیون گفتگویى جنجالى کرده و تقریبًا تمامى 
نهادهــاى حاکمیتى را به سوءاســتفاده از امالك این 
بنیاد متهم کــرد. یکى از موارد درباره سوءاســتفاده از 
یکى از آثار تاریخى کشــور توســط مجمع تشخیص 
مصلحت نظام اســت. فتاح گفته بــود: «به کاخ مرمر 
آسیب زده اند؛ پتک زده اند؛ در کاخ مرمر آسانسور، حمام، 
سونا و جکوزى ســاخته اند. میراث فرهنگى کجا بوده

 است؟» 
درباره تغییرات انجام شده در کاخ مرمر از زمان استقرار 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مکان، غالمرضا 
جوادى، استاد معمارى دوره اسالمى دانشگاه آزاد تهران 
و قائم مقام سابق و مدیرکل حوزه ریاست دفتر مجمع 
تشخیص زمان ریاست آیت ا... هاشمى اظهارات فتاح 
مبنى بر تخریب کاخ در دوران ریاست مرحوم هاشمى 
بر مجمع تشخیص مصلحت نظام را رد کرده و انگشت 
اتهام در تخریب این بناى تاریخى را به سمت خود بنیاد 

نشانه رفته است.
جوادى مى گوید: در مورد ســاختمان کاخ مرمر فرم و 
نما ها از جنس مرمر بود و دیوار ها ترکیبى از دیوار هاى 
تیرآهن دار. به این دو نه مى شــد دســت زد نه کسى 
چنین قصدى داشت. در مورد تغییرات داخل ساختمان، 
مى مانــد تزییناتى از قبیــل تابلو هاى مرحــوم بهزاد، 
گنبد ساخته شده توســط مرحوم لرزاده، تابلو هاى یک 
نقاش آلمانى و خاتم کارى هاى اســتاد صنیع الخاتم و 
گچبرى هاى مرحوم خورشیدى؛ بنابراین کسى دنبال 

دســت زدن به این ترکیب نبود و میــراث هم نظارت 
داشت.

او افزود: اگر تغییراتى انجام شــده بود مربوط به تغییر 

کاربــرى برخى اتاق ها بــود براى مثال اتــاق آینه به 
موزه هدایاى رئیس جمهور تبدیل شد. جوادى درباره 
جکوزى کاخ مرمر مى گوید: کاخ اساسًا در معمارى اش 

استخر و جکوزى نداشت و نمى دانم منظور آقاى فتاح 
از جکوزى چیست. احتماًال تصور کرده اند حوض هاى 

کاخ جکوزى است.
این مقام سابق مجمع تشخیص مصلحت درباره احداث 
آسانســور درون کاخ توضیح داد و گفــت: یک زمانى 
براى میزبانى از «امیر عبدا...» که بعد پادشاه عربستان 
سعودى شد و براى آمد و شد برخى افراد مانند مرحوم 
طبسى که پا درد داشتند و براى جلسات باید طبقه باال 
مى رفتند، باالبرى تعبیه شــد. بین ضلع شرقى و غربى 
اتاق مالقات ها بود. مرحوم طبسى پیشنهاد باالبر را داده 
بودند. یک چیز ى در این فضا گذاشتند که اسمش باالبر 

است و آسانسور نیست.
این مقام ســابق بــه تخلف بنیاد در ســاخت و ســاز 
غیرقانونى در محوطه کاخ اشــاره کرده و گفت: اواخر 
سال 77 با بودجه بنیاد ســاختمانى دو طبقه با نما هاى 
کامًال ناهمگون و با ســیمان سفید ساخته شد که االن 
دفتر مجمع آنجاســت. در ضلع جنوبى هم شــوراى 
نگهبان یک ســاختمان ســاخت که آن هــم کامًال 
ناهمگون بود. یعنى در خط آســمان کاخ مرمر در ضلع 
جنوب و جنوب غربى با پول بنیاد ساختمانى ساخته شد. 
جوادى افزود: بعد از فوت مرحوم هاشــمى هم در کنار 
همان ساختمان هم یک فونداسیونى ریخته شد و من در 
اعتراض به این ساخت و ساز نامه اى نوشتم و با پیگیرى 
دفتر رهبرى قرار شد این فونداسیون پر شود. اینها هر 
دو خالف بود. االن هم انتظار مى رود رئیس بنیاد دستور 
بدهد آنجایى که با پول بنیاد ســاخته شــده تخریب

 شود.

داستان باالبر کاخ مرمر 

روزنامه «فرهیختگان» با داریوش بابائیان، بازیگر و تهیه کننده سینما درباره 
پولشویى در سینما گفتگو کرده است. او در این باره گفته است:

■ متأسفانه از اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90، یکسرى آدم با پولشویى وارد 
گردونه سینما شــدند و نســبت همه چیز را تغییر دادند. مثًال من زمانى که 
«زهرعسل» را مى ساختم (1381)، دستمزد محمدرضا گلزار هفت میلیون 
تومان بود، شهاب حسینى چهار میلیون تومان گرفت، به مهناز افشار حدود 
12 میلیون تومان دادیــم. ولى با ورود آن آدم ها، دســتمزدها یک مرتبه به 
صد میلیون و 200 میلیون تومان رســید که این روند بــا تداوم در دهه 90، 

میلیاردى شد. 
■ نباید فکر کنیم با این بودجه هــا و آن حمایت هــاى مافیایى در اکران، 
فیلم هاى عالى و خوبى ســاخته و نمایش داده شــد. مثًال همین فیلم «ما 
همه با هم هســتیم» را در نظر بگیرید. یک جوانى مى آید و با پولشویى، 27 
میلیارد را به سینما مى آورد و مى دهد دست یکى دو نفر از حرفه اى ها. اینها 
فیلم مى سازند و از تمام بازیگران چهره استفاده مى کنند. وقتى فیلم را تماشا 
مى کنى، مى بینى که گلزار از این ســاختمان مى رود به آن ساختمان. از این 
گوشه دوربین مى رود آن طرف دوربین. نقشــى ندارد؛ هم بازیگرانمان را از 

بین مى برند، هم فیلم را از بین مى برند و هم سلیقه مخاطب را نابود مى کنند، 
به طورى که مخاطبان طى سه روز نخســت نمایش فیلم به سینماها هجوم 
مى آورند تا ببینند این چه فیلمى اســت که این همه هنرپیشــه بزرگ دارد. 
فیلم در سه روز اول، شــش میلیارد مى فروشــد و طى دو ماه، چهار میلیارد 
دیگر هم مى فروشــد و اینطور با ده میلیارد فروش، به زمین مى خورد. خب، 
برگردان این فیلم سه  میلیارد تومان اســت که این مبلغ هم صرف تبلیغات 
اثر شــده. به این ترتیب 27 میلیارد تومان صرف شــده و براى طرف مهم 

نیست.

پولشویى 27 میلیارد تومانى در یک فیلم سینمایى

به دنبــال پخش ســخنان جنجال برانگیــز رئیس بنیاد 
مستضعفان در تلویزیون و بازتاب گسترده آن در رسانه ها، 
عباس عبــدى، تحلیلگر اصــالح طلب، در یادداشــتى 
حرف هاى فتاح را خنــده دار خواند. عبــدى از جمله در 
یادداشت خود  به آن بخش از اظهارات فتاح اشاره کرده که 
مربوط به تصرف اموال بنیاد توسط دو رئیس جمهور سابق 
است. عبدى در این باره در روزنامه «اعتماد» نوشت:   «این 
وظیفه دولت است که براى رؤساى جمهور قبلى خود دفترى 
را حتى با هزینه متعارف تأمین کند. رؤساى جمهور قبلى هر 
کشورى فارغ از گرایش سیاسى آنان، نوعى سرمایه سیاسى 
محسوب مى شوند. اصوًال تخصیص این حد از امکانات هم 
براى آنان، هیچ ایرادى نــدارد. باید جلوى اتالف آن 800 
میلیارد دالر را مى گرفتید که در زمان ریاست  جمهورى دود 
شد، رفت هوا. جلوى آن را نگرفتید چون خودتان هم شریک 
آن اتالف عظیم بودید. حاال از آنــان مى خواهید که یک 
ساختمان را ترك کنند. آن هم به این صورت نمایشى که 

آنان هم بگویند، چشم مى خواهیم برویم جنوب شهر مثًال 
در عبدل آباد دفتر بزنیم! شما هم تشکر کنید. آقا نقش بازى 
کردن هم قلق دارد نه اینقدر ابتدایى.»  عبدى آنگاه ضمن 
باز کردن یک پرونده قدیمى خطاب به فتاح مى نویســد: 
«ابتداى سال 1375، مجلس چهارم تحقیق و تفحص از 
بنیاد مســتضعفان کرد که به صورت تصادفى حدود 150 
پرونده واگذارى از هزاران پرونده بنیاد را رســیدگى کرد، 
افتضاحى تمام  عیار بود. لطف کنید آنها را رو کنید.»/2489

نقش بازى کردن هم قلق دارد!

کشف محموله مواد مخدر به شکل قارچ«سها» شخصیتى کامالً نترس و بى باك داشت

زن اعدامى باالى دار بخشیده شد!
زن محکوم به اعدام که در درگیرى خانوادگى شوهرش 
را کشته بود در زندان به دار آویخته شد اما چند دقیقه بعد 

اتفاق عجیبى رخ داد.
این اتفاق عجیب را به نقل از روزنامه «جام جم» بخوانید:
ایــن زن اعدامــى در جریان اختالف با شــوهرش که 
راننده جوانى بود، او را ششــم آبان 96 در خانه شان در 
شهر آشخانه به قتل رساند و با  صحنه سازى مى خواست 
ماجراى مرگ او را خودکشى نشان دهد که ناکام ماند و 
بازداشت شد. متهم در ادامه به قتل اعتراف کرد و روانه 
زندان بجنورد شــد. او مدتى بعد با توجه به درخواســت 
اولیاى دم به قصاص محکوم شــد. این حکم در دیوان 
عالى کشــور تأیید و براى اجرا به واحــد اجراى احکام 
دادگسترى ارسال شــد. چندى پیش زن اعدامى نادم 
که همه امیدهایش را براى بخشــش از دست داده بود، 
دلنوشته اى به امام رضا(ع) با مضمون فرصتى دیگر براى 
حضور در راهپیمایى اربعین حسینى نوشت و براى خادمان 

بارگاه ملکوتى آن امام رئوف ارسال کرد. همین باعث شد 
روز یک شنبه 19 مرداد امسال زمانى که او به پاى چوبه 
دار در زندان بجنورد منتقل شد، گروهى از خادمان بارگاه 
ملکوتى امام رضا (ع) نیز در محل اجراى حکم قصاص او 

در زندان حاضر شوند.
مسئوالن زندان و خادمان در واپسین لحظات به گفتگو 
با والدین مقتول پرداختند اما آنها حاضر به بخشــیدن 
عروس خود نبودند. زن 32 ساله به پاى چوبه دار رفت، 
طناب برگردنش آویخته شد. دستور اجراى حکم صادر 

شد و بعد چهارپایه زیر پایش زده شد.
150 ثانیه از اعدام او گذشــته بود که پدر و مادر مقتول 
قاتل را بخشیدند. همان موقع بود که مأمور زن زندان او 
را همراه چند نفر دیگر پایین آوردند. پزشک زندان خود 
را به باالى سر زن اعدامى رساند، او را احیا کرد و وى به 
بیمارستان منتقل شد که نجات پیدا کرد. او هنوز در شوك 
است و باورش نمى شود از دیار باقى بازگشته و زنده است.

رئیس پلیس آگاهى گلســتان در گفتگو با خبرنگاران 
در خصوص آخرین اخبار مربوط به «ســها رضا نژاد»، 
دختر کوهنورد اهل کرج که یک ماه پیش در ارتفاعات 
جهان نما مفقود شــده بود و اکنون جســد منتسب به 
وى در این منطقه پیدا شده اســت، اظهار کرد: با توجه 
بــه بازتابى که این پرونده در شــبکه هــاى اجتماعى 
داشــت شــخصًا تمام ابعاد این پرونده را بررسى کردم

 و بــر اســاس تحقیقــات انجــام شــده در روزهاى 
ابتدایى مفقودى این فــرد، هیچ انگیــزه اى مبنى بر 
رخ دادن جنایــت در مــورد ایــن دختــر کوهنــورد 
کشــف نشــد و مطمئنًا همه افــراد حاضــر در گروه 
کوهنوردى به طــور همزمان نمــى توانند موضوعى 
را کتمــان کنند و محتمــل ترین فرضیه، بــا توجه به 

طبیعت خشــن آن منطقه حادثــه ســقوط از ارتفاع 
بود. 

سرهنگ مجتبى مروتى در پاســخ به اینکه بین محل 
کشف جسد تا محل استقرار کمپ فاصله زیادى وجود 
دارد، توضیح داد: ما فرضیــه اى 5 کیلومترى براى این 
حادثه در نظر گرفته بودیم که پس از کشف جسد متوجه 
شــدیم محل حادثه 800 تا 1000 متــر از محل کمپ 

فاصله دارد.
رئیس پلیس آگاهى اســتان گلســتان تصریح کرد: با 
توجه به شــخصیت این دختــر و شــواهد موجود از 
عکس هاى این فرد که شــخصیتى کامًال نترس و بى 
باك داشــت، دور شــدنش از محل کمپ دور از انتظار

 نبود.

عرضه نوعى قارچ سمى شــبیه مخدر در غرب تهران 
حاشیه هاى زیادى در پى داشــت. پلیس در این زمینه 
موفق به کشــف مقادیر قابل توجهى قارچ سمى شد. 
این مواد نوعى قارچ ســمى اســت که افراد سودجو با 
تشــویق جوانان و افراد بى اطالع به مصرف این مواد، 
آن را با قیمت هاى گزاف در اختیارشان قرار مى دهند. 
این قارچ  ها اثرات تخریبى به مراتب بدتر از گل و شیشه 
دارند و به بیش از 80 درصد مصــرف کنندگان اثرات 
و خســارات جبران ناپذیرى را وارد مى کنند. در همین 
زمینه نیز مأموران مبارزه با مواد مخدر این مواد را کشف 
کردند و تحقیقاتشان براى شناسایى و دستگیرى دیگر 
افراد مرتبط نیز ادامه دارد اما به نظر مى رسد این حوزه 
جنبه هاى مختلفى دارد و گونه هاى دیگرى از این مواد 

نیز تولید شده است.
ســروان مهدى کیاشمشــکى، رئیس کالنترى 209 
ترمینال غرب تهران در این خصوص گفت: بسته هایى 
از یک فرد در محدوده این کالنترى کشف شد که حاوى 
مواد مخدر و به شکل قارچ اســت. فروشنده این مواد 
مخدر هر بســته از این محصول را به قیمت 150 هزار 

تومان به فروش مى رسانده است.
رئیس کالنترى 209 ترمینال غرب تهران خاطرنشان 
کــرد: این مواد مخدر به شــکل قارچ ســاخته شــده 
اســت تا جا به جایى و حمل آنها راحت تر شود و حتى 
بســته بندى آنها نیز شــبیه به قارچ طبیعى اســت اما 
با هوشــیارى مأموران انتظامى این محموله کشــف

 شد.
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تشییع پیکر پنجمین شهید 
پیکر خسرو حکمت روش پنجمین شهید مدافع سالمت 
اصفهان روز سه شنبه در بیمارستان زهراى مرضیه(س) 
با رعایت فاصله گذارى اجتماعى تشـییع و در گلسـتان 
شهداى این شهر خاکسپارى شد. خسرو حکمت روش 
از کارکنـان بخـش اتـاق عمـل بیمارسـتان زهـراى 
مرضیـه(س) اصفهان بـود که بر اثـر ابتال بـه بیمارى 
کرونا در سن 52 سالگى به جمع شهیدان مدافع سالمت 

پیوست. این شهید مدافع سالمت داراى دو فرزند بود.

کاهش روند شیوع ابتال به 
کرونا 

با وجودقرمز بودن وضعیت تمام 24 شهرسـتان استان 
اصفهان از نظر شیوع کرونا، شـیب صعودى ابتال رو به 
کاهش است. سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: نسـبت به حدود سـه هفته پیش، شیب صعودى 
مبتالیان به کرونا در اسـتان اصفهان کمتر شده است. 
آرش نجیمى افـزود: کاهش این شـیب، نتیجه رعایت 
دستورالعمل هاى بهداشتى به ویژه زدن ماسک و رعایت 

فاصله گذارى اجتماعى مردم استان اصفهان است.

زن و شوهر سوختند
فرمانده انتظامى شهرسـتان اصفهان از وقوع حادثه 
آتش سوزى یک دستگاه خودرو در حال سوختگیرى 
با گاز ال پى جى و سوختگى 60 درصدى مالک و 80 
درصدى همسـر وى خبر داد. محمدرضا خدادوست 
ادامه داد: مأموران کالنترى 18 این فرماندهى در پى 
اعالم مرکز فوریت هاى پلیسـى 110 مبنى بر وقوع 
آتش سوزى یک دستگاه خودرو سوارى ام وى ام به 
منظور بررسى موضوع در محل حاضر شدند. خودروى 
مذکور در حین سـوختگیرى با گاز ال پى جى بود که 
دچار سانحه آتش سوزى شد. خدادوست گفت: خودرو 

و بخشى از ساختمان کامًال سوخته است.

راه اندازى دستگاه ژنراتور 
برق اضطرارى 

به گزارش روابط عمومى آبفا قهجاورستان، یک دستگاه 
ژنراتور برق اضطـرارى در منطقه راه اندازى شـد. این 
دستگاه طى چندین نوبت تعمیر و تجهیز قطعات مورد 
نیاز و انجام کابل کشـى به طول حدود 20 متر از محل 
اتاق تابلو برق تا ژنراتورخانه، به بهره بردارى رسید. الزم 
به ذکر اسـت با بهره بـردارى ژنراتور بـرق اضطرارى، 
مشکل قطع برق ایستگاه پمپاژ شـهر قهجاورستان و 
همچنین ساختمان ادارى شماره یک منطقه مرتفع شد.

باغ هاى گالبى 70 ساله 
شهردار کوشک با اشاره به اینکه باغ هاى شهر کوشک 
از قدمت بسیارى برخوردار است افزود: باغ هاى گالبى 
قدمت 70 سـاله دارد و برگـزارى جشـنواره گالبى از 
برنامه هاى شـهردارى بود که به دلیل شیوع ویروس 
کرونا این جشنواره کنسل شد. مجید قربانى مهمترین 
اولویت باغ شهر کوشـک را طرح جامع شهرى خواند 
و اظهار کرد: وقتى طـرح جامع اعالم شـود محدوده 
خدماتى شـهر کوشـک کاهش مى یابد و مشکالت 

فراوانى براى شهردارى ایجاد کرده است.

نقد کتاب 
در برنامه «ُرمان و زندگى»

خانه نوجوان وابسـته به سـازمان فرهنگـى، اجتماعى 
و ورزشـى شـهردارى اصفهان با همکارى شهر کتاب 
اصفهان، برنامـه «ُرمان و زندگى» را چهارشـنبه هاى 
آخر هر ماه، ویـژه والدیـن و نوجوانان برگـزار مى کند. 
برنامه این ماه با نقد و بررسـى کتاب «هیچ دوسـتى به 
جز کوهستان» نوشته بهروز بوچانى، 29 مرداد ساعت 
18 در کتابخانه تخصصى نوجوان برگزار مى شود. این 
کتاب تا 28 مرداد در شعبه شهرکتاب شرق با تخفیف 20 
درصد در اختیار عالقه مندان قرار مى گیرد که نوجوانان 
براى دریافـت بن تخفیف مـى توانند به خانـه نوجوان 
مراجعه کرده و یا براى کسب اطالعات بیشتر با شماره 

32304030 تماس حاصل کنند.

خبر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان گفت: در 
بحث بیمه خبرنگاران هیچ گونه محدودیتى وجود ندارد و 
خبرنگاران و عکاسان مى توانند در سامانه رسانه اى کشور 
عضو شوند و با ثبت آثار خود به صورت خودکار هویت آنها 
تأیید و به صندوق هنر معرفى مى شوند. بنابراین ما براى بیمه 

کردن خبرنگاران و عکاسان آمادگى کامل داریم.
رمضانعلى معتمدى در وبینار گرامیداشت روز خبرنگار اظهار 
کرد: مدیران دستگاه هاى اجرایى باید پاسخگوى خبرنگاران 
باشند، اینکه مدیران در اتاق خود را روى خبرنگاران مى بندند 
یا روابط عمومى هایى که براى حضور خبرنگاران همکارى 
نمى کنند امر پسندیده اى نیســت؛ زیرا حق قانونى یک 

خبرنگار مطالبه گرى است و در همین راستا مدیران اجرایى 
باید پاسخگوى خبرنگاران باشند. خبرنگاران صداى مردم 
هستند و مسئوالن باید صداى مردم را بشنوند و در این راستا 
مدیران باید با خبرنگاران همکارى کنند. خبرنگاران نیز با 
توجه به علم و اســتعداد خود مى دانند چگونه باید مسائل 

اطالع رسانى استان را بدون ایجاد حاشیه انجام بدهند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان تأکید کرد: 
پیشنهاد مى کنم شوراى راهبردى رسانه با حضور نمایندگان 
ارشاد و اصحاب رسانه تشکیل شود تا بتوانیم در طول سال 
مشکالت خبرنگاران را بررسى کرده و با پیشنهاد راهکار به 

قانونگذار این مشکالت را برطرف کنیم.

رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى نجف آباد گفت: در سال 
تحصیلى گذشــته بیش از 28 میلیارد تومان تسهیالت 
پرداخت شــهریه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در 
اختیار دانشجویان مقاطع تحصیلى مختلف این واحد قرار 
گرفته که از این میزان بیشترین سهم مربوط به صندوق 

رفاه دانشجویان بوده است.
امیررضا نقش اظهار کرد: بخشــى از این اعتبار توســط 
بانک ها تأمین شده و بخش دیگر نیز با رایزنى هاى انجام 
شده از دیگر منابع محقق شده ولى در خصوص کمک هاى 
دولتى با موضوع آســیب دیدگان کرونا، هنوز اعتبارى در 

اختیار دانشگاه قرار نگرفته است.

وى میزان رشد شهریه متغیر ورودى هاى جدید دانشگاه 
را بین 20 تا 25 درصد برآورد کــرد و گفت: در خصوص 
ورودى هاى قبلى نیز رشد شهریه به میزان یک سوم و حتى 
یک چهارم افزایش شهریه برخى مدارس غیردولتى بوده و 
در راستاى کاهش فشار بر دانشجویان، چندین اقدام مانند 
وصول با تأخیر چک هاى بهار سال جارى، امهال سه ماهه 
اقساط شهریه ها و اقساط تسهیالت صندوق رفاه به همراه 
پرداخت سه میلیارد تومان تسهیالت بانکى با معرفى نامه 
دانشگاه به بانک هاى رسالت و مهر اقتصاد انجام شده که 
این تسهیالت ظرف یک هفته توسط دانشجویان به ویژه 

تحصیالت تکمیلى جذب شده است.

ارائه تسهیالت شهریه اى در 
دانشگاه آزاد نجف آباد

براى بیمه خبرنگاران 
محدودیتى وجود ندارد

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان در جریان 
بازدید از خطوط تولید و اماکن ورزشى فوالد مبارکه، در 
خصوص پروژه هاى بزرگ ورزشى استان و همچنین 
عملکرد این شــرکت در زمینه ورزش با مدیرعامل 

فوالد مبارکه گفتگو و تبادل نظر کرد.
در این دیدار عظیمیان، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
اظهار کرد: شــرکت فوالد مبارکه اصفهان به منظور 
عمل به مسئولیت هاى اجتماعى خود این آمادگى را 
دارد تا براى احداث دهکده المپیک در حاشیه ورزشگاه 
نقش جهان اقدام کند؛ چراکه اساســًا این رویکرد را 
در راستاى غنى سازى ساختار ورزش استان و کشور 
و خدمت به جوانان به عنوان باارزش ترین ســرمایه 

کشور مى داند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان این مطلب که 
رویکرد شرکت فوالد مبارکه توسعه همه رشته هاى 
ورزشى تحت پوشش باشگاه است، افزود: در توسعه 
رشته فوتبال که بخش بیشترى از مخاطبان را به خود 
اختصاص داده است، برنامه خاصى تدوین کرده ایم؛ 
اما سایر رشته ها را نیز به دســت فراموشى نخواهیم 

سپرد و براى رشد آنها در سطح قهرمانى برنامه هاى 
منسجم و منظمى داریم. این برنامه ریزى ها به زودى 

به بار خواهد نشست.
در ادامه، ســید محمد طباطبایى تأکید کرد: احداث 
دهکده المپیک و ســرمایه گذارى فوالد مبارکه براى 
طرح 300 هکتارى ورزشــگاه بزرگ نقش جهان در 
حضور وزیــر ورزش و جوانان مطرح شــده و مورد 

استقبال نیز قرار گرفته است.
وى با اشــاره به دیدگاه مثبت وزارت ورزش و جوانان 
براى اجــراى فازهاى بعدى ورزشــگاه نقش جهان 
تصریح کرد: اســتفاده بهینه از کل فضاى ورزشــى 
موجود در ورزشــگاه نقش جهان و متعاقب آن احداث 
دهکده المپیک خواســته مشــترك وزارت ورزش و 
جوانان و فوالد مبارکه اســت، بنابراین این آمادگى را 
داریم که بــا حضور نماینده حقوقى فــوالد مبارکه و 
نماینده طرح و برنامه وزارت ورزش و جوانان، بازدید 
میدانى از مجموعه ورزشگاه نقش جهان انجام گیرد و 
مراحل قانونى واگذارى زمین و نهایتًا ساخت دهکده 

المپیک آغاز شود.

سرمایه گذارى فوالد مبارکه در احداث دهکده المپیک

به گزارش روابط عمومى شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران-منطقه اصفهان، با اقدام به موقع نیروهاى 
حراســت منطقه اصفهان و همکارى نیروى انتظامى 
شهرستان تیران ســه نفر از متعرضین به خط لوله 32 
اینچ انتقال نفــت خام مارون-اصفهــان در محدوده 
کیلومتر 363 شناسایى و پیش از برداشت از لوله دستگیر 

شدند.
روح ا... فرمانیان، رئیس حراســت منطقه گفت: طبق 
گزارش خط بان مســیر فوق، مبنى بر تغییر وضعیت 
خاکریز روى خط لوله با هماهنگى هاى به عمل آمده 
در منطقه مقرر شد عملیات کمین شبانه توسط عوامل 
حراســت و نیروى انتظامى در دستور کار قرار گیرد که 

نهایتاً با همکارى خوب نیروى انتظامى شهرستان تیران 
مسیر مورد نظر تحت پایش قرار گرفت و در ساعت 12 و 
20 دقیقه شب با مشاهده یک دستگاه خودروى سوارى 
و سه نفر متعرض که در حال انجام مقدمات برداشت از 
لوله بودند، طى عملیاتى ضربتى نفرات بازداشت شدند.

وى با بیان اینکه پرونده ســارقین توسط امور حقوقى 
و حراست منطقه در دست پیگیرى است، اضافه کرد: 
پس از بررسى محل مورد نظر، مشخص شد سارقین 
یک عدد ولو 3 اینچ روى خط مذکــور نصب کرده و 
در حال انجام مقدمات الزم براى برداشــت بودند که 
با حضور به موقع نیروهاى حراســت و انتظامى این 

سرقت ناکام ماند.

سرقت از خط لوله انتقال نفت خام مارون- اصفهان 
ناکام ماند

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در 
نشست با نماینده مردم شهرستان کاشان و آران و بیدگل و 
مدیران دستگاه هاي اجرایى این شهرستان، شهرك صنعتى 
راوند را یکى از بى نظیرترین شهرك هاى صنعتى کشور از 
نظر میزان واحدهاي فعال دانست و بر ضرورت همکارى 
همه دستگاه هاى اجرایى و سیاســتگذارى استان براى 
توسعه همه شهرك ها و نواحى صنعتى این شهرستان به 
منظور کمک به جهش تولید و توسعه اشتغالزایى تأکید کرد.

محمدجواد بگى در این نشســت با بیان اینکه 92 درصد 
ظرفیت شــهرك صنعتى راوند فعال است، این شهرك را 
یکى از بى نظیرترین شهرك هاى کشــور در حوزه هاى 
سطح فعالیت و همچنین زیرساخت ها و مدیریت دانست و 
گفت: این شهرك نمونه مناسبى براى توسعه شهرك ها و 

نواحى صنعتى استان است.

وى در ادامه شــهرك صنعتــى امیرکبیر را نیــز یکى از 
ظرفیت هاى مناسب استان و شهرستان کاشان در حوزه 
توسعه صنعت، تولید و اشــتغال دانست و تصریح کرد: فاز 
نخست این شهرك فعال بوده و در حال واگذارى فاز هاى 
بعدى (دوم) این شهرك هستیم که خوشبختانه استقبال 
مناسبى هم از سوى سرمایه گذاران براى فعالیت در این فاز 
وجود دارد که شرکت شهرك هاى صنعتى استان به منظور 
ارائه زیرساخت هاى مناسب، ســرعت واگذارى ها در این 

شهرك را کاهش داده است.
بگى مشکالت و چالش هاى موجود در واگذارى فازهاى 
بعدى شهرك صنعتى امیرکبیر را یکى از دغدغه هاى اصلى 
این شرکت دانست و تصریح کرد: باید با تعامل مناسب میان 
همه دستگاه هاى اجرایى اســتان، موانع موجود را مرتفع 
کرده و بسترهاى الزم براى توسعه تولید و اشتغال در استان 

و شهرستان کاشان برداریم.
مدیرعامل شرکت شــهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
از ایجاد شهرك صنعتى کاشــان 3 با ظرفیت 150 هکتار 
در محور کاشــان قم خبر داد و افزود: رویکــرد اصلى در 
ایجاد این شهرك، اســتقرار صنایع فناور است. وى افزود: 
با پیگیرى هاى انجام شــده، مصوبه شوراى برنامه ریزى 
استان براى شهرك صنعتى کاشــان 3 را پس از حدود سه 

دهه اخذ نمودیم.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در 
ادامه ناحیه تخصصی صنعتى ماهیان زینتى به مساحت 50 
هکتار را نیز یکى دیگر از شهرك هاى جدید این شهرستان 
دانســت که ایجاد آن مى تواند نقش ویــژه اى در تولید، 
اشتغال و ایجاد ارزش افزوده در شهرستان کاشان و استان 

داشته باشد.

سرپرســت هیئت کاوش تپه اشــرف اصفهان از کشف 
اسکلت دختر نوجوان اشکانى در این تپه تاریخى خبر داد 
و گفت: شواهدى از یک سکو، بقایاى یک کوزه و ستون  
فقرات یک اسب نشان از معمارى قبرى دارد که پیرو آیین 

مهر در این گورستان طراحى شده است.
 باستان شناسان در دو ماه اخیر طى عملیات نجات بخشى 
آثار تپه اشرف در مسیر لوله گذارى آب به سمت شرق این 
تپه به کشفیات قابل توجهى رسیدند که پیش تر در فالت 

مرکزى ایران سابقه نداشته است.
یافته ها از جمله چندین گور خمره، قربانى و تدفین آیینى 
اســب چهار ســاله، تدفین مهرى بانوى اشکانى و حاال 
شواهد معمارى، قبر یک دختر نوجوان 13 ساله را نشان 
داده است در شمال تپه اشرف اصفهان، جایى که اکنون 
خیابان مشتاق دوم قرار دارد و به احتمال یک گورستان 
اشکانى اســت که در واقع از دوره ناشناخته تاریخ کهن 

اصفهان پرده برداشته است.
نکته مهم اینکه هیئت باستان شناســى به دلیل کمبود 
بودجه و جایى که خیابان مشتاق واقع شده براى نجات 

بخشى این آثار با مشکل مواجه اند.
علیرضا جعفرى زند روز سه شــنبه در گفتگو با «ایرنا» 
گفت: در فاصله 10 مترى از جسد بانوى اشکانى که چندى 
پیش کشف شد، به تدفین یک دختر نوجوان دست یافتیم. 
این تدفین به صورت طاق باز و بر روى خاك است. شواهد 
نشان مى دهد این جسد متعلق به یک نوجوان حدوداً 12 
تا 13 ســال با قد حدود 160 است ولى متأسفانه به دلیل 

رطوبت زیاد آسیب دیده است.
وى در ادامه افزود: از تدفین پیداست که قبر طراحى شده 
است. در کنار این  جسد سکویى وجود داشته که روى آن 
بقایاى یک کوزه بزرگ شکسته و یک قسمت از ستون 

فقرات یک اسب گذاشته شده است.
به گفته جعفرى زند، دورتادور محــل تدفین این دختر 

13 ساله اشکانى ســنگ چین بوده و سکویى ایجاد شده 
که پیش ترهم در گور بانوى اشــکانى بقایاى از این نوع 

سکو پیدا شده بود و بر روى آن کوزه آبى نیز  قرار داشت.
این باستان شناس معتقد است به دلیل آشفتگى شواهد 
معمارى و اشــیاى این دو قبر، به احتمال قوى در تاریخ 

بسیار دورى گورها باز شده اند.
اما در حالى که ســر جسد بانوى اشــکانى که چند هفته 
گذشته در شمال تپه اشرف پیدا شد به سوى شرق یعنى 
طلوع آفتاب بود، جســد دختر نوجوان 13 ساله طاق باز 

تدفین شده است.
جعفرى زند در این  باره گفت: در گورســتان هاى دوران 
اشــکانى و تدفین هاى دوران مهرپرســتى اجســاد به 
جهت هاى مختلف به صورت طاق باز و یا صورت به سمت 
شرق تدفین مى شدند. برخى هم معتقدند مهرپرست ها 
این عادت را داشتند که هر زمانى مرده دفن مى شد  صورت 

به همان جهتى بود که خورشید قرار داشت.
به تعبیر جعفرى زند اگر خورشید درست وسط آسمان بود 
صورت به طرف باال و اگر در هنگام طلوع آفتاب تدفین 
انجام مى شد که خورشید از طرف شرق باال مى آید، صورت 
به طرف شرق گردانده مى شد و همینطور اگر تدفین در 
هنگام غروب آفتاب بود صورت به سمت غرب گردانده 
مى شد؛ اما در همه تدفین هاى مهرى نهادن سر جسد به 

طرف شمال است.
از نگاه سرپرست هیئت باستان شناسى تپه اشرف اهمیت 
کشــف تدفین دختر نوجوان در پى کشف تدفین بانوى 
اشــکانى، همچنین تدفین اسب چهار ســاله و چندین 
گورخمره به این دلیل است که آنها  گفته بودند احتماًال در 
شمال تپه اشرف با یک گورستان بزرگ اشکانى روبه رو 
هستند؛ گورستانى که در آن تدفین هاى آیینى پیدا شده و 
حاال یافته ها احتماالت آنها را با یقین روبه رو کرده است، 
این دستاوردها تنها حاصل عملیات نجات بخشى آثار تپه 

اشرف در مسیر لوله گذارى آب بوده است.
جعفرى زند افزود: جســد این دختر نوجوان درســت در 
راستاى جسد بانوى اشــکانى قرار دارد و در حال کاوش 
حد فاصل این دو جسد هستیم تا ببینیم با چه نشانه هاى 

دیگرى روبه رو هستیم.
این همه در حالى اســت که به دلیل قرارگیرى خیابان 
مشتاق در جانب شمال یافته ها و همچنین فضاى سبز 
شــهردارى در پایین آنچه از تدفین ها پیدا شــده، ادامه 

کاوش ها مقدور نیست.
در عملیات نجات بخشى اخیر در شمال تپه اشرف سه نوع 
تدفین اشکانى یافت شد؛ یکى دخمه اى (ایجاد محفظه 
براى نهادن جسد) که تمام ســطح آن به دلیل تعریض 
خیابان با لودر از بین رفته اســت، دیگرى گورخمره اى 
و آخرین یافته، تدفین مستقیم در خاك و به جانب طلوع 
خورشید. این یافته ها در راســتاى یکدیگر و در حاشیه 
خیابان مشتاق کشف شــد. عالوه بر تدفین ها آثار یک 
کارگاه عصاره گیرى انگور، کارگاه ذوب فلزات، ســکه 
اشکانى، یک چاه ساسانى و دو چاه اشکانى (تصفیه خانه) 

در این عملیات نجات بخشى کشف شده است. 
در شــش فصل گذشته کاوش تپه اشــرف، یک سکه 
ساسانى و ســفال هاى مربوط به  قرن ســوم پیش از 
میالد (سلوکى و اشــکانى) به دست آمد. هیئت باستان 
شناســى در این کاوش ها به حوضخانــه و بناى نیمه 
تمام کاخ اشرف متعلق به قرن دوازدهم هجرى قمرى 
رسیدند. مهمترین دستاورد کاوش هاى پیشین تپه اشرف 
شناسایى بخش هایى از قلعه ساسانى بود که  اکنون در 
مجاورت خیابان مشتاق دوم مشــهود است. همچنین 
در فصل ششم کاوش تپه اشــرف، بخش هایى از یک 
سازه هخامنشى یافت شد که به دلیل نبود بودجه هاى 
الزم، در زیر خاك و با رعایت اصول باســتان شناسى 

مدفون شد.

کشف دومین اسکلت بانوى اشکانى 
در تپه اشرف 

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشــت سفید اصفهان 
گفت: مرغداران به دلیل کمبود نهــاده ها و افزایش 
قیمت تمام شــده مرغ، گالیه مند هستند، البته مرغ 

تحویل کشتارگاه ها مى شود.
محمدعلى فروغى در گفتگو با «ایســنا» تأکید کرد: 
متأســفانه با توجه به نوســانات بازار، قیمت مصوب 
هرکیلو مرغ در اصفهان براى مغازه دار 17 هزار و 750 
تومان و براى مصرف کننده با قیمت 18 هزار و 750 
تومان است که البته مرغ اکنون حدود کیلویى 19 هزار 

و 500 تومان فروخته مى شود.
فروغى پیش بینى کرد نوسان قیمت مرغ تا دو هفته 
آینده بهتر و بازار فروش این محصول اندکى دچار ثبات 
شــود. وى درباره نزدیک بودن ماه محرم و افزایش 
مصرف مرغ در این ایام، توضیح داد: تصور نمى شود 
قیمت مرغ افزایش یابد، چراکه به دلیل شــیوع کرونا 

پیش بینى مى شــود مصرف مرغ در این ایام افزایش 
نیابد، از سوى دیگر اگر تکایا و حسینیه ها قصد نذرى 

دادن داشته باشند از مرغ منجمد استفاده مى کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید گفت: در حال 
حاضر قیمت هرکیلو مرغ منجمد 13 هزار و 500 تومان 
براى مصرف کننده است، البته مردم اصفهان تمایلى 
براى اســتفاده از مرغ منجمد ندارند مگر اینکه ناچار 
به خرید شــوند. وى با پیش بینى بازار مرغ تا دو هفته 
آینده، گفت: نباید انتظار کاهش قیمت مرغ از 18 هزار 
و 750 تومان را داشته باشیم اما امیدواریم تا دو هفته 
آینده قیمت مرغ در محدوده قیمت مصوب عرضه شود. 
فروغى همچنین اظهار کرد: پیش از این در اصفهان 
شــبانه حدود 600 تا 700 ُتن مرغ کشتار مى شد که 
اکنون به دلیل کاهش تقاضاى مردم کشــتار مرغ به 

300 تا 400 تن رسیده است.

نباید انتظار کاهش قیمت مرغ را داشت

سیزدهمین روز مرداد بود که «پرهاِم» 12 ساله، حین 
بازى بر روى دهانه هاى پایین سى و سه پل، در آب  کم 

عمق زنده رود افتاد و جان باخت.
به گــزارش ایمنا،حاال خانــواده اش مى گویند که این 
قهرمان واترپلو، نه به علت خفگى در آب کم عمق زیر 
پل بلکه بر اثر برق گرفتگى جان خود را از دست داده و 

فرزندشان هم اولین و آخرین قربانى برق گرفتگى در این 
محدوده نبوده؛ نهادهاى مسئول اما هنوز این موضوع را 
به صورت قطعى تأیید نکرده اند. در پى این اتفاق و حادثه 
مشابهى که دو روز پس از مرگ پرهام براى جوانى 18 
ساله افتاد، موجب شــد تا زمان نهایى شدن بررسى ها، 

دهانه هاى زیرین سى و سه پل مسدود شوند.

دهانه هاى زیرین سى و سه پل مسدود شد

راوند از بى نظیرترین شهرك هاى صنعتى کشور است
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منوچهر هادى که این روزها در حال فیلمبردارى سریال 
جدیدش است، عکســى یادگارى از خودش را در کنار 
خودروى معروف ســهراب ســپهرى، در اینستاگرام به 

اشتراك گذاشت.
منوچهر هادى، به تازگى فیلمبردارى ســریال شــبکه 
نمایش خانگى «گیسو» با بازى محمدرضا گلزار، ساره 
بیات، هانیه توسلى، هومن سیدى، حسین یارى و... را در 

تهران آغاز کرده است. 
او با انتشــار یک پســت اینســتاگرامى اعــالم کرد 

کــه در صحنــه فیلمبــردارى این ســریال، بــه طور 
اتفاقى لنــدرور معــروف ســهراب ســپهرى را دیده 
اســت. این خــودرو کــه همچنــان همــان پالك 
قدیمــى را دارد، از یادگارهــاى ارزشــمند باقیمانــده 
از ایــن شــاعر معاصــر و سرشــناس کشــورمان 

است.
هادى با به اشــتراك گذاشــتن عکســى یادگارى از 
ایــن خــودرو، نوشــت: «در تعمیرگاهى در طرشــت 
مشغول فیلمبردارى ســریال ”عاشــقانه2“ هستیم و 
متوجــه شــدم اتومبیل شــخصى اســتاد ســهراب 

ســپهرى را بــراى بازســازى آورده اند. عکســى به 
یادگار بــا اتومبیل انداختم، جاى خالى اســتاد پشــت 

فرمان.»
سریال «عاشقانه» درامى خانوادگى با بازى محمد رضا 
گلزار، حسین یارى، مهناز افشــار، هومن سیدى، ساره 
بیات و بهاره افشارى بود که در سال 96-95 از سینماى 
خانگى پخش شــد. ماجراى این ســریال به زنى به نام 
«گیسو برازنده» مربوط مى شود که مهناز افشار به جاى 
آن ایفاى نقش مى کرد. «گیســو» با ورودش به زندگى 
چند زوج جــوان آرامش ظاهرى زندگى آنهــا را بر هم 

مى ریزد و در ادامه با گم شدن سگ «پگاه» (ساره بیات) 
مشکالتى میان او و همسرش «ســهیل» (رضا گلزار) 

شکل مى گیرد. 
از آنجا که افشار مدتى است مقیم خارج از کشور شده و 
شواهد امر نشــان مى دهد فعًال قصد بازگشت به کشور 
را ندارد منوچهر هادى تصمیم گرفت از هانیه توسلى به 
جاى او استفاده کند. همچنین منوچهر هادى کارگردان 
این سریال از اضافه شدن ســانیا ساالرى و یک بازیگر 

ایتالیایى به این سریال خبر داده است.

رضا صادقى، خواننده پاپ کشــورمان با به اشــتراك 
گذاشــتن تصویرى از نتیجه منفى تست کرونایش در 
اینستاگرام، از دلیل غیبت چند هفته اى خود در فضاى 

مجازى پرده برداشت.
رضا صادقى با انتشار تصویرى از نتیجه آزمایش کرونایش 
در اینستاگرام، از بهبودى خود پس از دو هفته سخت و پر 
اضطراب خبر داد. او با توضیح این که نخواسته از روزهاى 
دردآلود ابتال به کرونا با مخاطبانش حرف بزند، تأکید کرد 
ترجیح داده است پس از منفى شدن تست کرونا، دوباره 

در اینستاگرام فعال شود.
این خواننده در پایان از همه درخواست کرده است براى 
برگشــتن به روزهاى کنار هم بودن، شــیوه نامه هاى 

بهداشتى و زدن ماسک را رعایت کنند.
 پیش از این خوانندگانى نظیر احســان خواجه امیرى و 
رضا بهرام به کرونا مبتال شده و این بیمارى را شکست 

داده بودند.

ســرى جدید برنامه «چهل تیکه» که نوســتالژى هاى 
گذشــته را مرور مى کند، از هفته آینده روى آنتن شبکه 

نسیم مى رود.
«چهل تیکه» به تهیه کنندگى و کارگردانى الهام حاتمى 
و با اجراى محمدرضا  علیمردانى، از 25 مردادماه روى آنتن 
شبکه نسیم مى رود. سعید امیر سلیمانى، مهران غفوریان، 
حسن اکلیلى، مسعود روشن پژوه، رضا بنفشه خواه، بهراد 
خرازى، قاسم افشار، مریم امیر جاللى و مهوش صبر کن 

بخشى از مهمانان سرى جدید «چهل تیکه» هستند.
تولید چهارمین فصل «چهل تیکه» براى پخش از شبکه 
نسیم از 28 اردیبهشــت ماه کلید زده شد. در فصل جدید 

برنامه، تغییر در ساختار و دکور نسبت به سایر فصل هاى 
آن دیده مى شود.

پخش آخرین فصل از «چهل تیکه» اواخر اسفندماه 1398 
به پایان رسید و با توجه به استقبال مخاطبان از این برنامه، 
تولید فصل جدید آن در دستور کار قرار گرفت که به دلیل 
مسائل پیش آمده از ویروس کرونا تولید و تصویربردارى آن 
تا اواخر اردیبهشت ماه به تأخیر افتاد. فصل جدید این برنامه 

بدون حضور تماشاگران تصویربردارى مى شود.
گفتنى اســت برنامه تلویزیونى «چهل تیکــه» به مرور 
خاطرات و نوستالژى سال هاى گذشته با حضور هنرمندان 

و افراد شاخص مى پردازد./2486

پروانه معصومى پیرامون سیل دوباره مسافرت ها در ایام موج دوم بیمارى کرونا 
گفت: من خارج از تهران زندگى مى کنم و به واســطه نزدیک بودنم به شهر 
رشت و استان گیالن شاهد این هستم که طى روزهاى گذشته سیل مسافران 
به این استان روانه شده است، این اتفاق از نظر من اصًال درست نیست، زیرا چه 
توجیهى دارد وقتى مردم در خطر مــرگ قرار دارند ما با خودخواهى خود جان 

آنها را به خطر بیاندازیم. 
بازیگر سریال «حضرت یوســف (ع)» درباره خانه نشــینى خود در ماه هاى 
گذشــته اضافه کرد: باور کنید من ترس از خانه بیرون آمدن را دارم، تمامى 
خریدهایم را با تلفن و به صورت هفتگــى انجام مى دهم زیرا مى دانم در این 
ســن اگر مبتال به بیمارى شوم خطر بیشــترى مرا تهدید مى کند.  وى رفتار 
اجتماعى مــردم را مهمترین عامل در کاهش بیمارى کرونــا خواند و اضافه 
کرد: هرچه هست از خود ما بر مى آید، اگر خودمان نخواهیم به هیچ وجه این 

بیمارى تمام نمى شود.
معصومى درباره دلیل دورى خود از بازیگرى خاطرنشان کرد: باور کنید جرأت 
بازیگرى ندارم، اینکه فکر کنم در میان جمع عظیمى از عوامل پشت صحنه 
باشــم تنم را مى لرزاند، به همین دلیل ترجیح مى دهم کار نکنم، به دوستان 
دیگرم که مشغول فعالیت هســتند خرده نمى گیرم اما بدون شک آنها هم با 

ریسک زیادى و به دلیل تأمین معیشت خود سر کار مى روند.

شاید اینکه بدانید مثًال ترانه علیدوستى و یا شبنم مقدمى و مهتاب کرامتى چگونه بازیگر شده اند جذاب باشد، جالب 
اینجاست همه اینها از یک مسیر به بازیگرى رسیده اند؛ یک مسیر و یک نام؛ امین تارخ.

امین تارخ 20 مرداد ماه سال 1332 به دنیا آمد، در سال 1356 از دانشکده هنر هاى نمایشى دانشگاه تهران فارغ 
التحصیل شد و تحصیالت تکمیلى خود را در سال 1363 با کسب مدرك فوق لیسانس به پایان برد. در سال 
1373 اولین مدرسه بازیگرى را به نام کارگاه آزاد بازیگرى در تهران تأسیس کرد و فارغ التحصیالن زیادى را 

به جامعه هنرى ایران معرفى کرد که از مطرح ترین بازیگران سینماى ایران هستند. 
مریم بوبانى از نخستین هنرجو هاى کارگاه بازیگرى امین تارخ در سال 73 همزمان با راه اندازى این کارگاه 
است. او فعالیت خود را با تئاتر آغاز کرد و بعد وارد عرصه حرفه اى سینما و تلویزیون شد.  او با کارگردان هاى 
بزرگ بسیارى از جمله بهمن فرمان آرا، بهرام بیضایى، رخشان بنى اعتماد، کمال تبریزى، کیانوش عیارى، 

کیومرث پور احمد و... همکارى کرده است.
ترانه علیدوستى یکى از شناخته شده ترین بازیگران سینماى ایران متولد سال 1362 در تهران است. او در 
دوره  دبیرستان مشغول تحصیل در رشته  علوم تجربى بود که در کالس هاى بازیگرى امین تارخ ثبت 
نام کرد. سال 1379 از طریق همین کالس ها براى بازى در نقش «ترانه پرنیان» در فیلم «من ترانه 15 
سال دارم» انتخاب شد. او با کارگردان هاى شناخته شده اى چون اصغر فرهادى، رسول صدرعاملى، 
مانى حقیقى، محمد رحمانیان، حسن فتحى همکارى کرده است. ترانه علیدوستى جوایز بازیگرى 
بسیارى از جشنواره هاى مختلف از جمله جشنواره فجر و جشنواره فیلم لوکارنو سوییس گرفته است.

گالره عباسى متولد اردیبهشت ماه 1362 است. وى از دانش آموختگان کالس هاى امین تارخ و فارغ 
التحصیل رشته معمارى از دانشکده هنر مى باشد. از عمده آثار سینمایى و تلویزیونى که او در آنها به 
ایفاى نقش پرداخته مى توان به «کاکوها»، «در چشم باد»، «کیمیا و خاك»، «حماسه مجنون»، 
«برج سوزان»، «همشاگردى ها»، «نفس» و سریال «شهرزاد» اشاره کرد. همچنین گالره عباسى 

پایه گذار سوینا، سینماى ویژه نابینایان است.
شبنم مقدمى، بازیگر ســینما و تلویزیون، ســال 1351 در تهران متولد شد. وى داراى مدرك 
کارشناسى ادبیات فارسى و دانش آموخته  آموزشگاه آزاد بازیگرى امین تارخ است. او فعالیت خود 
در رادیو را در سال 77 با اجراى برنامه «خانه  کاغذى» به کارگردانى شهرام کرمى آغاز کرد. شبنم 
مقدمى با کارگردان هاى بسیارى از جمله ابراهیم حاتمى کیا، سعید روستایى، محمدعلى باشه 
آهنگر و رضا میرکریمى کار کرده، او براى بازى در فیلم هاى «امروز»، «نفس» و «زاپاس» 

سیمرغ بلورین نقش مکمل زن را به دست آورد.
حبیب رضایى متولد 1348 تهران، فارغ التحصیل مدیریت بیمارستانى از دانشگاه تهران 
است. حبیب رضایى در سال 74 با ورود به آموزشگاه بازیگرى امین تارخ حضورش در این 
عرصه را جدى کرد، جالب اســت که او در تســت اول تأیید براى حضور در کالس هاى 
بازیگرى امین تارخ پذیرفته نشد. او با بازى در سریال «خانه سبز» بازیگرى را آغاز کرد و 
بعد از آن با بازى در فیلم «آژانس شیشه اى» پا به دنیاى سینما گذاشت. حبیب رضایى براى 
بازى در این فیلم دپیلم افتخار جشنواره فجر را به دست آورد. حبیب رضایى با کارگردانى 
بسیارى از جمله ابراهیم حاتمى کیا، کمال تبریزى، حمید نعمت ا...، عبدالرضا کاهانى 
و... در زمینه بازیگرى و انتخاب بازیگر همکارى داشته است تدریس در دانشگاه سوره 

و آموزشگاه هاى سینمایى نیز جزو فعالیت هاى اصلى او به شمار مى آیند.
مهتاب کرامتى در سال 1349 در تهران متولد شد فارغ التحصیل رشته میکروبیولوژى 
است. او در سال 1375 در کالس هاى امین تارخ شرکت کرد و در سال 1376 براى 
بازى در سریال «مردان آنجلس» معرفى شد. مهتاب کرامتى عالوه بر بازیگرى در 
زمینه تهیه کنندگى نیز فعالیت دارد، وى همچنین سفیر حسن نیت و صلح یونیسف 
است. کرامتى با بازى در فیلم «بیست» عبدالرضا کاهانى برنده سیمرغ بلورین 

بهترین بازیگر زن مکمل از جشنواره فیلم فجر شد.
پوریا پورســرخ متولد 1356 تهران، فارغ التحصی ل دکتراى فیزیولوژى گیاهى 
است. پوریا پورسرخ در ســال 1385 با بازى در ســریال «وفا» به کارگردانى 
محمدحسین لطیفى به عنوان چهره اى جدید مطرح شد و پس از آن این مسیر را 
با ایفاى نقش هاى متنوع و متعدد دیگرى ادامه داد. وى در همین سال با حضور 
در فیلم «روز سوم» نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل مرد از جشنواره فیلم 
فجر شد. او بازى در فیلم هاى کارگردانى از جمله محمدحسین لطیفى، آرش 

معیریان، پرویز شهبازى، على عطشانى را در کارنامه خود دارد.

راز مشترك 
بازیگر شدن 7 ستاره

وقتى یک نام، سینماى ایران را پربار مى کند

پروانه معصومى: 

جرأت بازیگرى 
در شرایط کرونایى را ندارم

وضعیت رضا صادقى پس از ابتالى سخت به کرونا

پخش سرى جدید «چهل تیکه» از هفته آینده 

«ِسر شان کانرى» در یک رأى گیرى به عنوان بهترین بازیگر نقش «جیمز باند» انتخاب شد. بیش از 14 هزار نفر از طرفداران این فرانچایز در 
تورنمنت برگزار شده در مورد انتخاب بهترین نسخه از ابَر جاسوس داستان «یان فلمینگ» رأى دادند. در راند اول مشخص شد که «شان کانرى» 
توانسته «دانیل کریگ» را شکست دهد و از طرف 56 درصد از رأى دهندگان به عنوان بهترین «جیمز باند» تاریخ سینما انتخاب شود در حالى 

که کریگ تنها 43 درصد آراء را به خود اختصاص داده بود.
«پیرس برازنان» نیز با 76 درصد در مقابل 24 درصد آراء توانست «جرج الزنبى» را شکست دهد. در راند سوم بود که «ِسر راجر مور» در کمال 
ناباورى قائله را به «تیموتى دالتون»، جانشین 
خود در مجموعه فیلم هــاى «جیمز باند»، 
واگذار کرده و در مقابل 49 درصد آراء دالتون 
تنها 41 درصد آراء را بــه خود اختصاص داد.  
فینال بزرگ این رأى گیرى بین شان کانرى 
از یک طرف و دالتون و برازنان از طرف دیگر 
بود که این بار هم بازیگر اسکاتلندى توانست 
با 44 درصد آراء پیروز شود. دالتون با 32 درصد 
و برازنان با 23 درصد رتبه هاى دوم و سوم در 

این راند را به خود اختصاص دادند.
«تیم گلنفیلد»، ســردبیر رســانه اى که این 
نظرســنجى را ترتیب داده در این باره گفته 
است: «شــان کانرى یک بار دیگر ثابت کرد 
که او محبوب ترین باند اســت. او صاعقه وار 

رقبایش را شکست داده و بیشترین آراء را دریافت کرد. درست مانند الماس، خواستنى بودن کانرى در نقش "007" ابدى است.»
سال گذشته، در رأى گیرى از 2000 بریتانیایى نیز کانرى 89 ســاله با 38 درصد آراء به عنوان بهترین «جیمز باند» تاریخ سینما انتخاب شده و 
پس از او دانیل کریگ 52 ساله با 26/6 درصد آراء در رتبه دوم قرار گرفت.  راجر مور با 17/6 درصد و پیرس برازنان 67 ساله با 12/3 درصد آراء 
نیز رتبه هاى سوم و چهارم را به خود اختصاص دادند. تیموتى دالتون 74 ساله با 2/9 درصد و جرج الزنبى 80 ساله با 2/6 درصد نیز کمترین آراء 

را به دست آوردند./2487

بهترین «جیمز باند» تاریخ انتخاب شد

عکس یادگارى منوچهر هادى با لندرور سهراب سپهرى

ز ش ىپ ر چهل ل
بهشــت ماه کلید زده شد. در فصل جدید 

ن ر ور ى ل ژى و و ر
و افراد شاخص مى پردازد./2486
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 نتایج تست کروناى بازیکنان ذوب آهن اعالم 
شد و باز هم یک کرونایى در اردوى ذوب آهن 

وجود دارد.
 تمام بازیکنــان، اعضاى کادرفنــى و عوامل 
اجرایى تیــم فوتبال ذوب آهــن اصفهان مورد 
آزمایش تســت کرونا قرار گرفتند تست کرونا 

یکى از بازیکنان این تیم مثبت اعالم شد.
شریفیان پور، پزشک ذوب آهن در این خصوص 
اظهار داشت: تمام عوامل اجرایى باشگاه مورد 
تست کرونا قرار گرفتند و جواب آزمایش همه 
نفرات به جز یک نفر منفى اعالم شد. در گذشته 
تست یکى از بازیکنان ما مثبت اعالم شده بود 
که پس از دوره درمان به جمع بازیکنان اضافه 
شد، بازیکنى که به تازگى جواب تست کرونایش 
مثبت اعالم شده طبق پروتکل هاى بهداشتى 
قرنطینه شــده و زیر نظر کادر پزشکى باشگاه 

دوران نقاهت را سپرى خواهد کرد. 
وى در مورد دانیال اســماعیلى فر نیز گفت: این 
بازیکن دچار آســیب دیدگى نــوع دو از ناحیه 
همسترینگ شــده بود که خوشــبختانه از روز 
گذشــته به جمع بازیکنان اضافه شد و مشکلى 
براى همراهى تیم ندارد، اما اســتفاده از وى به 

میزان آمادگى و نظر سرمربى تیم بستگى دارد.

آمده بود ســپاهان را قهرمان کند، اما دستش نه تنها از جام لیگ برتر 
کوتاه ماند، که سهمیه آسیا و جام حذفى را هم از دست داد.

پر افتخار ترین مربى لیگ برتر و ژنرال ارتش آبى ها لقب اوست. این 
دو عنوان براى هر باشگاهى اغوا کننده اســت تا امیر قلعه نویى را به 
خدمت بگیرد، اما چه سود که همیشه عناوین سبب موفقیت نمى شود.

امیر طالیى پوش فصل بدى را براى تیم سپاهان و هوادارانش 
رقم زد. آنقدر بد که حتما سال هاى زیادى در خاطر همه 
فوتبالى ها به یادگار مى مانــد و امیدواریم در خاطر 

مسئوالن باشگاه هم بماند که اندکى بعید است.
ســپاهان در فاصله 10 روز، دومین باخت خود 
مقابل تیم اســتقالل را تجربه کرد و با این 
شکست دســتش از جام حذفى هم کوتاه 
ماند. آنچه این روزها بر سر سپاهان آمده، 
حاصــل برنامه ریزى همین مســئوالن 

است.
رفتن کرانچار، آمدن ویســى، مربیگرى قلعه 
نویى و حذف از جام حذفى و نرسیدن به عنوان قهرمانى 
حاصل تصمیمات هیات مدیره باشــگاه ســپاهان و 
مدیریت کارخانه فوالد مبارکه در سال هاى اخیر است.

یک مربى پرآوازه آمده بود تا دیار نصف جهان را براى 
چندمین بار در حوزه فوتبال بر ســر زبان ها بیاندازد 
و جام هاى زریــن را به ویترین شــان اضافه کند، 
اما حاال اندوه و حســرت به ارمغان آورده و با یک 

نامه خداحافظى روى تمام مصائب ایجاد کرده ســرپوش گذاشــته
 است.

امیر قلعه نویى با یــک نامه از اصفهان خداحافظــى کرده و به نوعى 
استعفا داده است.  در متن نامه نشانى از تاسف و مسئولیت پذیرى براى 
اشتباهات نیست و بیشــتر عوامل بیرونى را براى عدم موفقیت نشانه 
گرفته است. البته در آخرین خط نامه خداحافظى، نیمچه عذرخواهى 
دیده مى شــود، ولى باید دید آیا این نوشــتار و این عذرخواهى براى 
حسرت سپاهانى ها و طرفدارانشان التیام بخش است؟ آیا هواداران و 
تماشاگران سپاهانى فراموش مى کنند که امیرخان در نیم فصل با عذر 
درمان همسرش به تهران رفته و سه جلسه با مسئوالن فدراسیون بر سر 
تیم ملى مذاکره کرده است؟ آیا طالیى پوشان و طالیى دوستان تغییر 
در فرایند مربیگرى وى را بعد از بازگشت از تهران را از خاطر خواهند 
برد؟ تاکتیک هاى عجیب، تعویض هاى غریب و نتایج ضعیف در نیم 

فصل دوم بسیار مشهود و غیر قابل انکار است.
البته انتظار بى جایى است که بخواهیم ژنرال بپذیرد آنچه این روزها 
بر سر سپاهان آوار شده، بخش قابل توجهى از آن برعهده ایشان و بعد 
هیات مدیره باشگاه و کارخانه است. به هر حال تنها دلخوشى هواداران 
و تماشاگران سپاهانى کسب سهمیه آسیا اســت که با اما و اگرهاى 

زیادى در دوبازى آخر، ممکن است محقق شود.
باید دید میگوئل تکسیرا که پیش از این عالوه بر سپاهان در تیم هاى 
ذوب آهن و تراکتور نیز به عنوان دســتیار امیر قلعه نویى حضور داشته 
و قرار است تا مشخص شــدن تکلیف نهایى و احتماًال انتخاب مربى 
جدید، مسئولیت فنى تیم را برعهده بگیرد مى تواند این خواسته نهایى 

طرفداران سپاهان را برآورده کند یا خیر؟

با استعفاى قلعه نویى باشگاه سپاهان خود را آماده استخدام یک 
مربى جدید براى فصل آینده خواهد کرد.

 موضوع کناره گیرى قلعه نویى بحث تازه اى نیست و این مسئله 
از مدت ها پیش کلید خورده بود و مشــخص بود که سپاهان 
در هر شــرایطى فصل آینده فرد دیگرى را روى نیمکت خود 

خواهد داشت.
اتفاقات مربوط به دوگانه قلعه نویى و سپاهان از ماجراى ادامه 
دار و جنجالى حاضر نشدن ســپاهانى ها در زمین بازى مقابل 
پرسپولیس و شکست سه بر صفر آنها آغاز شد و تا حاال با شاخ و 

برگ هاى اضافى ادامه یافته است.
در این شرایط به نظر میرسد انتخاب آینده سپاهان از دو گزینه 
خارج نباشد؛ آنها یا روى به سرمربى خارجى مى آورند یا دست 
کمک را به سوى اسطوره سابقشان دراز مى کنند: محرم نویدکیا؛ 
چهره محبوبى که نامش بیش از هر زمان دیگرى در اصفهان 

به گوش مى رسد.
محرم پاى ثابت 5 قهرمانى ســپاهان و یکى از کلیدى ترین و 
تاثیرگذارترین چهره هاى تاریخ فوتبال اصفهان است که در دو 
فصل گذشته با وجود سیگنال هایى براى حضور روى نیمکت 

سپاهان نپذیرفت به عنوان دستیار در کنار امیرقلعه نویى باشد.
حاال او بعد از صبرى طوالنى با توجــه به عالقه جریان اصلى 
هواداراى در سپاهان به احتمال بسیار زیاد سرمربى فصل بعد 
زردپوشــان خواهد بود. او که گفته مى شود مذاکرات تمدید با 
برخى بازیکنــان با نظر خواهى از وى انجام شــده، هنوز هیچ 
واکنشى به تحوالت نداشته و هیچ شایعه اى را تایید نکرده است؛ 
اما به نظر مى رســد در نهایت و دیر و زود هدایت سپاهان را در 

دست بگیرد.
محرم قبال یک بار این کار را انجــام داده و در یک دوره انتقالى 
سرمربى سپاهان بوده است؛ اما این مسئله که با یکى از آخرین 

فصول بازیگــرى وى رقم خورده، در ســپاهان ادامه نیافت تا 
مربیان دیگرى براى احیاى پروژه قهرمانى به اصفهان بیایند؛ از 
ویسى و زالتکو کرانچار تا منصور ابراهیم زاده و امیرقلعه نویى 
که جملگى در رقابت با پرســپولیس و تیمى که آن را ساخت و 

پروراند، کم آوردند.
نویدکیا یک بازیکن کاریزماتیــک و یک کاپیتان واقعى براى 
سپاهان بوده و به نظر نمى رسد در این زمینه رقیبى در اصفهان 
داشــته باشــد. با این حال با توجه به اینکه او دوره هاى الزم 
مربیگرى را طى نکرده، بیم این وجــود دارد که به اصطالح با 
حضور روى نیمکت سپاهان بسوزد. از طرفى نتایج خوب مربیان 
جوان و هم نسالن وى باعث مى شود که باشگاه سپاهان با خیال 
راحت ترى در مورد حضور نویدکیا و بازگشــت او به مجموعه 
تصمیم بگیرد و چه بسا خیلى ســریع نام او به عنوان سرمربى 
فصل بعدى سپاهان معرفى شود تا پروژه تغییرات زیر نظر وى 

کلید بخورد.
سپاهان پیش از شــروع فصل آتى در لیگ قهرمانان آسیا باید 
مقابل حریفان سرسختى مثل الســد قطر، النصر عربستان و 
همینطور نماینده امارات به میدان برود و براى کســب نتایج 

آبرومندانه باید دوره ضعیف این یکى دو ماهه را فراموش کند. 
آنها اخیرا نشان دادند به آخر خط رسیده اند، شاید نیاز به شوك و 
حضور تفکر متفاوتى داشتند تا دوباره تبدیل به همان تیم مدعى 
نیم فصل اول بشوند؛ اتفاقى که یا زیر نظر محرم نویدکیا رقم 
خواهد خورد یا باشگاه سپاهان با وجود دشوارى هاى استخدام 
سرمربى خارجى، دوباره به دنبال یکى از آنها خواهد رفت. جالب 
است بدانید نامزد اصلى هیئت مدیره ســپاهان در هفته هاى 
پیشین، برانکو ایوانکوویچ سرمربى سابق پرسپولیس بوده است؛ 
اما وزنه محرم در اصفهان به اندازه کافى و الزم سنگین است؛ 

حتى شاید بیش از برانکو.

استارت گمانه زنى ها براى فرمانده جدید سپاهاناستارت گمانه زنى ها براى فرمانده جدید سپاهان

 تیم فوتبال سپاهان اصفهان درســت بعد از یکى از مهمترین بازى هاى خود دچار 
اُفت شدیدى شد، اُفتى که به تغییرات بنیادین در کادرفنى این تیم خواهد انجامید.

دوشنبه شب تیم هاى فوتبال استقالل و سپاهان اصفهان در مرحله یک چهارم نهایى 
جام حذفى در ورزشگاه آزادى تهران به مصاف هم رفتند. این بازى حساس در نهایت 
با برترى 2 بر صفر آبى پوشان به پایان رسید تا سپاهان از دور رقابت ها کنار برود و 

استقالل هم راهى نیمه نهایى شود.
پس از پایان این بازى، قلعه نویى، ســرمربى تیم فوتبال ســپاهان که تیمش در 
هفته هاى اخیر نتایج قابل قبولى نگرفته بود، از سمت خود استعفا کرد و دقایقى بعد 

هم با استعفاى وى موافقت شد.
با این حال، شاید این سئوال به وجود بیاید که ســپاهان از چه زمانى دچار این اُفت 

شدید شد؟ سپاهاِن قلعه نویى که با ادعاى قهرمانى وارد مسابقات لیگ برتر شده 
بود، تا قبل از هفته بیستم لیگ، چندان از رقباى خود در جدول فاصله نداشت 

و حتى شانس قهرمانى هم داشــت. با این حال، در هفته بیستم، سپاهان 
میزبان پرسپولیس بود که این بازى پس از جنجال هاى زیاد، در نهایت 
با رأى کمیته استیناف 3 بر صفر به سود پرسپولیس اعالم شد و به نظر 
مى رسد درست از همان بازى به بعد، سپاهان شاهد اُفت محسوسى شد 
تا قلعه نویى تاوان بزرگى بابت لجبازى خود براى بازى نکردن در مقابل 

پرسپولیس را پرداخت کند.
تیم قلعه نویى پس از آن، در هفته بیســت ویکم مقابل ذوب آهن که شرایط چندان 
مساعدى نداشت با تساوى بدون گل متوقف شد. بعد از این بازى، رقابت ها چند ماه 
به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شد، اما با آغاز مجدد مسابقات، در حالى که انتظار 
مى رفت سپاهان خود را به خوبى آماده کرده باشد، باز هم این تیم نتوانست تمرکز 
الزم را پیدا کند. این تیم در هفته بیست ودوم مقابل گل گهر سیرجان به پیروزى رسید، 

اما در بازى بعدى خود مقابل سایپا که جزو تیم هاى انتهاى جدولى بود مساوى کرد 
تا از کورس نایب قهرمانى نسبت به رقباى خود جا بماند.

در ادامه، تیم قلعه نویى مقابل پارس جنوبى جم هم به تســاوى رسید و در یکى از 
مهمترین بازى هاى فصل خود مقابل تراکتور شکست خورد تا اوضاع این تیم بحرانى 
شود. سپاهان مجدداً موفق شد یک پیروزى دیگر مقابل صنعت نفت آبادان به دست 
بیاورد، ولى آنها در بازى بعدى خود در غیاب قلعه نویى که به دلیل حمله عصبى راهى 
بیمارستان شده بود، مقابل استقالل شکست خوردند تا با توجه به نتایج سینوسى این 
تیم، کم کم شایعات جدایى قلعه نویى از سپاهان به گوش برسد. پس از آن، سپاهان 
که کامًال به هم ریخته بود به نســاجى هم باخت و در جام حذفى هم دوباره تسلیم 

استقالل شد تا روند ناکامى هاى شاگردان ژنرال تکمیل شود.
با در نظر گرفتن این نتایج و تداوم ناکامى ها، شاید اگر قلعه نویى استعفا نمى کرد، 
مسئوالن سپاهان خودشــان براى ایجاد تغییرات در کادرفنى و اخراج وى 
دست به کار مى شدند. سپاهان در یکى  دو ســال اخیر براى بازگشت به 
جایگاه خود که همــواره یکى از مدعیان لیگ برتــر بوده، هزینه هاى 
بسیارى کرده و بازیکنان نامدار زیادى به خدمت گرفته، اما هم سال 
گذشته و هم امسال نتوانستند حتى یک جام بیاورند تا بتواند جبران 

هزینه هاى انجام شده را بکنند.

بزرگوار رفت تا با اخراج تحقیر نشود

وقتى فرهاد، قلعه نویى را 
ناك اوت کرد 

شاید اگر مربى دیگرى روى نیمکت استقالل بود، بعد از پیروزى مقابل سپاهان و قلعه نویى 
که به حالتى غمناك روى سکوها نشسته بود، عالمت هیس را نشان نمى داد.

 به نظر مى رسید این یک تسویه حساب مستقیم از سوى فرهاد مجیدى خطاب به سرمربى اى 
باشد که اگرچه شاگردان دیگرش که در لیگ برتر سرمربى هستند، از او با احترام و نیکى یاد 
مى کنند، اما در مورد فرهاد اوضاع به این شکل نیست. این دو از همان ابتدا و در هر مدل از 
همکارى دو طرفه با هم مشکالتى داشتند و سابقه رودررویى و شقاوت بین این دو بیش از 

یک دهه به طول انجامیده و امروز هم اتفاق متفاوتى در این مسیر رخ نداد.
بنابر این، در شرایطى که انتظار مى رفت مجیدى پس از پیروزى دوم مقابل قلعه نویى کمى 
دل رحم تر باشد، اما او مثل مرتبه هاى پیشین راه خودش را رفت که شاید این مسئله جوابى بر 
این جدال دو نفره بود که زمانى به عنوان سرمربى- بازیکن مى توانستند همکارى نزدیک ترى 
داشته باشند و یا شاید به عنوان دو سرمربى مى توانستند بیشتر با هم دوست باشند، اما جدال 
محبوبیت یا رقابت شخصى فنى این روزها داغ تر از آن است که بشود از آن با بزرگ منشى 

عبور کرد.
تا قبل از اینکه لیگ برتر با گذر از تعطیالت کرونایى دوباره از سر گرفته شود، استقالل حتى 
براى قهرمانى در لیگ برتر هم شانس داشت اما با آغاز دوباره مسابقات آوارى از مشکالت بر 

سر فرهاد مجیدى و تیمش ریخت تا آبى ها روزهاى پرفشارى را پشت سر بگذارند.
شیوع ویروس کرونا در اردوى استقالل، محرومیت ها و مصدومیت هاى نفرات کلیدى مزید 
بر علت شد تا مجیدى در چند مسابقه پشت سر هم نتواند از همه نفراتش استفاده کند و از 
طرف دیگر نتایجى که به دست آمد هم خوب نبود. در این شرایط طاقت هواداران هم به سر 

آمد و شایعاتى درباره جدایى فرهاد مجیدى نیز به گوش رسید.
شرایط اســتقالل اما آرام آرام بهبود یافت و مجیدى با بازگشت نفرات باتجربه اش کم کم 
توانست تیمش را از نو بسازد. دو برد متوالى در بازى عقب افتاده مقابل پارس جنوبى و سپاهان 
کافى بود تا آبى ها به اوج برگردند و تساوى با شهرخودرو در مشهد نیز این شرایط را حفظ کرد 
تا به دیدار حساس با سپاهان در حذفى برسند؛ مسابقه اى که از بعد کسب جام قهرمانى حذفى 

براى هواداران ارزش زیادى داشت.
استقالل در این مسابقه نیز با نتیجه 2 بر صفر یک برد منطقى و ارزشمند را به دست آورد و 

فرهاد مجیدى در دومین مسابقه متوالى موفق شد امیر قلعه نویى را شکست بدهد.
نکته مهم درباره تقابل جذاب امیر قلعه نویى و فرهاد مجیدى دقیقا همین بود که از گذشته 
تاکنون، سرمربى مستعفى سپاهان هیچ وقت نتوانسته برنده در جنگ با هدایت گر استقالل 

بیرون بیاید.
مجیدى که در استقالل مدتى شاگرد قلعه نویى بود و حتى آخرین جام این مربى در استقالل 
هم روى دستان فرهاد باال رفت، هیچ وقت رابطه صمیمانه اى با او نداشته؛ در آن مقطع همه 
مى دانستند که قلعه نویى چندان راضى به حفظ فرهاد مجیدى در تیمش نیست و شاید اگر 
فشــار هواداران به خاطر محبوبیت این ســتاره نبود، براى نگه داشتن او تالشى نمى کرد. 
نیمکت نشینى هاى مجیدى در آن دوران دلیلى براى اثبات این ادعا است که قلعه نویى چندان 

رابطه خوبى با کاپیتان تیمش نداشت.
البته جنگ این دو نفر هیچ وقت شدید نشد و همواره آنها با حفظ ظاهر سعى کردند شرایط را 
آرام جلوه دهند، حتى در اوج درگیرى شان هم وقتى مادر امیر قلعه نویى فوت کرد، مجیدى 

به دیدار با سرمربى سابقش رفت و به این شکل از او دلجویى کرد.
در تمام آن دوران اما همواره در بحث هاى هوادارى کفه سنگین ترازو به سمت مجیدى بود 

و به نوعى محبوبیت او بر هر مساله دیگرى غلبه مى کرد.
البته باید به این نکته اشاره داشــت مجیدى با وجود اینکه جاى قلعه نویى را روى نیمکت 
استقالل گرفته و محبوبیت بیشترى هم با نتایج اخیرشــان به دست آورده، این مباحث را 
بیشتر از همیشه ادامه دار مى کند؛ مثل نمایش «هیس» بعد از دو برد مقابل سپاهان و رو به 

نیمکت حریف.
اما استعفاى امیر قلعه نویى پس از بازى اخیر یادآور یک خاطره هم بود؛ زمانى که مجیدى 
در قامت بازیکن در استقالِل قلعه نویى حضور داشت ولى شــرایطى براى او به وجود آمد 

د که مجبور به خداحافظى شــود و حاال  ها با دو برد پیاپى در لیگ برتر و فر
از سرمربیگرى تیمش جام حذفى کارى کــرد تا ژنرال 

خداحافظى کند!

باشگاه سپاهان اصفهان با دستیار قلعه نویى و یکى از بازیکنان خود هم قطع همکارى کرد. 
طبق اعالم روابط عمومى باشگاه فوالد مبارکه ســپاهان، پس از استعفاى امیر قلعه نویى از تیم 

فوتبال سپاهان، تغییرات دیگرى نیز  در این تیم رقم خورد.
سید على پزشک، سخنگوى باشگاه سپاهان در گفتگویى با پایگاه خبرى این باشگاه ضمن تایید 
قبول شدن استعفاى قلعه نویى اضافه کرد همکارى باشگاه با سعید الهویى و سیامک قلیچ خانى 

دستیار سرمربى و مدیر رسانه اى تیم نیز به پایان رسیده است.
همچنین رضایتنامه على قربانى نیز صادر شــد و از این لحظه همکارى این بازیکن با باشــگاه 

سپاهان خاتمه یافت.

3 نفر دیگر هم اخراج شدند

وجو ب و ى ىبر ی ر ى و ور ویى ِل ر ن زی ب ر
د که مجبور به خداحافظى شــود و حاال  ها با دو برد پیاپى در لیگ برتر وفر

از سرمربیگرى تیمشجام حذفى کارى کــرد تا ژنرال 
خداحافظى کند!

ذوب آهن و دوباره 
یک تست مثبت

آمده بود ســپاهان را قهر
کوتاه ماند، که سهمیه آسی
پر افتخار ترین مربى لیگ
دو عنوان براى هر باشگاه
خدمت بگیرد، اما چه سود
امیرطالیى پوش
رقم زد. آنقد
فوتبالى ه
مسئو
سـ

رفت
نویىو حذف
حاصل تص
مدیریت کا
یک مربى
چندمین
و جام ه
اما حاال

به جاى شعر گفتن اشتباهاتت را بپذیر
  سمیه مسرور / خبرگزارى ایلنا |
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تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدودششدانگ یکدرب باغ  پالك  شماره 900فرعى واقع در روستاى هسنیجه 
2 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام آقاى غالمرضا نعمت اللهى  
فرزند محمد رضا در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به 
عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنجشــنبه مورخ 1399/06/20ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: چهارشنبه 
1399/05/22 - 928918/ م الف کفیل ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت- محمد على 

ناظمى/5/179  
تبصره 1-ماده 105 -آئین نامه قانون ثبت       

شماره :990720672059176 -99/5/19 براســاس تقاضاى آقاى حمید و خانم  هایده 
خونسارى مبنى بر تعیین بهاء یک شــانزدهم بهاى اعیانى شش دانگ پالك 174  اصلى 
واقع در خمینى شهر بخش 14ثبت اصفهان که طبق سوابق متعلق است به خانم ها طلعت 
خواجه نورى به شناسنامه 75و فرشته الله پا به شناسنامه 1002 همسران  مرحوم عباسعلى 
که در اجراى تبصره یک ماده 105 اصالحى آئین نامه قانون ثبت  کارشناســى رســمى 
دادگسترى میزان بهاء ثمنیه اعیانى پالك فوق الذکررا به مبلغ  47/812/500 ریال برآورد 
و اعالم نموده است که مبلغ مذکور طبق فیش شــماره  290971- 99/5/15 به صندوق 
ســپرده ثبت واریز گردید لذا با توجه به مفاد تبصره یک  آئین نامه فوق الذکر مراتب فقط 
یک مرتبه در روزنامه آگهى مى شود تا ذینفع ها جهت  دریافت بهاء تعیین شده به اداره ثبت 
اسناد و امالك خمینى شهر مراجعه نمایند و در  صورتى که مدعى تضییع حقى باشند مى 

توانند از تاریخ انتشار این آگهى به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائى مراجعه و گواهى 
طرح دعوى را به اداره مذکور تسلیم نمایند  بدیهى است در صورت عدم ارائه گواهى طرح 
دعوى سند مالکیت متقاضى بدون اســتثناء ثمنیه اعیانى صادر و تسلیم خواهد شد.م الف 

:928906-نبى اله یزدانى - رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر/5/183
ابالغ اجرائیه

شــماره پرونده : 139704002003005129/1 شــماره بایگانى پرونده : 9707217/1 
شماره آگهى ابالغیه : 1398038020030000370 تاریخ  صدور: 1398/07/17 آگهى 
ابالغیه اجرائیه قرارداد بانکى  بدینوســیله به نبى  اله عیدى وندى نام پدر:صفى یار تاریخ 
تولد :1352/06/10 شــماره ملى  :5559546127 شماره شناســنامه : 282 به نشانى : 
اصفهان خانه اصفهان  خیابان سپاه کوى کد پستى 8139747751 قرارداد بانکى : شماره 
سند: 940704725 ، تاریخ  سند :  1394/03/26 ، اصل طلب : 71/381/853 ریال سود 
: 18/250/299 ریال و خســارت تاخیر تادیه :38/064/633 ریال ، تاریخ مبناى محاسبه 
خسارت :  1397/9/27 خسارت تاخیر روزانه :104/956 ریال ، بانضمام کلیه هزینه ها ى 
قانونى و اجرایى و حق الوکاله طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى 
به شماره پرونده 139704002003005129/1 به شماره  بایگانى 9707217 در این اداره 
تشکیل شده و طبق گزارش مامور، محل  اقامت نامبرده به شرح متن سند شناخته نشده ، 
لذا بنا بر تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى 
گردد از تاریخ  انتشار این آگهى که تاریخ ابالغیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه
نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشــر مى گردد و طبق تبصــره دوم ماده  113قانون 
برنامه پنج ساله ششم اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران ، ظرف مدت  
بیست روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ، در غیر اینصورت  بدون انتشار آگهى دیگرى 
عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد./ م الف :929306-اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان/5/186

فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه سند مالکیت 5. 4حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ مزرعه شاهپور پالك ثبتى 
شــماره : 3 فرعى از 370 اصلى علیا واقع در بخش 17  اصفهان ذیل امالك الکترونیکى 
139620302032000369 به نام عباسعلى عامرى صادر و تسلیم گردیده است ، سپس 
نامبرده با ارائه درخواســت کتبى  به شــماره وارده:  32002186- 99/5/19 به انضمام 
دوبرگ استشهادیه محلى که امضا شــهود آن ذیل شماره: 20566- 99/5/19 به گواهى 
دفترخانه 51 اردستان رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود 
گردیده است و صدور المثنى سند مالکیت فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شــود چنانچه کسى 
مدعى انجام معامله  نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى 
طبق مقررات خواهد کرد.م الف: 930329 ذبیح اله فدائى اردستانى- مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک اردستان/5/187
ابالغ راى

کالسه پرونده: 762/98 شماره دادنامه: 102 تاریخ رسیدگى: 99/3/31 مرجع رسیدگى: 
شعبه نهم شــوراى حل اختالف شهرستان خمینى شــهر خواهان: محسن مستاجران به 
آدرس: سه راهى خمینى شــهر به ســمت نجف آباد کیلومتر دو جاده نجف آباد روستاى 
قلعه امیریه جنب آهن آالت جان نثارى خوانده: اکبر ناصرى کریموند به آدرس: مجهول 
المکان خواسته: مطالبه گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء،  قاضى شورا ختم رسیدگى را 

اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى شورا: در خصوص دعوى 
آقاى محسن مستاجران فرزند حسین به طرفیت آقاى اکبر ناصرى  کریموند فرزند محمد 
طاهر به خواسته مطالبه جمعًا مبلغ 70,000,000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 
171098 مورخ 98/5/7 عهده بانک ملى به مبلغ 35,000,000 ریال و مبلغ 35,000,000 
ریال بابت حساب دفترى به انضمام خسارت دادرسى و خســارت تاخیر تادیه نظر به مفاد 
دادخواست، مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به ابالغ 
قانونى و اینکه خوانده در جلسه رسیدگى حاضر نشده و دفاع موجه و موثرى در برائت ذمه 
خود به عمل نیاورده و با عنایت به نظریه مشورتى اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه خوانده 
و استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدى بودن اسناد تجارى و مستند به ماده 9 و 18 
و 19 و 25 و 27 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 
قانون تجارت و تبصره الحاقى مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198 و 515 و 522 از قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى دعوى خواهان در قسمت مطالبه وجه چک را ثابت دانسته و حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 35,000,000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1,875,000 
ریال بابت خسارت دادرسى و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت 
اســتهالك کامل دین بر مبناى شــاخص بهاى کاال و خدمات مصرفى اعالمى از بانک 
مرکزى جمهورى اسالمى ایران در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. در خصوص مابقى 
خواسته خواهان نظر به اینکه خواهان مدارکى که داللت بر مدیونیت خوانده نسبت به مبلغ 
مورد ادعا باشد ارائه ننموده مســتند به ماده 197 قانون ایین دادرسى مدنى قرار رد دعوى 
صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شورا و ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومى - حقوقى 
خمینى شهر مى باشد. م الف: 929028 عمار امیرى - قاضى شعبه نهم شوراى حل اختالف 

شهرستان خمینى شهر /5/184

آگهى تغییرات
شرکت شــایان صنعت بهنان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 39761 و 
شناسه ملى 10260574289 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مــورخ 1397/09/20 آقاى 
احمدرضا اصفهانــى زاده حجار کدملى 
1289351023 ، خانم لیال دادفر کدملى 
1281051489 ، آقاى شایان اصفهانى 
زاده حجار کدملــى 1273287861 به 
ســمت اعضاى اصلى هیئت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب شدند آقاى مسیب 
شیخان کدملى 1291502963 و آقاى 
کریم حسنعلى کدملى 1287238361 
به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یک سال انتخاب 
شــدند.روزنامه نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (929385)

آگهى تغییرات
شرکت پرگاس صنعت سپاهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 55971 و شناسه 
ملــى 14005756664 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1397/04/19 ماده 33 اساسنامه 
به شــرح ذیل اصالح گردید : * ماده 33 
اصالحــى : هر یک از مدیــران در مدت 
مدیریت خود مالک حداقل یک سهم از 
سهام شــرکت بوده و ورقه سهام مزبور 
را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتى که 
ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا 
مشترکا بر شرکت وارد شود،به صندوق 
شرکت بســپارد.وثیقه بودن ورقه سهم 
مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن 
از قبیل حق راى و دریافت سود نمیباشد 
ولى مادامى که مدیر مفاصاحساب دوره 
تصدى خود را از شرکت دریافت نکرده 
ســهم مذبور به عنوان وثیقه در صندوق 
شــرکت باقى خواهد ماند اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(929395)

آگهى تغییرات
شرکت بهینه ســازان صنعت آســیا سهامى 
خاص به شــماره ثبت 42076 و شناسه ملى 
10260598400 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/03/11 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : 
- ولى اله نیکبخت کدملــى 5649311171 
بســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ، لطف 
اله خادم سهى کدملى 0059231963 بسمت 
رئیس هیئت مدیره ، جمیله خادم سهى کدملى 
1270567691 بســمت نایب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. - 
زهره صابرى کدملى 5649310998 و مرضیه 
اسالمى کدملى 1290427471 بترتیب بسمت 
بازرس اصلى و على البدل شــرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شــدند. - کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و 
ادارى با امضاء مدیرعامل و یکى از اعضاء هیئت 
مدیره و با مهر شــرکت معتبر است. - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهــت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (936630)

آگهى تغییرات
شرکت سپهر رادان شاهین سهامى خاص 
به شــماره ثبت 54555 و شناســه ملى 
14005146131 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/08/18 محمد 
بدیعى دارانى کدملــى 1159495432 
بسمت رئیس هیأت مدیره ، پژمان بدیعى 
دارانى کدملى 1150133635 بســمت 
نایب رئیس هیأت مدیــره ، پروین بدیعى 
دارانى کدملى 1159904561 بســمت 
مدیرعامــل و حمیدرضا فــوالدى کدملى 
1288040202 بسمت عضو هیأت مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب و کلیه اوراق و 
اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت 
با امضاء مدیرعامل منفرداً با مهر شــرکت 
معتبر است و ســایر اوراق ادارى و عادى 
شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر 
شرکت معتبر مى باشــد. ضمناً مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیــات مدیره خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (936658)

آگهى تغییرات
شرکت جبال پارس سهامى خاص به شماره 
ثبت 22211 و شناسه ملى 10101550842 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1399/04/25 مــوارد ذیل به 
موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید : "ثبت 
موضوع فعالیت به شــرح ذیل به منزله اخذ 
و صدور پروانــه فعالیت نمى باشــد : تولید 
تجهیزات و کاالهاى پزشــکى و بهداشتى ، 
ساخت و احداث کارخانجات لوازم تجهیزات 
پزشــکى و دارویى ، شــرکت در مزایدات و 
مناقصات مراکز پزشــکى و خدماتى استان 
اصفهان و سراسر کشــور و سرمایه گذارى 
در حوزه ى بهداشت و درمان ، خدمات ثبت 
تنظیم نســخ بیمه درمانى ، خرید و فروش و 
واردات و صادرات کلیــه داروها و تجهیزات 
و لوازم مصرفى پزشکى ، تاسیس درمانگاه 
شبانه روزى یا روزانه در سطح کشور ، ارائه 
کلیه خدمات کلینیکى و پاراکلینیکى، و شرکت 
در مناقصات مربوطه ، پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیصالح " اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (936662)

آگهى تغییرات
شــرکت خدمات مســافرت هوایى عظیم 
پرواز اشرفیان سهامى خاص به شماره ثبت 
40005 و شناســه ملى 10260576680 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1399/03/24 و به استناد نامه شماره 
17799 مــورخ 1399/04/22 صــادره از 
سازمان هواپیمایى کشــور تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - میثم اشــرفیان جزى کدملى 
روانبخــش  جلیــل   ،  1287335357
حبیــب آبــادى کدملــى 1287333435 
و ســیدمحمدعلى خلــدى نســب کدملى 
1285131861 بســمت اعضــاى اصلى 
هیئت مدیــره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. - ســمیرا زارعى شــمس آبادى 
کدملــى 1292518065 و عبدالرحمــن 
حسینى فر کدملى 1288416415 به ترتیب 
بســمت بازرس اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (936688)

تاسیس
شرکت سهامى خاص جریان مثبت آینده سازان امید درتاریخ 1398/09/10 به شماره ثبت 63610 
به شناسه ملى 14008804605 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش، تولید و توزیع,پخش، صادرات و واردات کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى از جمله ارائه کلیه خدمات تجارت الکترونیک,خرید و فروش اینترنتى و بازاریابى 
اینترنتى(غیر شبکه اى , غیر هرمى),خدمات اینترنتى,شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى 
و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى 
شعب و نمایندگى شــرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات 
مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها 
پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى 
، شهر اصفهان، محله سجاد ، کوچه شهید محمدعلى اعالئى [8] ، خیابان امام سجاد ( ع ) ، پالك- 168 ، 
طبقه همکف کدپستى 8167634151 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال 
نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شماره 92486 مورخ 1398/09/02 نزد بانک ملت شعبه بلوار سجاد با کد 
92486 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى على 
رضائى به شماره ملى 1160030286و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال خانم مرضیه محمدرضائى کله مسیحى به شماره ملى 1171338929و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم آیدا عابدپور به شماره ملى 1272148637و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء على رضائى همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى اسماعیل فتحى جوزدانى به 
شماره ملى 1092297091 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم راضیه محمدرضائى 
کله مسیحى به شماره ملى 1171338937 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (929398)

آگهى تغییرات
شــرکت بازرگانــى معیــن ســام آرا 
سهامى خاص به شــماره ثبت 61855 
و شناســه ملــى 14008114375 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/04/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
بهروز دستجردى کدملى1817473166 
بعنــوان رئیس هیئــت مدیــره و امیر 
معین کدملــى 1272694976بعنوان 
مدیرعامــل و حامــد معیــن کدملى 
1272694984بعنــوان نائب رئیس 
هیئت مدیــره و صدیقه معیــن کدملى 
0051122863بعنوان عضو هیئت مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب شدند.کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیره 
و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر 
عامل شــرکت مجــرى مصوبات هیئت 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(936812)

آگهى تغییرات
شرکت کوثر فوالد میهن شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 31408 و شناسه ملى 10260519670 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/04/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت با کاهش اجبارى سرمایه از طریق کاهش تعداد سهام سهامداران از مبلغ 11000000000ریال به مبلغ1000000 ریال کاهش یافت 
وماده فوق اساسنامه به شرح زیر اصالح شد:ماده فوق اصالحى:سرمایه شرکت مبلغ 1000000 ریال نقدى است که به 1000سهم با نام عادى 1000ریالى با نام عادى منقسم 

گردیده وتماما پرداخت شده است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (936776)

تاسیس
شرکت سهامى خاص ظفر برج کویر درتاریخ 1399/04/30 به شماره ثبت 366 به شناسه ملى 14009304010 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 . عملیات ساخت 
در امور عمرانى از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه هاى آب رسانى و کلیه امور عمرانى اعم از طراحى نقشه کشى – مشاوره – محاسبه – نظارت 
اجرا – نقشه بردارى و احدات ابنیه – پروژه هاى عمرانى و ساختمانى – راه سازى – پل ســازى، 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 موقت در زمینه حمل بار و اثاثیه درون شهرى ، 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 ســویچینگ 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 نواب ، خیابان استادیوم ، خیابان سید 
آباد ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8766150014 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 
10000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 334/36 مورخ 1399/04/23 نزد 
بانک سینا شعبه بادرود با کد 334 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى حسین ظفرى به شماره ملى 1230000674 و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد ظفرى به شماره ملى 1239959184 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى ابوالفتح ظفرى به 
شماره ملى 4689133591 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه 
نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم خاطره دادرسى 
خالدى به شماره ملى 1250105821 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى خانم زهرا ظفرى روگرى به شماره ملى 4610395908 به سمت 
بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى بادرود (936647)

آگهى تغییرات
شرکت کوثر فوالد میهن شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 31408 و شناسه ملى 10260519670 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/04/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : احمد دانشمند دیزیچه کدملى5419531062 و فریناز قاسمى کدملى 1292832541بترتیب بسمت بازرسان اصلى وعلى البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدندروزنامه کثیراالنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (936918)

تاسیس
موسسه غیر تجارى سفیران فرزانگان اســپادان درتاریخ 1399/04/02 به شماره ثبت 6188 به شناســه ملى 14009225790 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع : مشاوره و ارائه کلیه خدمات موردنیاز جهت اعزام دانشجو به 
خارج از کشور شماره مجوز 42/1/89602 تاریخ مجوز 1398/09/09 وزرات علوم ، تحقیقات و فناورى مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى 
: استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شاهزید ، کوچه احسان دوم 36 ، بزرگراه شهید صیاد شیرازى ، پالك 48.1 ، 
طبقه اول کدپستى 8157685313 سرمایه شخصیت حقوقى : 10,000,000 ریال مى باشد که تماما پرداخت و دراختیار مدیرعامل موسسه قرار گرفت 
. اسامى و میزان سهم الشرکه شرکا : آقاى اردالن نصرتى به شماره ملى 0064003388 دارنده 5,000,000 ریال سهم الشرکه آقاى بهروز بهمنش به 
شماره ملى 1288768915 دارنده 5,000,000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران : آقاى اردالن نصرتى به شماره ملى 0064003388 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقاى بهروز بهمنش به شماره ملى 1288768915 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمى با امضاء مدیرعامل همراه 
با مهر موسسه و اوراق عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (936731)



سالمتسالمت 07073828 سال هفدهمچهارشنبه  22 مرداد  ماه   1399

بسیارى از ما با پیرشدن فراموشیمان شروع مى شود. یک 
نگرانى بسیار طبیعى اســت که نگران بیمارى آلزایمر و 
نشانه هاى اولیه زوال عقل باشید. اما دالیل بسیارى دیگر 
براى این امر وجود دارد، فقط برخى از ما مشکالت جدى تر 
زوال عقل را توسعه خواهیم داد. موارد زیادى مانند استرس، 
افسردگى، اندوه و حتى بیمارى هاى جسمى مانند کمبود 

ویتامین یا عفونت مى توانند بر حافظه تأثیر بگذارند.
زوال عقل چیست؟

دمانس یک اصطالح کلى است که براى توصیف گروهى از 
شرایط تأثیرگذار بر حافظه به کار مى رود. به خاطر سپردن 
مسائل مشــکل مى شــود، به راحتى قادر به حل کردن 
مشــکالت خود نیســتید و در واقع زندگى روزمره شما را 
دشوارتر مى کند. انواع مختلفى از زوال عقل وجود دارد. همه 
آنها از بین رفتن حافظه است اما عالیم دیگرى نیز دارند که 
با توجه به علت متفاوت هستند. زوال عقل اغلب با مشکالت 
حافظه شروع مى شود اما فرد مبتال به زوال عقل مى تواند 
این مشکالت را نیز تجربه کند: برنامه ریزى و انجام کارهاى 
روزانه، ارتباط برقرار کردن با دیگــران، ایجاد تغییراتى در 

روحیه یا اینکه شخصیت آنها دستخوش تغییر شود.
انواع مختلف زوال عقل چیست؟

در ادامه شایع ترین نشانه هاى زوال عقل را شرح مى دهیم. 
اما گاهى اوقات فرد مى تواند بیش از یکى از این اختالالت 
را داشته باشد که به آن زوال عقل مختلط مى گویند. افراد 
غالباً متوجه خواهند شد که نمى توانند اتفاقاتى را که اخیراً 
افتاده است به خاطر بیاورند، حتى اگر هنوز هم مى توانند 
آنچه ســال ها پیش اتفاق افتاده را به خاطر بسپارند. آنها 
غالبًا متوجه مى شوند که در به یاد آوردن کلمات خاص و 

نامگذارى اشیاء مشکل دارند.
بعضى اوقات آنها از مشکالت حافظه خود آگاه نیستند اما 
افراد دیگر متوجه آنها مى شوند. افرادى که در نزدیک خود 
با بیماران آلزایمرى در ارتباط هستند، اغلب متوجه تغییرات 
بسیار ظریف در شخصیت آنها مى شوند. در واقع مى توان 

گفت متفاوت تر از آنچه در قبل بوده اند، رفتار مى کنند.
راهکارهاى تقویت مغز و حافظه 

یک روز شما در حال جســتجوى کلیدهایى هستید که 
لحظاتى پیش آن را برداشــته اید و با تعجب در فکر آن 
هستید که کلیدها را کجا گذاشته اید. زمانى دیگر به دیوار 
خیره شده اید و در حال فکر کردن هستید که مى خواهید 
چه کارى انجام دهید که آن را بــه یاد نمى آورید. یا حتى 
شاید روزى به بیرون رفته اید که خرید کنید اما کیف پول 

خود را در خانه جا گذاشته اید.
همه حداقل یک بار تمام موارد باال را تجربه کرده اند. افراد 
جوان نیز ممکن است از این مشکل رنج ببرند اما با گذشت 
زمان و افزایش سن شیوع بیشترى پیدا مى کند. در حالى 
که فراموشــى و افت حافظه اغلب به عالیم عادى پیرى 
نسبت داده مى شود، اختالالت حافظه مانند زوال عقل و 

بیمارى آلزایمر به دلیل پیرى نیست.
اگرچه متخصصان ســن و ژنتیک را عامــل زوال عقل 
دانسته اند، اما محققان هنوز در حال بررسى تأثیر عوامل 
دیگرى مانند آمادگى جسمى، رژیم غذایى و حتى عوامل 
قلبى عروقى هستند. یکى از پزشکان مرکز حافظه باور دارد 
که مغز شما نیاز به تالش دارد. دکتر «دزیک» مى گوید: 
«همانطور که سالم ماندن نیازمند تالش هاى سنگین و 
زیاد است، تقویت حافظه نیز احتیاج به زمان و تمرین دارد. 
اقداماتى که براى ســالم ماندن بدن خود انجام مى دهید 

تأثیر مثبتى بر روى ذهن شما نیز مى گذارد.»

در اینجا با یکدیگر 9 روش را مــرور مى کنیم که باعث 
تقویت حافظه شما مى شــود و خطر ابتال به اختالالت 

حافظه را کاهش مى دهد:
1- رژیم غذایى سالمى را رعایت کنید

مراقب مواد غذایى که مصرف مى کنید باشــید! مصرف 
میوه و ســبزیجات و کربوهیدرات هایى مانند نان گندم 
کامل، جو دوسر، فیبر و غالت را بیشتر کنید. مصرف غذاى 
خود را که داراى چربى اشباع مانند کره، پنیر و خامه است 

را کاهش دهید.
2- با روالى منظم ورزش کنید

درگیر شدن در فعالیت هاى بدنى گردش خون را در بدن از 
جمله مغز بهبود مى بخشد. حتى تمرینات ساده مانند پیاده 
روى مى تواند به حفظ بدن و مغز در حالت ایده آل کمک کند.

3-ذهن خود را به کار بگیرید
درست همانطور که ماهیچه ها براى قوى ماندن به ورزش 
نیاز دارند، مغز شــما نیز باید به تنهایى تمرین کند. خواندن 

کتاب و مجله مى تواند به شــما کمک کند مغز هوشــیار 
بماند در حالى که آن را با اطالعات جدید تغذیه مى کنید. از 
فعالیت هایى که مغز شــما را درگیر مى کنند غافل نشوید، 
شطرنج و بازى هاى فکرى را فراموش نکنید. مغز خود را به 
چالش بکشید و ابزارهاى دیجیتالى مختلفى را امتحان کنید.

4- وسایل خود را سازماندهى و مرتب کنید
درهم و برهم بودن اتاق یا خانه خود را کاهش دهید. روى 
کابینت ها و کمدهاى خود برچسب بزنید تا حواس پرتى 
را محدود کنید. وقتى نیاز دارید چیزى را به خاطر بسپارید، 
آخرین گزینه اى که به آن احتیــاج دارید به یاد آوردن به 

صورت تصادفى است.
5- سرگرمى هاى جدید براى خود پیدا کنید

به مکان هاى جدید بروید، شــروع به یادگیرى ســازى 
جدید کنید و در فعالیت هاى جدید شرکت کنید. انجام این 
کارها به شما امکان مى دهد مغز شما اطالعات جدیدى را 

پردازش کند و آن را هوشیار نگه دارد.
6. اجتماعى بمانید

در رویدادهــا و مالقات هاى اجتماعى شــرکت کنید. با 
افرادى که مى شناسید و افرادى که نمى شناسید صحبت 
کنید. درگیر کردن صحبت هاى کوچک به مغز شما کمک 
مى کند تا به اندازه کافى ســریع فکر کند تا در مکالمات 
پاســخ دهد. بیرون رفتن با خانواده و دوستان نیز ممکن 

است به کاهش استرس و اضطراب کمک کند.
7- خوب بخوابید

کمبود خواب بر عملکرد شــناختى شما در طول روز تأثیر 
مى گذارد. حتماً روزانه 7 تا 9 ساعت بخوابید تا مغز شما تازه 

و آماده براى روز بعد باشد.
8. داروهاى تجویز را به میزان متوسط مصرف 

کنید
برخى از داروهاى بدون نسخه ممکن است عوارض جانبى 
داشته باشــند که مى تواند بر عملکرد مغز تأثیر بگذارد. 
اینها شامل آنتى هیستامین ها، داروهاى ضد افسردگى، 

داروهاى فشار خون و مسکن ها هستند.
9. استرس خود را کنترل کنید

استرس و اضطراب کنترل نشده مى تواند باعث مشکالت 
عملکرد مغز شــود. کورتیزول، هورمونى که در شرایط 
اســترس زا رها مى شــود، مى تواند به مــرور زمان به 
سلول هاى مغزى آســیب برســاند. هنگامى که تحت 
استرس هستید، ممکن است یادگیرى و پردازش اطالعات 

جدید براى شما دشوارتر شود.

زوال عقل و اختالالت حافظه را جدى بگیرید تحقیقات جدید نشــان مى دهد درصد قابل توجهى 
از مبتالیان به ویروس کرونــا هیچ عالمتى از خود 
نشان نمى دهند. همین امر نگرانى ها درباره گسترش 

ویروس کرونا در جهان را افزایش داده است.
تحقیقات در پناهگاه بى خانمان ها در شهر بوستون 
نشــان مى دهد 147 نفر بــه کوویــد- 19 مبتال 

شــده اند. از این میان، 88 درصد آنهــا با آنکه کنار 
یکدیگر زندگى مى کنند، هیچ عالمتى از خود نشان 
نداده اند. همچنین در مزرعه کشت و صنعت تاسون 
فــود در ایالت آرکانــزاس 481 نفر به 
ویروس کرونا آلوده شــده اند ولى 95 

درصد آنها هیچ عالیمى نداشتند.
آمار ها در میان زندانیان نیز نشان دهنده 
نبود عالیم کرونــا در میان مبتالیان 
بوده اســت. بیش از 3000 زندانى در 
ایالت هاى کارولیناى شمالى، اوهایو، 
ویرجینیا و آرکانــزاس به کووید- 19 
مبتال شده اند، اما 96 درصد آنها هیچ 

عالیمى از خود نشان نداده اند.
محققان آمریکایى براساس برآورد هاى 
خود مى گوینــد احتماًال بیــش از 40 درصد تمامى 
مبتالیان به کووید- 19 هیچ کــدام از عالیم این 

بیمارى را از خود نشان نمى دهند. 

آمار حیرت انگیز از بیماران کرونایى که عالیمى ندارند

بســیارى از ادعاها در خصوص محتــواى باالى 
ویتامین هاى روغن کنجد نادرســت اســت. اغلب 
درصد بــاالى ویتامین E را به این روغن نســبت 
مى دهند که به ازاى هر قاشق غذاخورى حدود یک 
درصد مقدار نیاز روزانه بدن را تأمین مى کند و سهم 

چندانى در رفع نیاز بدن ندارد.
با توجه به اینکه مقدار کلســیم کنجد را معادل یک 
لیوان شــیر و آهن آن را دو برابر جگر گوســاله و... 
مى دانند باید بدانید که جذب آهن و کلسیم کنجد 

برخالف محصوالت حیوانى بسیار اندك است 
و به فرض تأمین نیاز بدن باید میزان زیادى 

از آن (بیــش از 570 کالــرى انرژى) 
دریافت شود.

مقــدار کالــرى 

موجــود در روغن کنجد با ســایر روغن هاى نباتى 
مایع و جامد و حیوانى یکسان است و مصرف بى رویه 
آن مى تواند موجب اضافه وزن و چاقى و به دنبال آن 
افزایش چربى خون شود. روغن کنجد براى طبخ در 

دماى باال و سرخ کردن هاى عمیق مناسب نیست.
مطالعات نشــان داده که با چند دقیقه حرارت دهى 
این روغن مقادیر زیادى ترکیبات ســمى 
تولید مى شــود. این روغن حاوى اسید 
چرب امگا 3 اســت اما چون اسیدهاى 
چرب امگا6 آن نســبت بــه امگا3 به 
صورت نامتوازنى باالســت خود مى تواند 
ســبب بروز التهابات عمومى بدن و منشأ 
بسیارى از بیمارى ها همچون اختالالت 
قلبى-عروقى و بدخیمى ها شود. 
بد نیست بدانید اسید چرب امگا 
6 التهاب زا و اسید چرب امگا3 

ضدالتهاب است.

واقعاً روغن کنجد بهترین است؟

را معادل یک  به اینکه مقدار کلســیم کنجد با توجه
برابر جگر گوســاله و...  لیوان شــیر و آهن آن را دو
مى دانند باید بدانید که جذب آهن و کلسیم کنجد 

برخالف محصوالت حیوانى بسیار اندك است 
و به فرض تأمین نیاز بدن باید میزان زیادى 

0از آن (بیــش از 570 کالــرى انرژى) 
دریافت شود.

مقــدار کالــرى

زیادى این روغن مقادیر
تولید مى شــود. این
3چرب امگا 3 اســت
نســ چرب امگا6 آن
صورت نامتوازنى باالس
ســبب بروز التهابات ع
بسیارى از بیمارى ها ه
و قلبى-عروقى
بد نیست بدانی
6 التهاب زا و
ضدالتهاب

در پنجاه و هشتمین نشست خبرى «سه شنبه با رسانه» 
که به صورت الیو اینســتاگرام برگزار شد، مدیر منطقه 5 
شهردارى اصفهان با اشاره به شــرایط این منطقه گفت: 
حدود شش هزار هکتار حریم منطقه 5 شهردارى اصفهان 
اســت که از این شــش هزار هکتار حدود 1700 هکتار 

محدوده قانونى بوده و ما بقى حریم است.
احمد رضایى با بیان اینکه در منطقــه 5 حدود 152 هزار 
نفر در 12 محله زندگى مى کنند خاطر نشان کرد: رویکرد 
مردم این منطقه با توجه به تراکم کالبد شهر و اقلیت هاى 

مذهبى ساکن در منطقه متفاوت است.
وى با اشاره به اینکه این منطقه کمترین میزان بافت هاى 
فرسوده شــهر را دارد توضیح داد: 18/5 هکتار از وسعت 
منطقه 5 بافت فرسوده است که براى بازآفرینى و نوسازى 
آن تخفیف هاى ویژه هنگام صدور پروانه ســاختمانى در 

نظر گرفته شده است.
در نظر گرفتن بسته هاى تشویقى

رضایى با بیان اینکه شهردارى و اداره کل راه و شهرسازى 
از سال ها قبل براى رسیدگى به وضع بافت هاى فرسوده 
برنامه ریــزى کرده انــد تصریح کرد: مداخله مســتقیم 
شهردارى جهت نوسازى بافت فرســوده نیاز به دریافت 
مصوبات مربوطه دارد از این رو بسته هاى تشویقى مناسبى 
در نظر گرفته شده تا براى ساکنان این بافت ها جهت انجام 

نوسازى انگیزه الزم ایجاد کند.
مدیر منطقه 5 شهردارى اصفهان با اشاره به گران بودن 
قیمت زمین در بعضى نقاط این منطقه گفت: قیمت زمین 
توسط شهردارى مشخص نمى شود بلکه شرایط اقتصادى 

کشور و بازار مسکن در این باره تأثیرگذار است.
توافق بر سر امتداد خیابان توحید

وى با اشاره به احداث ادامه خیابان توحید اظهار داشت: با 
ارتش جمهورى اسالمى، دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم 
پزشــکى تعامالتى را در حال انجام داریم. در بخش اول  
600 متر اول را با ارتش به توافق رسیدیم که روز یکشنبه 
کلنگ پروژه احداث ادامه خیابان توحید از بلوار دانشگاه تا 

بزرگراه اقارب پرست بر زمین زده شد.
رضایى با بیــان اینکه همکارى هاى خوب و ســازنده با 
ارتش جمهورى اسالمى ادامه خواهد داشت افزود: تاکنون 
ارتش همکارى و تعامل بسیار خوبى با شهردارى داشته که 

امیدواریم در سایه این همدلى و همکارى ها شاهد اتفاقات 
خوبى در شهر باشــیم. مدیر منطقه 5 شهردارى اصفهان 
بیان کرد: ادامه خیابان توحید حد فاصل بلوار دانشــگاه تا 
برج کبوتر است که برج کبوتر گوشه اى از  باغ هاى هزار 

جریب است که در این محدوده بوده است.
اعتبار الزم براى خیابان توحید

وى با بیان اینکه ادامه خیابان توحیــد به طول 260 متر 
و خط بدنه 36 متر احداث خواهد شــد تصریح کرد: ادامه 
خیابان توحید یکى از محور هاى شمالى جنوبى به موازات 
بلوار شهداى صفه و خیابان هزار جریب است که با توجه به 
عرض خیابان شهداى صفه به خاطر ایمنى و شیب ها نیاز 

به فضایى بود تا بار ترافیکى شهر را جابه جا کنیم.
رضایى خاطرنشان کرد: براى احداث ادامه خیابان توحید 
با هدف رفع مشکالت ترافیکى 200 میلیارد ریال اعتبار در 

نظر گرفته شده است.
نگهدارى حیوانات صفه توسط پیمانکار

مدیر منطقه 5 شهردارى اصفهان در ارتباط با باغ وحش 

صفه با توجه به این که شــهردارى علیرغم اینکه مصوبه 
کمیسیون محیط زیست شورا را داشــته چرا براى انعقاد 
قرارداد براى نگهــدارى حیوانات ورود پیدا کرده اســت 
توضیح داد: شهردارى ملزم به رعایت مصوبات و اجراى 
مصوبات شوراى اسالمى شهر هست، مصوبه کمیسیون 
هنوز  در صحن علنى مطرح نشده اســت و االن مصوبه 
اى از صحن علنــى ندارد و قرار داد پیمانــکار ما نیز تمام 
شده است  به هر تقدیر ما موظف هســتیم از حیوانات تا 
تعیین تکلیف محافظت و مراقبت کنیم و چون نگهدارى 
حیوانات به صورت امانى توسط شهردارى ممکن نیست 
و نبوده و سنوات گذشــته با همین شکل بوده است، ملزم 
هستیم پیمانکارى را انتخاب بکنیم که در حقیقت این کار 

را انجام بدهد.
حقوق حیوانات را حفظ مى کنیم

وى در همین راستا تاکید کرد: گونه هایى که االن در این 
پارك وحش وجود دارند گونه هایى هســتند که از شرایط 
بســیار نامطلوب محیطى به اینجا منتقل شده اند و االن 

نگهدارى در شرایط خوبى دارد اتفاق مى افتد.
رضایى بیان کرد: قائل به این موضوع هســتیم که حقوق 
حیوانات حفظ بشــود و چنانچه در هر مرجــع و مکانى 
این قابلیت وجود داشته باشــد که بهترین شرایط را براى 
حیوانات مهیا کند ما قطعًا پذیراى مصوبات شوراى شهر 

هستیم و این کار را انجام خواهیم داد.
تفاهم با دستگاه هاى نظامى

مدیر منطقه 5 شــهردارى اصفهان افزود: در این منطقه، 
ارتش، ارشد نظامى آجا در منطقه، گروه هاى  44 و 55 سپاه 
صاحب الزمان(عج)، دانشگاه ه امیرالمومنین(ع) (پادگان 
غدیر) و همچنین فرماندهى انتظامى که در خیابان شریعتى 
واقع شــده را داریم و این موضوعات را باید مد نظر قرار 
بدهیم و تعامالتى که در یکى دو سال اخیر به خوبى شکل 
گرفته با این دستگاه ها مربوط به تفاهم نامه با سپاه صاحب 

الزمان (عج) و همچنین دانشگاه امیر المومنین (ع) است.
وى در همین راستا با اشاره به تفاهم نامه هاى  امضا شده 
منطقه 5 با سپاه صاحب الزمان (عج) اظهار کرد: در منطقه 

سپاهان شــهر یکى از محورهاى اصلى سپاهان شهر به 
عنوان خیابان نظام یک طرفه استفاده مى شد و بسیار خطر 
آفرین بود و موجبات نگرانى مى شد و گاهاً تصادفاتى ایجاد 
مى کرد  و در مذاکراتى که با سپاه صاحب الزمان انجام شد 
با موافقت فرمانده سپاه مجوزهاى الزم را دریافت کردیم.

17هــزار متــر آزادســازى در محدوده 
سپاهان شهر

رضایى ادامه داد: در همین رابطه حدود  17 هزار متر آزاد 
سازى انجام شد و  خط بدنه 33 مترى را توافق کردیم و در 
مرحله اجرا قرار گرفته است و کارهاى اجرایى در حال اجرا 

هست و ان شاا... به بهره بردارى خواهد رسید.
مدیر منطقه 5 شهردارى اصفهان خاطرنشان کرد: امتداد 
خیابان نظام به اتوبان دســتجرى و ورودى اول سپاهان 
شهر شکل مى گیرد که در کاهش ترافیک تأثیر گذار است.

تأمین پســاب تصفیه شده جهت آبیارى 
اراضى صفه

وى یکــى دیگــر از محورهــاى تفاهــم بــا ســپاه 

صاحب الزمان (عج) را تأمین پســاب تصفیه شده جهت 
آبیارى اراضى کــوه صفه عنوان کــرد و تصریح کرد: در 
حال حاضر پســاب پس از تصفیه اولیه توسط جهاد خانه 
سازى استان اصفهان و سپاه به تصفیه خانه ثانویه هدایت 
و تصفیه نهایى مى شود که در طرح توسعه براى انعقاد و 
لخته سازى در تصفیه آب درصدد احداث مخازنى هستیم 
که اقدامات مربوط به انتخاب پیمانکار آن انجام شده است.
رضایى تاکید کرد: در حال حاضر این تصفیه خانه یکى از 
تصفیه خانه هاى بسیار خوب در سطح کشور است که در 
آن پســاب با دو روش کلر زنى و ازن زنى در حال تصفیه 
اســت و هیچ نگرانى بابت این قضیه به لحاظ گونه هاى 

فضاى سبزى مورد استفاده وجود ندارد.
مدیر منطقه 5 شهردارى اصفهان با بیان اینکه در تفاهم 
نامه جدید مقرر شد انتقال پساب از طریق توسعه خط به 
سمت صفه با عبور از اراضى سپاه ادامه داشته باشد گفت: 
با انجام این اقدام در بخش هایى از اراضى ســپاه فضاى 
ســبز طبق تفاهم نامه با استفاده از انشــعاب آب رسانى 

خواهد شد.
استقبال از سرمایه گذاران

وى با بیان اینکه فرش قرمز براى حضور سرمایه گذاران 
در این منطقه پهن اســت اضافه کرد: در دو سال گذشته 
پروژه هاى سرمایه گذارى خوبى در منطقه اجرا شده که در 

آینده نتایج آن را شهروندان احساس خواهند کرد.
رضایى با اشاره به اصالح گره ترافیکى مقابل پایانه مسافر 
برى صفه توضیح داد: بخشــى از این محور با منطقه 5 و 
بخشى دیگر  با منطقه 6 و ســازمان پایانه ها است که در 
بخش مربوط به این منطقه سال گذشته اصالح هندسى 

در ورودى کوى سپاهان انجام شد.
مدیر منطقه 5 شهردارى اصفهان در همین راستا بخشى 
دیگر از مشکالت ترافیکى مقابل پایانه مسافر برى صفه 
را پارك  هاى حاشــیه اى و تخلفات رانندگى ایجاد شده 
دانست و افزود: در این باره باید پلیس راهور جهت اعمال 

قانون فعال تر اقدام کند.
بودجه منطقه 5

وى  با اشاره به بودجه سال جارى این منطقه تصریح کرد: 
بودجه امسال منطقه 5 معادل 393 میلیارد تومان است که 
از این رقم حدود 215 میلیارد تومــان خالص عمرانى در 

قالب 150 پروژه است.

مدیر منطقه 5 شهردارى اصفهان در پنجاه و هشتمین نشست خبرى «سه شنبه با رسانه» خبر داد

 منطقه 5 کمترین میزان بافت هاى فرسوده شهر را دارد
محیا حمزه
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آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 همراه با  ارزیابى کیفى فشرده شماره99/418 (نوبت دوم)

مجتمع طالى موته درنظر دارد"تهیه،طبخ و توزیع غذاى پرسنل مجتمع طالى موته"را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)به شماره ثبت ستاد2099001546000010 و با جزئیات مندرج دراسناد 
مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه(فرآیند ارجاع کار)به مبلغ700/000/000ریال(هفتصد میلیون ریال) 

بصورت(واریز نقدى یا ضمانتنامه بانکى)برگزار نماید.
-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:ساعت9روز دوشنبه مورخ1399/05/20

-مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت:ساعت17روز پنج شنبه مورخ1399/05/30
-مهلت زمانى ارائه پیشنهاد:ساعت14روز شنبه مورخ1399/06/15
-تاریخ بازگشایى پاکت ها:ساعت10روز یکشنبه مورخ1399/06/16

عالقمندان شــرکت در مناقصه مى بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى با 
شماره هاى دفتر ثبت نام88969737 و 85193768-021 و مرکز27313131-021 تماس حاصل نمایند 

م.الف:929111و یا به آدرس اینترنتى www.setadiran.irمراجعه نمایند.

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده
هیأت شنا،شیرجه و واترپلو استان اصفهان

 به شناسه ملى 14009284953 و شماره ثبت 6218
بدینوسیله  از کلیه اعضاء مجمع هیأت شنا استان اصفهان دعوت مى شود در 
مجمع عمومى فوق العاده که رأس ساعت 11 روز دوشنبه مورخه 1399/06/10 
در محل دفتر هیأت به آدرس اصفهان خیابان جى جنب استخر ساحل تشکیل 

مى گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- تصویب تغییر آدرس ثبتى دفتر هیأت
2-  اصالح آدرس رئیس هیأت در اساسنامه
هیأت رئیسه

آگهى مناقصه عمومى
شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به عملیات اجرایى لکه گیرى آسفالت و ترمیم ترانشه هاى سطح شهر از طریق برگزارى مناقصه عمومى اقدام نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى :روز یکشنبه مورخ1399/06/02 گشایش پاکات :روز دوشنبه مورخ 1399/06/03 
محل دریافت اسناد:دولت آباد - بلوار طالقانى

 پایگاه اینترنتى www.dolatabadcity.ir   تلفن :031-45822010
  www.iets.mporg.ir: پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

نوبت دوم

م الف: 928317حسن حجتى - شهردار دولت آباد

مزایده
مجموعه ورزشی و تفریحى کارگران اســتان اصفهان ( مؤسسه غیرتجارى 
به شماره ثبت 26 وشناسه ملى 10260008785 ) در نظر دارد یک باب سوله 
به ابعاد 6×15×30 مترى به صورت سند بالســت شده با پوشش دست دوم 
ورق کرکره اى به تعداد 28 عدد پایه ســوله و 106 عدد زد ( Z )  به مبلغ پایه 

2/200/000/000 ریال فروش مى رساند . 
لذا از متقاضیان دعوت می شــود به منظور دریافت فرم و شرایط شرکت در 
مزایده حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 99/06/02 به دبیرخانه هیئت 
اجرایى مجموعه هاى ورزشــى وتفریحى کارگران استان اصفهان به نشانی 
خیابان چهارباغ باال روبروى بیمارستان دکتر شریعتى باشگاه کارگران ( کد 

پستى : 8163813951 ) شماره تلفن 3661140 مراجعه نمایند .
کلیه اشــخاص حقیقى و حقوقى مى توانند در این مزایده با ارائه کارت ملى 

شرکت نمایند .
مبلغ ضمانت شرکت در مزایده : 11/000/000 ریال (یازده میلیون ریال)

زمان ارسال پاکتها : حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 99/06/03 از طریق ارسال 
پست پیشتاز به آدرس مجموعه

زمان و محل بازگشایی پاکت ها : روز چهارشنبه مورخ 99/06/05 ساعت 10 
صبح - اصفهان ، خیابان چهارباغ باال ، دبیرخانه هیئت اجرایى 

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان در رد یا قبول پیشنهادات مختار 
می باشد .

هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد .

دبیرخانه هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشى وتفریحى کارگران استان اصفهان


