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11 خوراکى که نباید یخ بزندآغاز طرح آبرسانى پایدار به  32 روستاآغاز اکران فیلم «پیشى میشى» به زودى در سینماهاکشف 536 ُتن مواد در 6 ماه واحد دفاعى ذوب آهن در معرض تهدید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

دیابت را 
با این نوشیدنى 
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جانمایى پایتخت 
انجام شده است

خریدهاى قلعه نویى 
بر اساس سبک همیشگى

تغییر ساعات بازدید از 
مراکز گردشگرى ناژوان 
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پیشرفت 80 درصدى
 خط راه آهن 
اصفهان- قم

محققان در یک پژوهش جدید دریافتند، نوشیدن 
یک نوع قهوه مى تواند ریسک ابتال به دیابت نوع دوم 

را به میزان قابل توجهى کاهش دهد. پژوهشگران 
باور دارند، مصرف این نوع قهوه ممکن است 

مولکول هایى را تحت تأثیر قرار دهند که ...

مدیــرکل راه و شهرســازى اســتان اصفهان 
گفت: تاکنــون بیش از 80 درصد از زیرســازى 
خط راه آهن اصفهانـ  قم انجام شــده است، اما 
اولویت اصفهــان در حمل و نقــل ریلى تکمیل 
راه آهن قطار سریع السیر اصفهانـ  تهران است. 
محمود محمودزاده با بیان اینکه اقدامات ریلى با 
پیشرفت خوبى روبه رو است، اظهار کرد: در زمینه 
توسعه خطوط ریلى در اســتان اصفهان اقدامات 
مثمرثمرى صورت گرفته به طورى که پیشرفت 
مطلوبى را در قطار سریع السیر اصفهانـ  تهران 
داشتیم. وى ادامه داد: در مورد قطار اصفهان-قم 

4نیز باید یادآور شوم که...

دفاع مقدس از عقالنى ترین  دفاع مقدس از عقالنى ترین  
بخش هاى تاریخ ماستبخش هاى تاریخ ماست

مقام معظم رهبرى در آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس:مقام معظم رهبرى در آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس:
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خاطره ضابطیان از 
سفر به اصفهان

سید را بدهید 
تا بى خیال رشید شویم

پرونده شکایت باشگاه تراکتور از رشید مظاهرى همچنان در کمیته 
وضعیت بازیکنان فدراســیون فوتبال در حال رسیدگى است و قرار 
است به زودى رأى این پرونده صادر شود، اما این امکان وجود دارد 
که دو باشگاه تراکتور و اســتقالل پیش از اعالم رأى، با یکدیگر 

به توافق برسند...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

بهره بردارى از 
پروژه هاى منطقه 12 
شهردارى اصفهان

در دوازدهمین برنامه "هر یکشنبه یک افتتاح" 
انجام شد؛

آغاز پروازهاى تهران به استانبول از چهارم مهر
2

نباید از دست نباید از دست 
جداشدگانجداشدگان
 ناراحت باشیم

آگهى مزایده نوبت دوم

جمشید اسماعیلى- شهردار چادگان

چاپ دوم

شهردارى چادگان به استناد مجوز به شماره 98/223 مورخ 1398/12/7 شوراى محترم اسالمى شهر چادگان در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه بکهو لودر کشوئى مکانیکى با شرایط 
ذیل از طریق آگهى مزایده اقدام مى نماید. 

الف) موضوع مزایده
فروش یک دستگاه بکهو لودر کشوئى مکانیکى سنتو پارس از نوع SP220C، سال ساخت 1393، تعداد محور 2، تعداد چرخ 4 نوع سوخت گازوئیل، به شماره سریال 16100027 

به شماره سریال موتور U578257U سازنده کشور ایران با سیستم ایرکاندیشن که دستگاه در حد نو، سالم و آماده به کار، و وضعیت موتور و اتاق در حد معمول مى باشد. 
ب) قیمت پایه موضوع مزایده: 

قیمت ارزش پایه به مبلغ 5/100/000/000 ریال (پنج میلیارد و یکصد میلیون ریال) بر اساس نظریه کارشناس رسمى دادگسترى مى باشد. 
ج) بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده: 

متقاضیان مى توانند از روز سه شنبه مورخ 1399/06/25 لغایت روز دوشنبه مورخ 1399/07/07  از ساعت 8 صبح الى 16 بعدازظهر با مراجعه به پارکینگ ماشین آالت شهردارى 
واقع در خیابان  شهداء، خیابان هفت تیر خیابان شهید غالمرضا هاشمى بازدید و پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1399/07/07 در دو پاکت: 

پاکت الف): شرکت کنندگان مى بایست ضمن بازدید از مورد مزایده، سپرده اى معادل پنج درصد جهت شرکت در مزایده به مبلغ 255/000/000 ریال (دویست و پنجاه و پنج میلیون 
ریال) را به شماره حساب 3100003423005 شهردارى چادگان نزد بانک ملى چادگان واریز و فیش مربوطه را ضمیمه اسناد مزایده در پاکت الف نمایند. 

پاکت ب) : مبلغ پیشنهاد دهنده به انضمام تصویر کارت ملى و شناسنامه پیشنهاد دهنده با مشخصات کامل در داخل پاکت ب قرار گرفته در صورتى که شرکت کنندگان اشخاص 
حقوقى باشند ارائه اساسنامه شرکت و در صورت داشتن نماینده، معرفى نامه نماینده آن شرکت الزامى که بایستى ضمیمه پیشنهادات مربوط به پاکت ((ب)) گردد. 
-پیشنهاد دهندگان بایستى پس از مهر و امضاء پاکت هاى الف و ب نسبت به تحویل پاکت ها به دبیرخانه محرمانه حراست شهردارى اقدام و رسید دریافت نمایند. 

1- پیشنهادات رسیده در روز سه شنبه مورخ 1399/07/08 در محل شهردارى چادگان با حضور اعضاء کمیسیون رأس ساعت 14/45 بعدازظهر باز و قرائت مى گردد. 
2- شهردارى چادگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر و مبهم و بدون فیش سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

3- چنانچه نفرات اول و دوم و سوم شرکت کننده در مزایده از انعقاد قرارداد امتناع نمایند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. 
4- شماره گذارى بیل بکهوى مذکور و هزینه هاى مرتبط با آن بر عهده برنده مزایده مى باشد. 

5- هزینه آگهى مزایده و کارشناسى به عهده برنده مزایده مى باشد. 
6- کلیه کسورات قانونى اعم از بیمه و مالیات بر عهده برنده مزایده مى باشد. 

7- شرکت کنندگان بایستى شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دى ماه 1337 و موضوع تبصره یک ماده 82 مکرر قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاى 
اسالمى کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با اصالحات بعدى و قانون خدمت وظیفه عمومى را در نظر داشته باشند. 

8- برنده مزایده بایستى ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز کل مبلغ پیشنهادى را به صورت نقدى جهت خرید بیل بکهوى فوق الذکر به حساب  3100000256000 نزد بانک ملى 
شعبه چادگان به نام شهردارى چادگان اقدام نموده در غیر این صورت سپرده وى به نفع شهردارى ضبط مى گردد. 

9- در صورتى که شرکت کننده شخص حقوقى باشد و به عنوان برنده مزایده اعالم گردد بایستى در زمان خرید نسبت به معرفى نماینده تام االختیار خود به صورت کتبى که 
ممهور به مهر و امضا رئیس اداره و یا مدیرعامل شرکت باشد اقدام نمایند. 

م الف: 983740

آگهى فراخوان عمومى 
شرکت خدمات حمایتی کشاورزي  استان اصفهان

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

شرکت خدمات حمایتى کشــاورزى استان اصفهان وابســته به وزارت جهاد 
کشاورزى در نظر دارد، به منظور اجراى فرامین مقام معظم رهبرى در سال جهش 
تولید و قطع وابســتگى، جهت تدارك و تولید انواع کودهاى شیمیایى فسفاته 
و پتاسه با تأمین مواد اولیه مورد نیاز على الخصوص کودهاى فسفاته، از توان و 
ظرفیت تولیدکنندگان داخلى استفاده نماید. لذا از واجدین شرایط با هر ظرفیت 
ممکن تقاضامندیم آمادگى خود را به این شــرکت، به نشانى: اصفهان شهرك 
امیریه روبروى خیابان پنجم، و یا از طریق تماس با شماره تلفن 37811070- 031 

داخلى 116 یا 114 و یا از طریق دورنگار 37814442- 031 اعالم نمایند.

وزارت جهاد کشاورزى

تاریخ: 1399/06/31شماره : 55/33/99/890

4

5

آ

تا بى
پرونده شکایت باش
ف وضعیت بازیکنان
است به زودى رأى
که دو باشگاه تر
به تواف

م 

5 استان کشور باید تقسیم شوند
نماینده نجف آباد در مجلس با تأکید بر تشکیل استان گلساران:
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پرواز تهران-استانبول به زودى برقرار خواهد شد. این خبر 
خوبى براى کسانى است که بعد از ایام کرونا و بسته شدن 
مرزهاى بین المللى نتوانستند با قیمت مناسب به استانبول 
سفر کنند. در این مدت پرواز تهران-استانبول با ترانزیت 
دوحه به صورت اختصاصى در دســت ایرالین قطرى 
بود و قیمت بســیار باالیى داشت. این در حالى است که 
قیمت هاى اعالم شده نسبت به قیمت پروازهاى قطرى 
که تا 60 میلیون تومان هم در روزهاى اخیر رسیده بود، 

بسیار مناسب تر است.
رئیــس روابط عمومــى ایــران ایر گفــت: پروازهاى 
ایرالین هاى ایرانى به کشور ترکیه باز شده است و اولین 

پرواز ایران ایر هم از صبح 4 مهر از فرودگاه حضرت امام 
خمینى (ره) به فرودگاه استانبول انجام مى شود. حسین 
جهانى در خصوص قیمت هــا اعالم کرد: کالس هاى 
پروازى مختلف اســت، بنابراین قیمت ها هم متفاوت 

است. 
گفته شــده قیمت هر بلیت رفت و برگشــت تهران - 
اســتانبول ده میلیون و صد هزار تومان با پرواز ایران ایر 
و قیمت هر بلیت یکطرفه بــه مبلغ هفت میلیون و 900 
تومان با کالس پرواز معمولى است. این در حالى است که 
قیمت شرکت هواپیمایى قطر هم اکنون سه برابر قیمت 

اعالمى ایران ایر است.

عضو ناظر مجلس در شوراى ساماندهى مرکز سیاسى و 
ادارى کشور و تمرکز زدایى از تهران آخرین تصمیمات در 
زمینه انتقال پایتخت سیاسى-ادارى کشور را تشریح کرد.

ابوالفضل ابوترابى با بیان اینکــه جانمایى و همه موارد 
در زمینه انتقال پایتخت مشخص شده است، بیان کرد: 
قرارگاه خاتم االنبیا (ص) نیز نامه اى را رســمًا به رئیس 
جمهور ارسال و عنوان کرده که ساماندهى تهران را انجام 
مى دهد و انتقال پایتخت سیاسى و ادارى را نیز به سرانجام 
مى رساند. وى افزود: قرارگاه خاتم االنبیا(ص) بدون اینکه 
پولى بخواهد  و هزینه  اى بر دولت بار کند، عنوان کرده که 
این توان را دارد و باید ببینیم تصمیم رئیس جمهور چیست. 

رئیس جمهور نیز نامه اى به دبیر شورایعالى انتقال پایتخت 
یعنى وزیر راه و شهرسازى داده و منتظریم تا مشخص شود 

بعد از کرونا این نامه نگارى ها به کجا مى رسد.
ابوترابى ادامه داد: اگر در بحث انتقال پایتخت سیاسى و 
ادارى خوب عمل کنیم، مدیریت جمعیت و ســاماندهى 
تهران به نتیجه مى رســد. وى با بیان اینکه ساماندهى 
تهران مهمتر از انتقال پایتخت سیاســى و ادارى کشور 
اســت، گفت: خروج پادگان ها، خروج دانشگاه ها، خروج 
ایران خودرو و ســایپا از جمله اقداماتى است که باید در 
ساماندهى تهران انجام شود. اگر این موارد درست انجام 

شود، مشکل مسکن در تهران نیز کاهش مى یابد.

آغاز پروازهاى تهران به 
استانبول از چهارم مهر

جانمایى پایتخت 
انجام شده است

الهام چرخنده از ایران رفت
   باشــگاه خبرنــگاران جــوان | الهــام 
چرخنده، بازیگر ســینما و تلویزیون کشورمان، از 
زندگى خود و همسرش در کربال خبر داد. چرخنده 
درباره مهاجرت خود از ایران اعالم کرد، مدتى است 
به همراه همســرش حجت االسالم سید محمد 
درویشــى در کربال زندگى مى کنــد. وى عنوان 
کرد: بنده به مدت ســه ســال همراه همسرم که 
یک روحانى است در شهر کربال زندگى مى کنم. 
مهاجرت من به کشور عراق به این شکل نیست که 
نخواهم به کشور بازگردم، به واسطه شغل همسرم 

در این کشور زندگى مى کنم./2957

وضع روحى سحر تبر 
   دیده بان ایران | فاطمه خویشوند، دختر 18 
ساله یا همان سحر تبر با گذشت حدود 11 ماه از 
دستگیرى اش هنوز جزو پرونده هاى بدون تکلیف 
است و در زندان قرچک ورامین به سر مى  برد. پیام 
درفشــان، وکیل او مى گوید: تکلیف این پرونده 
نامشخص است و هنوز ابالغیه اى به ما براى حضور 
در دادگاه و تعیین تکلیف این پرونده صورت نگرفته 
اســت. وکیل ســحر تبر اذعان کرد که موکلش، 
مبتال به افسردگى عمده و سایکوز بود و در گزارش 

پزشکى قانونى هم منعکس شده است./2958

دستمزد نجومى و...
   کافــه ســینما | یکى از اهالى سینماى 
ایران، اعالم کرد دستمزد ســعید راد که امروز از 
حضور خودش در ســریال «دل»، ابراز پشیمانى 
کرده، یک میلیــارد و 200 میلیــون تومان بوده 
است! گذشته از این دوگانگى، اعالم چنین رقمى، 
پرســش ها درباره  دســتمزد بازیگران اصلى این 
قبیل سریال هاى ضعیف در بازار انحصارى را داغ 

مى کند./2959

دردسرهاى یک گربه!
   ایران آرت | اپیــزود «بانو با گربه ملوس» در 
حالى از نمایش «عشــق روزهاى کرونا» حذف 
شد که با توجه به صحبت هاى کارگردان به نظر 
مى رسد مشکل اصلى گربه بهنوش طباطبایى بوده 
است. این بازیگر در اپیزودى از این نمایش همراه با 
گربه خود روى صحنه مى رفت. بر اساس ویدیویى 
که بهنوش طباطبایى در صفحه رسمى اش منتشر 
کرده، یکى از اپیزودهاى نمایش «عشق روزهاى 
کرونا» با بازى او به خواست مرکز هنرهاى نمایشى 
متوقف شده است. اجراى نمایش «عشق روزهاى 
کرونا» از اواخر هفته گذشــته در فضاى باز تاالر 

وحدت در تهران آغاز شده است. /2961

بیشترین فالوور دار!
   روزنامه فرهیختگان | آمار صفحه هاى 
اینستاگرام که با بیشترین دنبال کننده در سراسر 
جهان ثبت شده نشان مى دهد بیشــتر این افراد 
در دنیاى فوتبال، موســیقى و مدلینگ به شهرت 
رســیدند. در حال حاضر «کریســتیانو رونالدو»، 
فوتبالیست مشــهور با 237 میلیون دنبال کننده 
بیشترین فالوور را در سطح جهان به خود اختصاص 

داده است./2962

سهام عدالت چند؟
   ایسنا | ارزش واقعى سهام عدالت نیز تحت 
تأثیر نوســانات اخیر بازار ســرمایه قرار گرفته و 
درحالى که به حدود 20 میلیون تومان هم رسیده 
بود، تا حدود 15 میلیون تومــان کاهش یافت و 
درحال حاضر در محدوده 16 میلیون تومانى قیمت 
دارد. بر این اســاس و طبق آخرین به روزرسانى 
گزارش دارایى که مربوط به حدود شش روز پیش 
است، ارزش واقعى سهام عدالت با ارزش اولیه 492 
هزار تومان کمى بیشتر از 16 میلیون و 400 هزار 

تومان است.

مگر چقدر حقوق مى گیرند؟
   انتخاب | امام جمعه لواسان در حساب کاربرى خود 
در توییتر خبر داد که به هر نماینده مجلس یک خودروى 
دنا به قیمت کارخانه داده اند و قرار است پول آن ماهانه 
از حساب نمایندگان کسر شــود. حجت االسالم سید 
سعید لواســانى نوشــت: «یکى از نمایندگان محترم 
توضیح دادند که قیمت دناپالس تحویلى به نمایندگان 
302 میلیون است که سه ساله از حقوق آنان کم مى شود 
یعنى حدوداً ماهى هشــت میلیون و 300 هزار تومان. 
اشــتباه نکردم؟ نمایندگان ماهیانه چقدر مى گیرند؟ 
خب مى خواستید ماشــین بدهید چرا پژو پارس یا تیبا 

ندادید؟»/2963

کشف 536 ُتن مواد در 6 ماه 
   مهر | رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: از 
ابتداى سال جارى تا 28 شهریور ماه سال جارى، پلیس 
در سراسر کشــور 536 تن مواد مخدر کشف کرده که 
نسبت به سال قبل، 39 درصد رشد داشته است. سردار 
مجید کریمى افزود: همچنیــن طى این مدت، بیش از 
167 هزار قاچاقچى و توزیع کننده و مصرف کننده مواد 
مخدر دستگیر شده اند که نسبت به سال قبل، 29 درصد 

افزایش داشته است.

«ترامپ» تنها!
   خبر آنالیــن | رئیس جمهور آمریکا در جریان یک 
سخنرانى انتخاباتى ضمن ابراز تأسف از اینکه از زمانى 
که رئیس جمهور شده دوستان قدیمى اش با وى بسیار 
رسمى و جدى شده اند تأکید کرد، رسیدن به کاخ سفید 
مى تواند موجب تنهایى آدم شود. «دونالد ترامپ» گفت: 
افراد بسیار موفقى را مى شناسم اما آنها در حال حاضر که 
رئیس جمهور هستم، رفتار کامًال متفاوتى با من دارند. 
آنها در حال حاضر با من تمــاس مى گیرند و مى گویند 
«آقاى رئیس جمهور، جنابعالى تمایل دارید یکدیگر را 
مالقات کنیم؟» و من در پاسخ مى گویم «راحت باش، 
منو ترامپ صدا کن. 30 ســال اســت که با هم رفاقت 
داریم و مرا مى شناسى». وى ابراز تأسف کرد که چطور 
رئیس جمهور شدن روابط شخصى اش را بسیار دشوار 

کرده است.

افزایش روند ابتال به کرونا
   ایســنا | سخنگوى وزارت بهداشــت با اشاره به 
افزایش روند ابتال و بسترى ناشى از کرونا در کشور گفت: 
متأسفانه در شرایطى که در بعضى از استان ها وارد موج 
سوم کرونا مى شویم شاهد کاهش محسوس در استفاده 
از ماسک هستیم. سیما سادات الرى گفت: با توجه به 
تعطیلى ها و سفرهاى انجام شده و کاهش میزان استفاده 
از ماســک و رعایت نکردن پروتکل هاى بهداشتى در 
هفته هاى گذشته، متأسفانه شاهد افزایش روند ابتال و 
بســترى بیماران به علت ویروس کرونا هستیم. الرى 
تأکید کرد: کاهش استفاده از ماسک درحالى است که 
ویروس کرونا کامًال به رفتار اجتماعى ما بستگى دارد و به 

هیچ عنوان قابل پیش بینى نیست./2964

تأیید صحت انتخابات مجلس
   خبر فــورى | سخنگوى شوراى نگهبان از تأیید 
صحت مرحله دوم انتخابات مجلس خبر داد. عباسعلى 
کدخدایى در توییتى نوشت: صحت انتخابات مرحله دوم 
در حوزه هاى دهگانه انتخابیه به تأیید شوراى نگهبان 

رسید و مراتب به وزارت کشور اعالم شد.

حرکت به سوى کشف حجاب؟
   اعتمــاد آنالیــن | فعاالن فضــاى مجازى در 
عربستان در حال بازنشــر آگهى برخى از شرکت هاى 
خصوصى این کشور هستند که شرط استخدام دختران 
و زنان در این شرکت ها را استفاده نکردن آنها از حجاب 
اعالم مى کنند. به اعتقاد این کاربران برخى از صاحبان 
شرکت ها با اســتفاده از شــرایط به وجود آمده توسط 
«محمد بن ســلمان» به دنبال سوءاســتفاده از زنان و 

دختران عربستانى هستند.

خبرخوان

رهبر معظم انقالب اســالمى صبح روز دوشنبه در ارتباط 
تصویرى با مراســم تکریم و تجلیل از پیشکسوتان دفاع 
مقدس و مقاومت، با اشاره به پیروزى درخشان و واضح ملت 
ایران در دفاع مقدس گفتند: این واقعیت، نتیجه رهبرى و 
فرماندهى شگفت انگیز امام خمینى(ره)، حضور همه جانبه 
قشــرهاى مختلف مردم و اقدامات و ابتــکارات عقالیى 
مدافعان اسالم و انقالب در این حماســه تاریخى بود که 
باید مراقب تالش دشمنان در تحریف واقعیات این قطعه از 

هویت برجسته ایرانیان باشیم.
رهبر انقالب همچنین با ابراز تأســف شدید از جان باختن 
روزانه حدود 150 نفر بر اثر کرونا، مردم را به رعایت کامل و 

مستمر دستورالعمل هاى بهداشتى فراخواندند.
فرمانده کل قوا، تکریم و تجلیل از پیشکسوتان و رزمندگان 
دفاع مقدس را وظیفه حتمِى ملى و توصیه مؤکد اســالم 
خواندند و افزودند: براى درك عظمــت کار این عزیزان و 
هم رزمان شهیدشــان باید عظمت میدان دفاع مقدس و 
چرایى و چگونگى این قطعه مهم از تاریخ ایران را به خوبى 

درك و فهم کرد.
ایشــان صدام جاه طلب را تنها ابزارى در دست قدرت هاى 
بزرگ به ویژه آمریکا برشمردند و افزودند: طرف هاى اصلى 
نبرد با ملت ایران یعنــى «آمریکاى ضربه خورده از انقالب 
اســالمى، قدرت هاى نگران از ظهور یــک هویت جدید 
اسالمى- ایرانى در منطقه، ناتو و کشورهاى اروپاى غربى و 
شرقى»، صدام را به حمله تحریک کردند تا نظام و انقالب 

اسالمى را در هم بکوبند.
حضرت آیت ا... خامنه اى با اشاره به انتشار اسناد توافق هاى 
آمریکا و صدام قبل از آغاز جنگ افزودند: در طول سال هاى 
جنگ نیز کمک هاى نظامى، اطالعاتى و مالى غرب و شرق 
به رژیم بعثى از طریق امارات، کویت، عربســتان و دیگر 

مسیرها ادامه داشت.
رهبر انقالب عالوه بر تحریک دشمنان، اوضاع داخلى ایران 
را نیز در تشجیع صدام به حمله، مؤثر دانستند و افزودند: وضع 
نامناسب ارتش از لحاظ امکانات و فرماندهى در سال آغاز 
جنگ، نوپدید بودن ســپاه و کمبود شدید امکانات دفاعى، 
واقعیاتى بود که دشمن از آنها اطالع داشت و همین مسائل 

نیز آن را به آغاز جنگ، بیشتر تحریک کرد.
حضرت آیت ا... خامنه اى پس از تشریح چگونگى آغاز جنگ 
تحمیلى هشت ساله به بررسى مستند عوامل و نکات مهم 
دفاع جانانــه و پیروزمندانه ملت ایران در مقابل دشــمنان 

پرداختند.
ایشــان در این زمینه، رهبرى و فرماندهى امام خمینى(ره) 
را از آغاز تا پایان دفاع مقدس بسیار حساس و شگفت انگیز 
برشمردند و افزودند: امام از همان آغاز، ابعاد و حجم واقعى 
کارزار را شناخت و با درایتى اعجاب انگیز اعالم کرد که این 
جنگ، نبرد دو کشور همسایه نیست بلکه دشمنان انقالب 
اسالمى و ملت ایران در پشت صدام در مقابل نظام اسالمى 

صف آرایى کرده اند.
رهبر انقالب، آوردن ملت به صحنه دفاع مقدس را تشخیص 
حیاتى امام راحل عظیم الشأن دانستند و افزودند: امام با درك 
عمیق خود، مانند اصل انقالب، ملت را به وسط میدان کارزار 
همه جانبه آورد چرا که فهمید صرف حضور نیروهاى مسلح 

نمى تواند مسئله را حل کند.
ایشان، شخصیت  بى نظیر، نفوذ معنوى، صداقت و معصومیت 
در بیان حقایق و واقعیات و نگاه تیزبین را از دیگر ویژگى هاى 
فرماندهى امام در هشت ســال دفاع مقدس برشمردند و 
افزودند: امام با قاطعیتى فوق العاده و بى نظیر، فرمان مى داد 
و کارها را به پیش مى برد که تأکید بر شکست حصر آبادان و 
آزادسازى خرمشهر و سوسنگرد از نمونه هاى این قاطعیت 

عجیب است.
ایشان موضع گیرى هاى هوشــمندانه به اقتضاى شرایط 
مختلف جنگ را از دیگر ویژگى هاى امام خواندند و با ذکر 
نمونه هایى افزودند: دادن روحیه به ملت و تحقیر دشمن در 
هنگام الزم، جلوگیرى از آفت مخّرب غرور در پیروزى ها و 
دلگرمى دادن و تفقد رزمندگان در مواقع مورد نیاز از جمله 
روش هایى بود که این پدر مهربــان و مدیر معنوى، آگاه و 
مســلط بر میدان به کار مى گرفت و دفاع مقدس را هدایت 
مى کرد. رهبر انقالب با ابراز تأسف از غفلتى که در نوشته ها و 
مباحث مربوط به دفاع مقدس درباره نقش امام خمینى وجود 
دارد، افزودند: باید در این زمینه کار جدى و گســترده انجام 
شود. ایشان سپس با تأکید بر مراقبت از تالش دشمن براى 
تحریف واقعیات دفاع مقدس، به بیــان نکاتى درباره ابعاد 

شگرف و عظیم این پدیده پرداختند.
«پیروزى درخشان و روشن ملت ایران در جنگ تحمیلى» 
نخســتین نکته اى بود که حضرت آیت ا... خامنه اى به آن 
اشاره کردند و گفتند: هدف دشمن از به راه انداختن جنگ، 
ساقط کردن نظام اسالمى، سلطه مجدد بر ایران و تجزیه 
کشور بود اما یک وجب از خاك ایران را نتوانستند اشغال کنند 
و یک قدم هم نتوانستند جمهورى اسالمى و ملت ایران را 

به عقب برانند.
ایشان با اشاره به شکست هاى مداوم ایران در جنگ هاى 
یکى دو قرن اخیــر در دوره قاجار و در دوره پهلوى و تحقیر 
سران ایران در آن دوران، افزودند: ملت ایران در دفاع مقدس 
توانست در مقابل قدرت هاى شــرق و غرب و کشورهاى 
وابسته به آنها بایستد و با ســربلندى پیروز شود و بر همین 
اساس این دفاع پیروزمندانه، بخشــى از هویت ملى ایران 
است. رهبرانقالب اسالمى در نکته بعدى، دفاع مقدس را 
از ابتدا تا انتها یکى از «عقالنى ترین و مدبرانه ترین حرکات 
ملت ایران» برشــمردند و گفتند: برخى ها تالش دارند تا با 
اســتناد به خطایى که در یک جمعى صورت گرفته، دفاع 
مقدس را به بى تدبیرى متهم کننــد، درحالى که این دفاع 
از همان شــروع کار یعنى همکارى ارتش و سپاه و انتخاب 
تاکتیک هاى مبتکرانه و شجاعانه و انجام اقدامات بزرگ و 
شگفت آور در عملیات ها تا پایان جنگ و قبول قطعنامه، همه 

مبتنى بر عقالنیت و تدبیر بود.
«شــکل گرفتن یک مدل جدید از حضــور مردمى و بروز 
استعدادها در دفاع مقدس» سومین نکته اى بود که حضرت 
آیت ا... خامنه اى به آن اشاره کردند و افزودند: این مدل بى 
نظیر و بى سابقه در جهان به گونه اى بود که هر فردى اعم 
از رزمنده 14 ساله تا پیرمرد 70 ســاله یا دختر دانش آموز 
دبستانى و بانوان محترم در پشت جبهه یا پزشک و جراح و 
کشاورز و کارمند و دانشجو و شاعر و انواع قشرها و صنوف 
مختلف، هریک جایگاه خود را در این شبکه عظیم مردمى 

پیدا مى کردند و مشغول دفاع و خدمت مى شدند.
ایشــان خاطر نشــان کردند: در این مدل گسترده حضور 
مردمى، استعدادهاى مهمى ظهور مى یافت و به عنوان مثال 
یک جوان روستایى از کرمان تبدیل به حاج قاسم سلیمانى 
شد، یا یک افســر جوان تبدیل به فرمانده اى مجرب و توانا 
همچون شهید صیاد شیرازى و شهید بابایى شد، و یا از یک 
روزنامه نگار داوطلب در کوران حوادث جبهه، نابغه اطالعاتى 

مثل شهید باقرى ساخته شد.
رهبر انقالب اســالمى تأکید کردند: امــروز هم اگر همت 
شود و نگاه صحیح به مسائل و مردم وجود داشته باشد، مى 
توان از این مدل بى نظیر استفاده کرد. البته بحث جنگ با 
بحث اقتصاد متفاوت است ولى صاحبان فکر مى توانند در 
بررســى ها و پژوهش هاى خود، این مدل را به عنوان ابزار 

اقتدار ملى درنظر بگیرند.
حضرت آیت ا... خامنــه اى نقش آفرینى مردم و گروه هاى 
مختلف در پشــت جبهــه را بخش دیگــرى از این مدل 
عظیم مردمى دانستند و گفتند: کمک هاى مالى مردمى، 
آذوقه رسانى به جبهه ها، رســیدگى به مجروحان، بدرقه و 
تشییع باشکوه شهیدان در شهرها، حمایت هاى فرهنگى 
تبلیغاتى و مقابله با عملیات روانى دشمن، پذیرایى و اسکان 

جنگ زدگان در شــهرها و مقاومت مردم در شهرهایى که 
آماج حمالت موشکى رژیم بعث بودند، نمونه هایى از این 

نقش آفرینى ها هستند.
ایشــان بروز عالى ترین فضایل اخالقى و معنوى و تعالى 
روحى در میان رزمندگان را یکى از فصل هاى درخشــان 
کتاب قطور دفاع مقدس برشمردند و افزودند: شرح حال هایى 
که از برخى رزمندگان نوشته شده، وصیت نامه شهدا، فضایل 
اخالقى همچون صدق و صفا، اخــالص، تواضع، خدمت 
به دیگران، ایثار، فداکارى، ســحرخیزى ها و عبادت هاى 
عارفانه، بى اعتنایى به زیورهاى دنیوى و رفتارها و حاالت 
مادران در اعزام جوانان خود به جبهه و استقبال از فرزندان 
شهیدشان، همه به برکت اسالم و ایمان عمیق دینى بود که 

در دوران دفاع مقدس تجلى و بروز یافت.
«سرمایه سازى دفاع مقدس براى کشور» نکته بعدى بود که 
رهبر انقالب اسالمى به آن اشاره کردند و گفتند: یکى از این 
سرمایه سازى هاى ارزشمند «امنیت» است که به برکت دفاع 
مقدس به دست آمده زیرا دفاع ملت ایران نشان داد که هزینه 
تعرض و تجاوز به کشور بسیار باال است و هر متجاوزى با 
پاسخ کوبنده مواجه مى شــود، بنابراین متجاوز قبل از هر 

اقدامى تأمل خواهد کرد و آن را به صرفه نخواهد دانست.
ایشان «روحیه خودباورى» و «حرکت به سمت نوآورى هاى 
فنى و علمى» را یکى دیگر از سرمایه هاى دوران دفاع مقدس 
دانستند و افزودند: در همان دوران و هنگامى که شهرهاى 
ایران هدف موشک هاى دشــمن بود و هیچ کشورى به ما 
موشک و تجهیزات نمى داد، شهید طهرانى مقدم و دوستان 
وى، صنایع موشکى را پایه گذارى کردند و توانایى کنونى 
موشــکى، نتیجه همان روحیه خودباورى و حرکت علمى 

آن زمان است.
رهبر انقالب اسالمى، جرأت انجام کارهاى به ظاهر نشدنى 
و ارتقاى سرمایه انسانى کشور را از جمله سرمایه هاى دوران 
دفاع مقدس برشمردند و گفتند: یک نمونه از سرمایه هاى 
انسانى دوران دفاع مقدس، شهید سلیمانى بود که در عرصه 
منطقه و دیپلماسى، اقدامات شــگفت آورى انجام مى داد 
و هنوز ملت ایران از گســتره فعالیت هاى این شهید عزیز 

اطالع کافى ندارد.
حضرت آیت ا... خامنه اى «آشنایى بیشتر ملت ایران با ذات 
و واقعیت تمدن غرب» را از دیگر نکات هشــت سال دفاع 
مقدس دانســتند و افزودند: در تاریخ معاصــر ایران عناد و 
خباثت دولت هاى غربى در حق ملت ایران چندبار آشــکار 
شده اما این دولت ها با حمایت کامل از حکومت فاسد، ضد 
بشرى و دیکتاتورى صدام، ادعاهاى حقوق بشرى و انسانى 
خود را عمًال لگدمال کردند و ماهیت خود را بروز دادند که 
این شناخت عمیق  خیلى مهم است و باید در همه تصمیمات 

ما نقش داشته باشد.
ایشــان «بروز توانایى ها و ظرفیت هاى ملــت ایران براى 
جهانیــان» را از دیگر نــکات تأمل برانگیــز دفاع مقدس 
برشمردند و افزودند: دفاع مقدس در اوج حمالت رسانه اى 
دشــمنان ایران، خود به یک «رسانه ى رسا و صداى بلند» 
تبدیل شد و با نشان دادن شجاعت، وحدت، همت و مقاومت 
ملى ایرانیان، براى این ملت در جهان ارزش و وجهه درست 
کرد. رهبر انقالب اسالمى دفاع مقدس را تابلویى عظیم و 

درخشان در پیش روى ملت ایران خواندند و افزودند: جنگ 
پدیده اى سهمگین و خشن است اما با وجود همه مشکالت و 
ضایعات آن، دفاع مقدس براى ملت ایران برکات، بشارت ها، 

پیشرفت ها و طراوت هایى به ارمغان آورد.
حضرت آیت ا... خامنه اى ادبیات جهاد در قرآن را بشارت آمیز 
و در نفى ترس و اندوه دانستند و گفتند: نظیر همین ادبیات 
درباره مقاومت وجود دارد و قرآن تأکید مى کند اگر استقامت 
کنید، ترس و اندوه که دو آفت بزرگ براى یک ملت است، از 

شما برداشته خواهد شد.
ایشان کارهاى انجام شده در خصوص دفاع مقدس را با ارزش 
اما کم دانستند و خاطرنشــان کردند: هر چه از زمان دفاع 
مقدس دورتر مى شویم باید به معرفت آن نزدیک تر شویم 

چراکه دستهاى تحریفگر در کمین هستند.
رهبر انقالب اسالمى، ادبیات دفاع مقدس را به سرچشمه اى 
جوشان تشــبیه کردند و با تأکید بر تولید متون فاخر ادبى 
به عنوان منابع غنى براى خلق آثار هنرى و همچنین لزوم 
شــخصیت پردازى از شــهیدان و رزمندگان جنگ گفتند: 
موضوع یادواره هاى دفاع مقدس نیز مســئله مهم دیگرى 
است که از ایجاد فاصله نســلى در مقوله جهاد و مقاومت 

جلوگیرى مى کند.
حضرت آیت ا... خامنه اى، مدافعان حرم را نمونه اى درخشان 
از تداوم برکات دفاع مقدس و استمرار روحیه جهاد در نسل 
جدید برشــمردند و افزودند: حضور همزمــان رزمندگانى 
از ملیت هاى مختلِف ایرانى، ســورى، عراقــى، لبنانى و 
افغانستانى در صف واحد از حقایق و پدیده هاى حیرت انگیز 

زمان ما است.
رهبر انقالب اسالمى در بخش پایانى سخنانشان با تقدیر 
از تالش هاى فداکارانه و دائمى کادر درمان و مسئوالن در 
مقابله با کرونا، از فوت روزانه 150 تا 170 نفر از هموطنان در 
اثر کرونا ابراز تأسف کردند و افزودند: عالج این واقعه تأسفبار 
به دست خود مردم و در گروى رعایت اصول بهداشتى مثل 

فاصله گذارى، استفاده از ماسک و شستن دست هاست.
حضرت آیت ا... خامنه اى در خصوص مســئله اربعین نیز 
گفتند: ملت ایران عاشق امام حسین و زیارت اربعین هستند 
اما قضیــه راهپیمایى اربعین صرفــاً متوقف به صالحدید 
مسئوالن ستاد ملى مقابله با کروناست که تاکنون با انجام 

آن مخالفت کرده اند، بنابراین همه باید تابع وتسلیم باشند.
ایشــان با انتقاد از حضور برخى افراد در مرزها براى اظهار 
ارادت به امام حسین(ع)، گفتند: اظهار ارادت باید از منازل 
انجام شــود همچنانکــه در روز اربعین چند زیــارت وارد 
اســت و مردم مى توانند با خواندن آنها، به پیشگاه حضرت 
سیدالشهدا(ع) شکوه کنند که ما آرزوى حضور داشتیم اما 
با این وضع مقدور نشد تا ان شــاءا... آن حضرت عنایت و 

کمکى بفرمایند.
پیش از سخنان فرمانده کل قوا، سرلشکر باقرى رئیس ستاد 
کل نیروهاى مسلح با بیان گزارشى از برنامه ها و فعالیت هاى 
انجام شده در زمینه حفظ و ترویج فرهنگ، آثار و ارزش هاى 
دفاع مقدس گفت: وظیفه ما اســت که آن دوران زرین و 
نقطه نورانى در کشور را زنده نگه داریم و با پاسدارى از آن 
اجازه ندهیم دوران سراسر افتخار دفاع مقدس، تحریف و به 

فراموشى سپرده شود./2965

مقام معظم رهبرى در آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس:

دفاع مقدس از عقالنى ترین 
بخش هاى تاریخ ماست
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بهترین گزینه براى درچه 
شهردار شـهر درچه گفت: با توجه به کارشناسى هاى 
انجام شـده تا به امروز، ظرفیت الحاق به اصفهان را در 
شهر درچه مى بینیم. رضا واعظ مقدم اظهار کرد: با توجه 
به گزینه هاى موجود براى شـهر درچه گزینه الحاق به 
اصفهان داراى ویژگى هاى بهترى خواهد بود. وى گفت: 
شهردارى و شوراى اسالمى شهر درچه گزینه الحاق این 
شهر به شهر اصفهان را با استفاده از کارشناسان حوزه 
شهرسـازى خود بررسـى کرده و این گزینه را بهترین 
گزینه مى داننـد. واعظ مقدم با اشـاره به لـزوم تصمیم 
اسـتان در خصوص این الحاق گفت: ملحق شـدن به 
اصفهان نیازمند موافقت و مصوبه شوراى اسالمى شهر 

اصفهان در این خصوص است.

تشکیل جلسه شوراى معاونین
به گزارش روابـط عمومى بنیاد تعاون زندانیان اسـتان 
اصفهان، جلسـه شـوراى معاونین این بنیاد با موضوع 
اشتغال در دفتر ضیائى فرد، مدیر کل زندان هاى استان 
برگزار گردید. در این جلسـه موانع و مشکالت اشتغال 
مطـرح و راهکارهایى جهت بهبود وضعیت اشـتغال و 

ایجاد کارگاه هاى جدید ارائه مى شود.

کد ملى و کد پستى را 
یادتان نرود

 مدیر کل پست استان اصفهان گفت: متقاضیان از  اول 
مهر(امروز) هنگام تحویل مرسوالت خود به دفاتر پست، 
از صحت کد ملى و کد پستى درج شده روى بسته پستى 
اطمینان حاصـل کنند چراکه در صـورت درج ناقص و 
اشتباه اطالعات، محموله پسـتى به فرستنده برگشت 
داده خواهد شـد. حمید باقرى از مردم خواسـت قبل از 
تحویل مرسـوالت به متصدى باجه هاى قبول عالوه 
بر درج نشانى فرستنده و گیرنده بر روى مرسوالت،  کد 

پستى و کد ملى فرستنده را نیز کامل درج کنند.

مادر شهید همت 
به فرزندش پیوست

شامگاه یک شنبه حاجیه خانم نصرت همت مادر شهید 
حاج محمد ابراهیم همت فرمانده لشکر محمد رسول 
ا...(ص) در سن 91 سـالگى بر اثر کهولت سن دارفانى 
را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست. مراسم تشییع 
این مادر شهید امروز سه شنبه یک مهرماه از آرامستان 
شاهرضا به طرف گلزار شهداى شهرضا انجام مى شود و 

در کنار فرزند شهیدش به خاك سپرده مى شود.

امدادرسانى به
 147 آسیب دیده در 51 حادثه

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
از امدادرسـانى به 147 آسیب دیده ناشـى از 51 حادثه 
به وسیله 56 تیم عملیاتى این جمعیت در آخرین هفته 
شهریور ماه خبر داد. داریوش کریمى با اشاره به حوادث 
تحت پوشش این جمعیت از 22 تا 28 شهریور ماه گفت: 
در این بازه زمانى 31 مورد حادثه جاده اى، 9 مورد حادثه 
شهرى، پنج مورد حادثه صنعتى و کارگاهى، چهار مورد 
خدمات حضورى و دو مورد حادثه کوهسـتان به وسیله 
نیروهاى امدادى جمعیت هالل احمر اسـتان رسیدگى 

شده است.

جاسازى 50 کیلو تریاك در 
کف تریلر 

فرمانده انتظامى شهرسـتان شـهرضا گفـت: ماموران 
مسـتقر در  ایسـتگاه ایسـت و بازرسـی شـهید امامی 
فرماندهـی انتظامـی شـهرضا حیـن کنتـرل و رصـد 
خودروهاى عبورى به یک دسـتگاه خودروى کشـنده 
تریلر مشکوك و آن را متوقف کردند و با هماهنگى مقام 
قضایى از آن بازرسى به عمل آوردند و 50 کیلو تریاك 
که به طرز ماهرانه اى در زیر تخته هاى کفى قسـمت 
بار تریلر جاساز شده بود کشف کردند. سرهنگ صادق 
کاظمزاد افزود: در این خصوص راننده خودرو دستگیر 
و با تشکیل پرونده براى اقدامات قانونى به همراه مواد 

مکشوفه به مراجع قضایى تحویل داده شد.

خبر

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: باال 
رفتن میزان مرگ و میر مبتالیان به کرونا در این استان 
در چند روز گذشــته نتیجه رفتارهاى سه تا چهار هفته 
گذشــته و رعایت نکردن پروتکل و دستورالعمل هاى 

بهداشتى است.
آرش نجیمى اظهار کرد: از حدود یک ماه گذشــته با 
وجود همه هشدارهاى داده شده، تجمع ها و جابه جایى 
جمعیت افزایش یافت که برخى از آنها غیر ضرورى و 
یا بدون رعایت شــیوه نامه هاى بهداشتى بود و همین 
امر به افزایش آمار در این روزها منجر شــد به گونه اى 
که مرگ و میر ناشــى از کرونا در این استان نسبت به 

روزهاى گذشته دو برابر شد و به رقم بى سابقه 38 تن 
رســید. وى گفت: میزان مرگ و میر ناشى از بیمارى 
کرونا در اســتان اصفهان در محدوده 10 تا 15 نفر بود 
اما از چند روز گذشته این رقم به حدود 20 نفر افزایش 
یافت و روز دوشنبه به رقم 38 نفر رسید که حاکى از دو 

برابر شدن آن است.
نجیمى با بیان اینکه بیشترین میزان مرگ و میرهاى 
ناشــى از کرونا در شهرســتان اصفهان است، اظهار 
کرد: شهرســتان خمینى شــهر نیز به نسبت جمعیت 
داراى وضعیــت حــاد و وخیمــى در زمینه شــیوع 

کروناست.

مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان گفت: تاکنون 
بیش از 80 درصد از زیرسازى خط راه آهن اصفهانـ  قم 
انجام شده است، اما اولویت اصفهان در حمل و نقل ریلى 

تکمیل راه آهن قطار سریع السیر اصفهانـ  تهران است.
محمود محمودزاده با بیان اینکه اقدامات ریلى با پیشرفت 
خوبى روبه رو است، اظهار کرد: در زمینه توسعه خطوط 
ریلى در اســتان اصفهان اقدامــات مثمرثمرى صورت 
گرفته به طــورى که پیشــرفت مطلوبــى را در قطار 
سریع السیر اصفهانـ  تهران داشــتیم. وى ادامه داد: در 
مورد قطار اصفهان-قم نیز باید یادآور شوم که در استان 
اصفهان زیرساخت ها با پیشرفت 80 درصدى روبه رو بوده 

است، همچنین در استان قم نیز پیشرفت 60 درصدى را 
داشتیم و در نهایت اگر اعتبارات فراهم شود براى ادامه 

تکمیل این خط به مشکلى بر نمى خوریم.
مدیرکل راه و شهرســازى در مــورد ریل گذارى خط 
راه آهن اصفهانـ  شــیراز گفت: متأسفانه خط راه آهن 
ــشیراز با استقبال کمى روبه رو شد و در مورد  اصفهانـ 
خط سریع السیر این دو استان نیز باید بگویم که اولویت با 
خط سریع السیر اصفهانـ  تهران است که نخستین خط 
آهن سریع السیر ایران محسوب مى شود و در ادامه خط 
اصفهانـ  شیراز که دنباله رو این خط بوده براى ساخت 

آماده مى شود.

پیشرفت 80 درصدى
 خط راه آهن اصفهان-قم

خمینى شهر وضعیت وخیمى 
در شیوع کرونا دارد

یک شــنبه شــب مأموران ســازمان آتش نشانى 
اصفهان شاهد یک حادثه نادر بودند؛ کشیدن بنزین 
با جاروبرقى توسط یک شــهروند اصفهانى باعث 

سوختگى او و منزلش شد!
سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان، اظهار کرد: یک شــنبه 30  
شــهریور ماه شــاهد یکى از نادرترین اتفاقات دنیا 
بودیم؛ یک شــهروند اصفهانى به یکباره تصمیم 
مى گیرد مقدارى بنزین را به وســیله جاروبرقى از 
مخزن تخلیه کند! در اولین مکش بنزین انفجار رخ 

داد و عالوه بر سوختگى سطحى براى خود فرد، منزل 
او نیز طعمه حریق شد.

کاوه آهنگران افزود: همسایگان این فرد در ساعت 
21 و 50 دقیقه با سامانه 125 سازمان آتش نشانى و 
خدمات ایمنى شهردارى اصفهان تماس گرفته و از 
وقوع آتش سوزى همراه با شنیدن صداى انفجار در 
خیابان عطار نیشابورى، خیابان آیت ا... خادمى خبر 
دادند و مأموران آتش نشانى ضمن اطفاى سریع آتش 
و جلوگیرى از سرایت شعله به دیگر نقاط منزل، فرد 

مصدوم را به مأموران اورژانس تحویل دادند.

عجیب ترین آتش سوزى دنیا!

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان در پیامى به مناسبت 
هفته دفاع مقدس تأکید کرد یکى از بزرگ ترین ثمرات 

دفاع مقدس، فرهنگسازى است. 
ناصر مشایخى گفت: حماســه دفاع مقدس، آزمونى 
بزرگ بود؛ همراه با صدها تجربه و هزاران کشف و شهود 
که بسیجیان و رزمندگان اسالم با توکل به خدا و توسل 
به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم، در تحقق 
شعار «هیهات مّنا الذله» کوشــیدند تا اثبات کنند که 
سرنوشت هر ملتى به دست خود اوست و ملت قهرمان 

ایران هرگز تسلیم ننگ و ذلت و زبونى نشده و از کیان 
و حیثیت و فرهنگ اسالمى و ایرانى خود تا پاى جان 
دفاع مى کنند. وى افزود: بى شک یکى از بزرگ ترین 
ثمرات این دفاع مقدس، فرهنگسازى است. فرهنگى 
که جوانان و رزمندگان اســالم با از خودگذشتگى ها و 
ایثارگرى هاى خود، آن را بنیان نهادند و ایثار و شهادت را 
به عنوان بزرگ ترین فرهنگ ارزشى و ارزش فرهنگى 
بر همه جریان ها و مسائل دیگر غلبه داده و آن را زمینه 

ساز فرهنگ مقدسى نمودند براى اتصال به ملکوت.

ثمره دفاع مقدس، فرهنگسازى است

مدیر طرح ســاماندهى ناژوان گفت: ساعات بازدید 
از مراکز گردشگرى ناژوان در شش ماهه دوم سال 

همانند سال هاى گذشته تغییر پیدا مى کند.
سیدرسول هاشــمیان اظهار کرد: عالقه مندان به 
بازدید از باغ پرندگان مى توانند هر روز از ســاعت 
8 و 30 دقیقه صبح لغایــت 17 و 30 دقیقه به این 
مجموعه مراجعه کنند. وى با بیان اینکه مجموعه 
باغ خزندگان و باغ استوایى نیز همه روزه از ساعت 8 
و 30 دقیقه لغایت 19 پذیراى بازدید کنندگان خواهد 
بود، افزود: مجموعه آکواریوم نیز همه روزه از ساعت 
10 و 30 دقیقه لغایت 19 میزبان حضور گردشگران 

و شهروندان است.
مدیر طرح ســاماندهى ناژوان با اشــاره به تعطیل 

بودن تله ســیژ در روزهاى شــنبه گفت: مجموعه 
تله سیژ نیز به جز روزهاى شنبه از یک شنبه تا جمعه 
از ســاعت 16 و 30 دقیقه لغایــت 21 و 30 دقیقه 

فعالیت مى کند.
وى افزود: بــا توجه به دســتورالعمل هاى ابالغى، 
رعایت کامــل پروتکل هاى بهداشــتى براى همه 
بازدید کنندگان الزامى اســت و از ورود افراد بدون 

ماسک جلوگیرى مى شود.
هاشــمیان خاطرنشــان کرد: در حال حاضر مراکز 
گردشــگرى نــاژوان، مجموعه هــاى تفریحى، 
سرویس هاى بهداشتى و ساختمان ادارى مدیریت 
طرح ساماندهى ناژوان روزانه سه مرتبه ضدعفونى 

مى شود.

تغییر ساعات بازدید از مراکز گردشگرى ناژوان 

 رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: شیوع کرونا شاید 
روى سفرهاى بین شهرى تأثیر گذاشته باشد ولى ترددهاى 
داخل شهر حتى بیشتر شده، چون مردم کمتر از حمل و نقل 
عمومى استفاده مى کنند و بیشتر از خودرو و موتورسیکلت 
شخصى استفاده مى کنند، به همین دلیل در بیشتر ساعات 
و به ویژه بعد از ظهرها در هسته مرکزى شهر تراکم شدید 

و ترافیک داریم.
سرهنگ محمدرضا محمدى با بیان اینکه در حوزه شهرى 
آمار تصادفات کاهشى بوده اما رضایت بخش نیست، اظهار 
کرد: در حوزه درون شهرى تعداد جان باختگان تصادفات 
رانندگى 7 درصد کاهش داشته، درحالى که تعداد جرحى 
ها روند افزایشى و میزان خسارت ها روند کاهشى دارد. در 
مجموع میزان خســارت، جرح و فوت ناشى از تصادفات 
درون شهرى روند کاهشــى دارد اما عدد رضایت بخشى 

نیست و نیاز داریم شهروندان همکارى بیشترى کنند.
وى با بیان اینکــه بیش از 80 درصــد جانباختگان ما در 
تصادفات درون شــهرى موتورســواران و عابران پیاده 
هستند، تصریح کرد: این درحالى اســت که ابزار قانونى 

براى برخورد با عابران پیاده متخلف نداریم. موتورسواران 
نیز خودشان را مقید به قوانین نمى دانند و احساس مى کنند 
قانون فقط براى خودروهاست، به همین دلیل بدون کاله 
ایمنى تردد مى کنند، در بزرگراه ها و محدوده ورود ممنوع 
مى روند. متأسفانه برخى قانون گریز هستند و برخورد با آنها 

هم مشکل است.
وى با تأکید بر ضرورت فرهنگسازى براى کاهش آسیب 
هاى موتورسواران، گفت: شهروندان باید به این باور برسند 
که خطر همیشه هست و هر لحظه ممکن است اتفاقى که 
براى بسیارى از فوت شــدگان تصادفات افتاده براى آنها 

هم بیافتد.
رئیس پلیس راهور استان با بیان اینکه بیشتر موتورسواران 
و عابران پیاده در سطح شــهر تردد دارند و به همین علت 
مشکالت درون شهرى بیشتر اســت، گفت: شیوع کرونا 
شاید بر روى سفرهاى بین شهرى تأثیر گذاشته باشد ولى 
ترددهاى داخل شهر حتى بیشتر شده، چون مردم از حمل 
و نقل عمومى کمتر استفاده مى کنند و بیشتر از خودرو و 
موتورسیکلت شخصى استفاده مى کنند، به همین دلیل در 

بیشتر ساعات به ویژه بعد از ظهرها در هسته مرکزى شهر 
تراکم شدید و ترافیک داریم.

وى افزود: بیشترین علت تصادفات به دلیل توجه نکردن به 
جلو ناشى از خستگى، خواب آلودگى، بى حوصلگى و حواس 
پرتى است و حتى شرایط بد اقتصادى مى تواند دغدغه هاى 
فکرى و ذهنى براى رانندگان ایجاد کند و باعث بى توجهى 

و بروز حوادث شود.
سرهنگ محمدى با تأکید براینکه باید ششدانگ حواس 
رانندگان به رانندگى باشــد، افزود: موتورسواران و عابران 
پیاده هم فکر نکنند راننده حواسش هست، چون هر نوع 
برخوردى ایجاد شود، چه مقصر باشند و چه نباشند احتمال 
آسیب جدى و فوت براى آنها وجود دارد، بنابراین خودشان 

مراقب خودشان باشند.
رئیس پلیس راهور استان با اشاره به اینکه بیش از 80 درصد 
عابران پیاده آسیب دیده در حوادث رانندگى سطح شهر در 
سنین باال و موتورســواران نیز بین 18 تا 25 سال هستند، 
گفت: امیدواریم خانواده ها به جوانان آموزش و به بزرگ 

ترها تذکر بدهند تا بیشتر مراقب سالمت خود باشند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به کاهش استفاده از حمل و نقل عمومى: 

کرونا ترافیک درون شهرى را 
بیشتر کرده است

 نماینده مردم نجف آباد در مجلس گفت: طرح تشــکیل 
استان ها در مجلس مطرح شده و به شوراى نگهبان ارسال 

مى شود.
ابوالفضل ابوترابى با اشــاره به اعالم وصول طرح استان 
گلساران از سوى هیئت رئیسه قوه مقننه، اظهار کرد: تقسیم 
استان ها در راستاى تمرکززدایى و کاهش بروکراسى ادارى 
مطرح شده اســت و در حال حاضر پنج استان کشور باید 
تقسیم بندى شود و زمانى که کار با هزینه خوبى به سرانجام 

برسد، اخطار اصل 75 قانون اساسى برطرف مى شود.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس بیان کرد: در راســتاى 
تمرکززدایى و کاهش بروکراســى ادارى و همچنین حل 
مشکالت مردم، باید استان هاى اصفهان، کرمان، فارس 
به دو قسمت و استان سیستان و بلوچستان به سه قسمت 

تقسیم شوند.
ابوترابى تصریح کرد: نظر مسئوالن استان ها، مالك تقسیم 
این مناطق نیست. طرح تشکیل استان ها در مجلس مطرح 

شده و به شوراى نگهبان ارسال مى شود.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس با اشاره به طرح استان 
گلساران، بیان داشت: طرح تشــکیل استان گلساران، به 
نفع استان اصفهان بوده و باعث مى شــود بودجه برخى 

شهرستان هاى اصفهان از تهران تأمین شود.
به گزارش «تسنیم»، سید محســن دهنوى عضو هیئت 
رئیسه مجلس روز (چهارشنبه 19 شهریور ماه) طرح ایجاد 

استان گلساران را اعالم وصول کرد.

با حضور وزیر نیــرو، از طریق ویدیــو کنفرانس و 
همزمان با طرح هاى آبرسانى به 400 روستا در 20 
استان کشور در قالب طرح پویش هر هفته الف-ب – 
ایران، 32 طرح آبرسانى پایدار به روستاییان در استان 

اصفهان افتتاح شد. 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
پیرامون اجراى طرح آبرســانى پایدار به 32 روستا 
در استان گفت: با اجراى این طرح بیش از 8200 نفر 
از روستاییان در اســتان اصفهان از آب شرب پایدار 

برخوردار مى شوند.
هاشــم امینى با بیان اینکه در این طرح جمعیتى از 
روستاهاى شهرســتان اصفهان، اردستان، سمیرم، 
نجف آباد، گلپایگان و چادگان دسترسى پایدار به آب 
شرب سالم و بهداشتى خواهند داشت، تصریح کرد: 
هم اکنون شرکت آبفا استان اصفهان وظیفه تامین 
آب شرب سالم و پایدار براى حدود 1000 روستاى 
تحت پوشش با بیش از 600 هزار نفر جمعیت را بر 

عهده دارد.
وى ادامه داد: عواملى مانند پراکندگى روســتاها و 
صعب العبور بودن مسیرهاى ارتباطى، تامین پایدار 
آب شرب روستاییان را با چالش مواجه مى نماید که 
با تالش صنعتگران آبفا در اســتان سعى بر غلبه بر 
این گونه مشکالت شده تا روستاییان در هر نقطه از 

استان دسترسى پایدار به آب شرب سالم و بهداشتى 
داشته باشند.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان اجراى طرح 
یکپارچه سازى شرکت هاى آبفا شهرى و روستایى 
در استان اصفهان را موفق دانست و عنوان کرد: پس 
از یکپارچه سازى شرکت هاى آبفا شهرى و روستایى 
در استان اصفهان، آبرســانى پایدار به روستاها در 

اولویت برنامه هاى سال 99 قرار گرفته است.
امینى در خصوص تامین پایدار آب شرب روستاییان 
در استان خاطرنشان ساخت: در سال جارى برنامه 
ریزى براى تامین پایدار آب شرب بیش از 70 روستا 
که در حاشیه شــهرها قرار دارند در دستور کار قرار 
گرفته است این در حالى اســت که هم اکنون آب 
شرب 32 روستا در 6 شهرستان با اتصال به شبکه آب 

شهرى به صورت پایدار تامین مى شود.
وى درخصوص اقداماتــى که منجر به اجراى طرح 
آبرســانى پایدار به 32 روستا در اســتان شده، بیان 
داشت: اصالح و توسعه بیش از 10 کیلومتر خطوط 
انتقال و شبکه توزیع آب، احداث، بهسازى و ارتقاى 
5 باب حوضچه شــیرآالت و شــیرخانه تاسیسات 
مربوط به انشعاب گیرى، بهسازى، تعویض پمپ و 
شیرآالت، اصالح لوله گذارى در 2 ایستگاه پمپاژ از 
جمله اقدامات در راستاى اجراى این طرح بوده است.

آغاز طرح آبرسانى پایدار به  32 روستا

نماینده نجف آباد در مجلس با تأکید بر تشکیل استان گلساران:

5 استان کشور باید تقسیم شوند

مدیرکل دامپزشــکى اســتان اصفهان گفت: بــا ورود به 
نیمه دوم ســال به خصوص با مهاجرت پرندگان از منطقه 
سیبرى به استوا که از مسیر هوایى کشورمان عبور مى کنند، 
هشدارهاى الزم براى مقابله و کنترل آنفلوآنزاى فوق حاد 

پرندگان داده مى شود.
شهرام موحدى در خصوص کنترل بیمارى آنفلوآنزاى فوق 
حاد پرندگان با کاهش دماى هوا، اظهار کرد: استان اصفهان 
به عنوان یکى از اســتان هاى پیــش رو در صنعت طیور، 

بیشترین تعداد واحد پرورش طیور  در کشور را دارد.
وى با اشاره به شیوع بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان، 
گفت: در سال 1395 با شــیوع این بیمارى در دنیا و کشور، 
شرایط براى حوزه دامپزشکى بسیار سخت بود، چراکه باید 
مردم را بابت یک بیمارى ویروسى توجیه و آگاه مى کردیم، 
اما به واسطه شیوع کرونا امروز مردم با کلمه ویروس و کنترل 

آن و رعایت فاصله اجتماعى آشنا شده اند.
مدیرکل دامپزشکى اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه در 
حال حاضر افراد به نوعى نســبت به ویــروس آنفلوآنزاى 

فوق حاد پرندگان توجیه شده اند، تصریح کرد: خوشبختانه 
طى دو سال گذشته موردى از آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 
در اصفهان دیده نشده اســت، اما این به معناى ریشه کنى 
این ویروس نیســت، چرا که ویروس ها همواره در طبیعت 

وجود دارند.
وى به تالش حوزه دامپزشکى و فعاالن حوزه پرورش طیور 
به خصوص طیور تخمگذار اشاره کرد و افزود: در این مدت 
فعاالن این حوزه ده ها میلیارد تومان هزینه براى افزایش 
بهداشــت مزارع خود انجام دادند که در کنار تالش هاى 
پیشگیرانه، آموزش ها و... موجب شده امروز مورد مشکوکى 

از آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان نداشته باشیم.
موحدى با بیان اینکه براى کنترل این ویروس هر 20 روز 
یک بار، ســتاد مقابله با آنفلوآنزا در اداره کل دامپزشــکى 
تشکیل مى شــود، اظهار کرد: در این مدت تمام نمونه ها 
بررسى و شهرستان ها پایش و رصد مى شوند. وى افزود: 
با ورود به نیمه دوم ســال به خصوص با مهاجرت پرندگان 
از منطقه سیبرى به استوا که از مسیر هوایى کشورمان عبور 

مى کنند، هشــدارهاى الزم براى مقابله و کنترل ویروس 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان داده مى شــود و امیدواریم در 
ســال جارى نیز موردى از آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در 

اصفهان مشاهده نشود.
به گفته مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان، امروز شرایط 
کنترل انواع بیمارى هاى مشــترك بین انسان و دام قابل 

کنترل است.
وى با بیان اینکه بنا بر اعالم ســازمان بهداشت جهانى در 
سال قریب به دو میلیون نفر انسان از بیمارى هاى مشترك 
دام و انســان فوت مى کنند، توضیح داد: این آمار جداى از 
بیمارى کووید- 19 اســت که به نوعى از خفاش به انسان 

منتقل شده است.
موحدى گفت: کرونا نشان داد که جمعیت هاى انسانى به 
شــدت در مقابل عوامل عفونى که از دام به انسان منتقل 
مى شود، آسیب پذیرند، بنابراین اهمیت حوزه دامپزشکى 
در پیشگیرى از بیمارى هاى مشترك انسان و دام، کتمان 

پذیر نیست.

هشدار براى کنترل ویروس آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان
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امیر کربالیى زاده، کمدین برنامــه «خندوانه» تصاویرى از گریم متفاوتش 
در سریال «دادزن» را به اشتراك گذاشت. ســریال «دادزن» به کارگردانى 
سیامک خواجه وند و تهیه کنندگى محمد شهبازى، سریال جدید این روزهاى 
نمایش خانگى اســت که در ژانر کمدى در حال ساخت است. امیر کربالیى 
زاده کمدین برنامه «خندوانه» یکى از بازیگران این سریال است که با گریمى 
جالب و دیدنى مقابل دوربین رفت که تجربه اى خاص براى او خواهد بود. امیر 
کربالیى زاده را اغلب مخاطبان تلویزیون به عنوان کمدین برنامه «خندوانه» 
مى شناسند و این هنرمند کشورمان تجربه بازى در سریال هاى طنزى چون 
«هشتگ خاله سوسکه»، «شهرك جیم» و «قرعه» را در کارنامه هنرى اش 
دارد. سریال «دادزن» روایتگر ماجراى زندگى یک جوان است که در مسیر 
زندگى با فراز و نشیب هاى زیادى رو به رو مى شود و با آدم هاى زیادى در این 

میان ارتباط برقرار مى کند که هر کدام داستان تازه اى براى او رقم مى زنند.

فیلم «پیشى میشى» به کارگردانى حسین قناعت با بازى بهاره رهنما، رضا شفیعى جم و ارژنگ امیرفضلى به سینماها مى آید. این فیلم سینمایى که خبرهایى از 
اکران آن در نوروز و سپس در تیرماه به گوش مى رسید از 9 مهر ماه در سینماهاى کشور اکران خود را آغاز مى کند.

«پیشى میشى» یک فیلم سینمایى شاد و کمدى براى کودکان و نوجوانان است که بازیگران سرشناس زیادى در آن به ایفاى نقش پرداختند.
حسین قناعت، کارگردانى که ساخت فیلم هایى چون «دزد و پرى»، «قهرمانان کوچک»، «الزانیا» و «تپلى و من» را در کارنامه هنرى اش دارد در جدیدترین 

تجربه اش فیلم سینمایى «پیشى میشى» را با محوریت داستانى کودك و نوجوان ساخت و آماده اکران این فیلم است. رضا شفیعى جم، بهاره رهنما، ارژنگ 
امیرفضلى، على کاظمى، ساعد هدایتى، محمد شیرى، نفیسه روشن، یوسف صیادى، صدیقه کیانفر، عباس محبوب، قباد شاپورى، احمد یاورى شاد، سپهر 

میشى» را تشکیل مى دهند. بازیگران سرشناس سهرابى، مهدى حدادى، طاها و ماهان عابدى بازیگران فیلم «پیشى 
نوجوان به ایفاى نقش مى پردازند.کشورمان با گریم هایى دیدنى در این فیلم کمدى کودك و 

طبق آخرین اخبار، کمپانى «برادران وارنر» براى ســاخت جدیدترین اثر «جوکر» مى خواهد با 
«جیم کرى» مذاکره کند.

فیلم سینمایى «جوکر» به کارگردانى «تاد فیلیپس» که به پرفروش ترین فیلم تاریخ در رده  سنى 
بزرگسال تبدیل شد، یکى از آثار مهم سال گذشــته بود. «جوکر» در فصل جوایز هالیوود نیز از 
فیلم هاى محبوب منتقدان بود؛ با این حال، هیچگاه برنامه ریزى نشده بود که این فیلم به صورت 
یک سرى سینمایى ادامه پیدا کند. کمپانى «برادران وارنر» از موفقیت این فیلم مطمئن نبود و به 
همین دلیل با شریک شدن با چند کمپانى دیگر براى تأمین بودجه این پروژه سهم زیادى از سود 

فروش آن را از دست داد.
مدتى پیش اعالم شد که «واکین فینیکس»، برنده اســکار بهترین بازیگرى براى این فیلم، از 

سوى «برادران وارنر» براى بازى در دو دنباله دیگر از فیلم «جوکر» پیشنهاد 50 میلیون دالرى 
دریافت کرده است.

اما حاال گفته شده استودیو «برادران وارنر» به دنبال معرفى «جوکر»هاى چندگانه است 
که جیم کرى را براى یکى از آنها در نظر دارد. گفته مى شــود در این دنباله ها، شخصیت 
«جوکر» در چند نسل متفاوت به نمایش گذاشته مى شود و طبق ادعاى این سایت، جیم 

کرى 58 ساله، براى دوران پیرى جوکر در نظر گرفته شده است.
جبم کرى پیش تر در فیلم «بتمن براى همیشه» در نقش «ریدلر» -یکى از دشمنان 

اصلى شخصیت بتمن- ایفاى نقش کرده بود.

تجربه جدید کمدین
 برنامه «خندوانه»

آغاز اکران فیلم «پیشى میشى» به زودى در سینماها

جیم کرى، «جوکر» مى شود؟

این روزها فیلم سینمایى «مثل یک عاشق» به کارگردانى 
بهرام گوهرى را بر پرده سینما دارد. مردى آرام و باحوصله 
که با خوشــرویى صحبت مى کند. اوایل دهه 70 وقتى 
نام امین زندگانــى براى دریافت جایــزه بهترین بازیگر 
مرد از جشنواره تئاتر فجر خوانده شــد، تمام نگاه ها به او 
جلب شــد. بازیگرى که تا پیش از آن، سال ها در عرصه 
بازیگرى بـه ایفاى نقش هاى مختلف پرداخته بود و حاال 
با گرفتن جایزه نامش برسر زبان ها افتاد. او اگرچه تا امروز 
در مجموعه هاي تلویزیونى و نقش هاي متفاوت ســینما 
بازیگرى را بسیار تجربه کرده اما کماکان تئاتر را خاستگاه 

اصلى اش مى داند. 
درباره نقشــتان در فیلــم «مثل یک 

عاشق» کمى توضیح مى دهید؟
این فیلم بــه نوعى حدیث نفس خود کارگــردان (بهرام 
گوهرى) و برگرفته از ایشان است. داستان هنرمند شوریده 
حالى که در نقاشــى هایش با یک مورد عاطفى رو به رو 
مى شود و در ادامه بیشتر شاهد پیوندى روحى هستیم تا 

یک نگاه مادى و زمینى.
چه نکته اى در فیلمنامه وجود داشت 
که شما را به عنوان بازیگر ترغیب کرد 

که در آن بازى کنید؟
این کار دو ویژگى مهم برایم داشت. اول حضور خود بهرام 
گوهرى، به عنوان نویسنده و کارگردان و تقریبًا همه کاره 
فیلم. خب، سعادت این را دارم که سال هاست با او دوستى 
متداومى دارم. اینکه او بعد از ســال ها خاك عکاســى 
خوردن، تصمیــم گرفته بود به تنهایى فیلمى را بســازد 

برایم جذاب بود.
از چه جهت مى گویید به تنهایى این 

فیلم را ساختند؟
از این جهت که هیچ فیلمبردار، تدوینگر، صدابردار و کًال 
نیروى کارى در پشــت صحنه وجود نداشت. خود بهرام 
گوهرى همه کاره فیلم بود. او سال ها عکاسى حرفه اى 
کرده و تجربه کار در این حوزه، شهامت و جسارت الزم را در 
او به وجود آورد که به تنهایى بار این فیلم را به دوش بکشند. 
ضمن اینکه حضور دو بازیگر حرفه اى رؤیا نونهالى و لیال 
زارع نوید این را مى داد که حضور در این فیلم تجربه خیلى 

خوبى را به همراه خواهد داشت. 
 جایگاه سینماى اجتماعى ایران را بعد 

از کرونا چطور پیش بینى مى کنید؟
وظیفه عمومى سینما ایجاد سرگرمى اســت و ما این نکته 
را از جهتى فرامــوش کردیم و اکنون درصــد باالیى از آثار 
ما به ســمت مضامین اجتماعى رفته. فارغ از اینکه بررسى 
کنیم آیا طرح فالن معضل اجتماعى در جامعه درست است 
یا غلط! فراموش کردیم که ســینما یک بخــش فانتزى و 
ســرگرمى هم دارد. فانتزى از این جهت که تماشاگر اتفاقًا 
بتواند ســاعتى از معضالت اجتماعى دور شود. ما فراموش 
کردیم که مخاطب نیاز به قهرمــان هاى خاص دارد. چنین 
قهرمان هایى براى ارضــاى نیازهاى ملى یــک جامعه و 

امیدوارى آنها الزم است. کارى که ما در سینما انجام دادیم 
سرگرمى سازى در ســاخت فیلم هایى بود که فیلم فارسى 
نســبت به آنها صدها برابر ارزشمندتر اســت. متأسفانه در 
مبحث ســرگرمى ســازى فیلم هاى ســینمایى به ابتذال 
رسیده ایم! هر چند هرازگاهى در این زمینه آثار قابل قبولى 
مثل «خوب بد جلف» ســاخته مى شــود، اما اغلب فیلم ها 
در این حوزه فیلم هایى هســتند که به قــول خیلى ها نمى 
توان آنها را با خانواده دید. متأسفانه هیچ جریان هدایتگرى 
که تمام شاخه هاى ســینما را تغذیه کند نداریم و سینماى 

اجتماعى درست اســت که براى مردم الزم است، اما تمام 
نیاز مردمى که به ســینما مى روند نیســت. مردمى که در 
شبکه هاى اجتماعى، تاکســى، مترو، محل کار، روزنامه ها 
و... از انواع و اقسام مشــکالت اجتماعى با خبر هستند چه 
دلیلى دارد تمام فیلم هاى سینماى روزشان هم بشود دیدن 
همین معضالت! ما شاید در ســینماى ایران نتوانیم «جیمز 
باند» و «آیرون من» بســازیم، اما مى توانیم یک قهرمان 
اسطوره اى بسازیم. امیدوارم بعد از کرونا به این آگاهى برسیم 

که مردم ما به تمام ژانرهاى سینمایى نیاز دارند./2955

امین زندگانى: 

در سرگرمى سازى سینما 
به ابتذال رسیده ایم

عالقه مندان به برنامه هاى خانوادگى رادیو و تلویزیون، 38 ســال اســت با 
صدایش و نزدیک به 30 ســال است که با تصویرش آشــنا هستند. بسیارى 
از مخاطبان رادیو بــا برنامه «خانه و خانواده» او خاطــره دارند و جمع زیادى 
از بینندگان تلویزیون، ســاعت ها پاى اجرایش در برنامه «سیماى خانواده» 
نشسته اند؛ هرمز شجاعى مهر که در سن 64 سالگى، همچنان حضورى ُپررنگ 

در عرصه رسانه دارد درباره وضعیت خودش در این روزها مى گوید: 
«من در چند ماه اخیر، دچار مشــکالت زیادى بوده ام. نخســت نگران پسرم 
بودم که باید در این شــرایط کرونایى، مینیســک پایــش را جراحى مى کرد 
که خوشــبختانه عمل خوب گذشــت و به خانه آمد. ولى زمانى که او در حال 
فیزیوتراپى بود، ویروس کووید- 19 راهش را به خانه ما باز کرد و من به همراه 
پسر و دختر و همسرم، کرونا گرفتیم. بیمارى همســرم از دیگر افراد خانواده 
شدیدتر بود و به مدت دو هفته کامل در اتاقى قرنطینه شد. عجیب اینکه تازه 
همسرم جانى گرفته و بهتر شده بود که با یک مشکل جسمى دیگر مواجه شدم؛ 
چشم من چرکى شد و عفونت پیدا کرد که دلیل آن گرفتگى مسیر اشکى بود. 
تنها راه خالص شدن از این مشکل که من را به شدت آزار مى داد، عمل جراحى 
بود که انجام دادم. عمل چشم را حدود 37 یا 38 روز پیش انجام دادم. ولى این 
پایان گرفتارى هاى من در چند ماه اخیر نبود، چون بالفاصله پس از عمل چشم، 
سردردهاى عجیب و غریبى به سراغم آمد که تا حاال سابقه نداشت و حسابى 
جانکاه و عذاب آور بود. باز دکتر رفتم و پزشکى که چهار سال پیش، تیروئید من 
را عمل کرده بود، تشخیص داد سینوس هایم چرکى است و باید جراحى شوم. 
واقعیتش، ظرِف چند سال گذشته، چندین بار جراحى شده ام؛ از جمله تیروئید، 
گونه راست، معده، چشم، سینوس ها و... که بین دو عمل آخرى من فقط حدود 

دو هفته فاصله بود.»

بازیگر سریال «بوم و بانو» گفت: این سریال براى مخاطب هم جذاب بوده است. 
به طورى که از همان قسمت دوم مردم در خیابان مرا با نام «دلربا» صدا مى زنند.

ساناز سماواتى درباره حضور خود در این سریال گفت: کار کردن با افرادى مثل 
سعید سلطانى افتخار من است چراکه کار کردن با گروه هاى حرفه اى لذت بخش 
است، شــما به عنوان بازیگر آرامش دارید و مى توانید به آنچه توانایى خودتان 

است پى ببرید. 
وى درباره جذابیت قصه این سریال نیز بیان کرد: من دهه هاى 10 تا 30 را دوست 
دارم به این دلیل که من را به دنیاى خاطرات مادربزرگم و دنیاى کودکى ام مى برد.

بازیگر سریال «وارش» ادامه داد: اغلب در برخوردى که با مردم دارم مى گویند 
شما قدیمى ها و سریال هاى قدیمى تان براى ما جذاب تر است و این خیلى بد 
است. همیشه گفته ام در گذشته قصه هاى جذاب ترى نوشته مى شد و در حال 
حاضر کیفیت متن هاى سریال ها افت پیدا کرده است. وى درباره ادامه دار بودن 
این ســریال در فصل هاى بعدى نیز گفت: بعید مى دانم ادامه داشته باشد. البته 
فاکتورهاى مهمى براى ساخت ادامه این سریال اهمیت دارد از جمله خواسته مردم 

و کشش داشتن داستان براى ادامه.
ســماواتى درباره نقش خود در این ســریال توضیح داد: «دلربا» یک خانه دار است 

و در گذشــته در همــه خانــه هــا یک 
ِســمتى به نام خانه دار وجود داشــت 
که همــه خدمه زیــر نظــر او کار 
مى کردند. از طرفى «دلربا» سعى مى 
کند در کنار خدمتى که به این خانواده 

مى کند، خود را نیــز ارتقا دهد. در عین 
حال بخشى از شخصیتش 

که فــردى ســاده و 
روستایى است در 

وجودش مانده 
است./2956

سماواتى: مردم مرا 
«دلربا» صدا مى زنند

دست به گریبان شدن مجرى مشهور 
و خانواده اش با انواع بیمارى ها

پس از آنکه اعالم شــد «زمانى براى مردن نیســت» آخرین حضور «دانیل 
کریگ» در نقش «جیمزباند» خواهد بود، نام هاى فراوانى براى ایفاى نقش 

«جیمزباند» مطرح شد، یکى از این نام ها «هنرى گولدینگ» است.
گولدینگ تأکید مى کند که براى ایفاى نقش «جیمز باند» سراغ او نیامده اند، 
اما عقیده دارد که دنیا آماده یک «جیمز باند» غیرسفیدپوست است و براى او 

افتخارى است که چنین نقشى را برازنده اش دانسته اند.
او گفت: «من آسیایى هستم و همه براى یک "باند" رنگین پوست مى جنگند؛ 
ببخشید رفقاى سفیدپوست! آیا این عالى نیست که ما چنین مکالمه را انجام 
مى دهیم؟ آیا خوب نیست که مردم بگویند خب، اکنون وقتش فرا رسیده است، 
چرا نمى توانیم یک "باند" ســیاه، یک "باند" آسیایى، یک "باند" چندرگه، 
یک "باند" متمایز داشته باشیم؟» نمى دانم... حتى مکالمه درباره "جیمز باند" 
باعث افتخار من است. "باند" یکى از بزرگ ترین نقش هاى سینمایى در طول 
تاریخ است، من احمق نیســتم بگویم نمى خواهم این نقش را بازى کنم. این 

هیجان انگیزترین تجربه خواهد بود.»

دنیا در انتظار «جیمز باند» 
رنگین پوست؟!

منصور ضابطیان، مجرى معروف رادیو و تلویزیون خاطره جالبى از سفرش 
به اصفهان در همین هفته را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد. بخوانید: 
ساعت 11 شب اســت و من در اصفهان اســنپ گرفته ام که مرا 
برســاند هتل. با راننده ســر حــرف را باز مى کنم. اســمش 
حسین است. مى پرسم: «همیشه شــب ها کار مى کنى؟» 
مى گوید: «نه، امشــب تــا این موقــع دارم کار مى کنم. 
اسنپ گفته اگه 25 تا سفر در طول امروز برى، 95 تومن 
جایزه مى ده.» مــى گویم: «خب ایــن چندمیه؟» 
مى گوید بیست و ســومى و آهى مى کشــد و ادامه 
مى دهد که «بعید مــى دونم دو تا ســفر توى این یه 
ســاعت بهم بخوره». مى رســیم هتل و مــى گویم: 
«ایشــاال که این دو تا رو هم ُپر مى کنى.» گاز مى دهد و 
مى رود. مى آیم توى اتاق و نمى دانم چرا همه اش توى 
فکر حسینم. یک هو از خوشحالى از جایم بلند

 مى شــوم و مى پرم ســمت موبایلم. زنگ 
مى زنــم به حســین. مى گویــم: «من 
همونى ام که جلوى هتل عباسى پیاده 
شد. مسافر گرفتى؟» با دلخورى جواب 
منفى مى دهد. مى دانــد که فقط 
40 دقیقه وقــت دارد. مى گویم: 
«مى دونى امشب ساعت ها رو 
یه ساعت مى کشن عقب؟ تو 
یه ساعت بیشــتر وقت دارى 
حســین!» ذوق مــى کند و 
مى گویــد: «دمــت گرم. 
نمى دونستم. ُپرش مى کنم 

دادا.»
نمى دانم ُپــرش کرد یا 
نه اما اعتــراف مى کنم 
هیچ وقت تــا این حد 
از عقب کشیده شدن 
ساعت ها خوشحال 

نشده بودم.   

خاطره ضابطیان از سفر به اصفهان

 ُپرش مى کنم دادا!

اواتى درباره نقش خود در این ســریال توضیح داد: «دلربا» یک خانه دار است 
گذشــته در همــه خانــه هــا یک 

تى به نام خانه دار وجود داشــت 
مــه خدمه زیــر نظــر او کار 
ردند. از طرفى «دلربا» سعى مى 
خدمتى که به اینخانواده  ر کنار

ند، خود را نیــز ارتقا دهد. در عین 
بخشى از شخصیتش 

ـردى ســاده و 
ایى است در 

ش مانده 
2956/

نوجوان به ایفاى نقش مکشورمان با گریم هایى دیدنى در این فیلم کمدى کودك و 

ى خواهد با 

 رده  سنى 
وود نیز از
به صورت
 نبود و به 
ى از سود 

ن فیلم، از 
دالرى 

ت 
ت 

د. این فیلم سینمایى که خبرهایى از 

ى نقش پرداختند.
رنامه هنرى اش دارد در جدیدترین 

 شفیعى جم، بهاره رهنما، ارژنگ 
ى، احمد یاورى شاد، سپهر 

بازیگران سرشناس 
د.

 در سینماها

به اصفهان در همین هفته را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد. بخوانید: که مردم ما به تمام ژانرهاى سینمایى نیاز دارند./2955
1ساعت 11 شب اســت و من در اصفهان اســنپ گرفته ام که مرا 
برســاند هتل. با راننده ســر حــرف را باز مى کنم. اســمش 
حسین است. مى پرسم: «همیشه شــب ها کار مى کنى؟» 
مى گوید: «نه، امشــب تــا این موقــع دارم کار مى کنم. 
95 تومن  5 تا سفر در طول امروز برى، 25 5اسنپ گفته اگه
جایزه مى ده.» مــى گویم: «خب ایــن چندمیه؟» 
مى گوید بیست و ســومى و آهى مى کشــد و ادامه 
تا ســفر توى این یه مى دهد که «بعید مــىدونم دو
ســاعت بهم بخوره». مىرســیم هتل و مــى گویم:

«ایشــاال که این دو تا رو هم ُپر مى کنى.» گاز مى دهد و 
مى رود. مى آیم توى اتاق ونمىدانم چرا همه اشتوى
بلند از جایم خوشحالى حسینم. یک هو از فکر

 مى شــوم و مى پرم ســمت موبایلم. زنگ 
مىزنــم به حســین. مى گویــم: «من 
همونى ام که جلوى هتل عباسى پیاده 
شد. مسافر گرفتى؟» با دلخورى جواب 
منفى مى دهد. مى دانــد که فقط 
40 دقیقه وقــت دارد. مى گویم: 
«مى دونى امشب ساعت ها رو 
یه ساعت مى کشن عقب؟ تو 
یه ساعت بیشــتر وقت دارى 
حســین!» ذوق مــى کند و 
مى گویــد: «دمــت گرم. 
نمى دونستم. ُپرش مى کنم 

دادا.»
نمى دانم ُپــرش کرد یا
نه اما اعتــراف مىکنم

وقت تــا این حد  هیچ
شدن از عقب کشیده

ساعت ها خوشحال 
نشده بودم.   

مى پردازند
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بازیکن تیم ذوب آهن گفت: تصمیم مدیران باشگاه بوده 
که چه کسى سرمربى تیم باشد و بازیکنان نباید در این مسائل 

دخالت کنند.
قاسم حدادى فر در گفتگویى در خصوص شرایط تیم ذوب آهن اظهار 
داشت: همه ما باید در یک مسیر جلو برویم و برخالف سال هاى قبل که 
همدل نبودیم، متحد و همدل باشیم تا امسال برخالف لیگ نوزدهم براى 

ذوب آهن فصل موفقى را رقم بزنیم.
وى افزود: به هر حال مدیران باشــگاه تصمیم به انتخاب سرمربى جدید گرفته اند و 

آنها تعیین مى کنند چه کسى سرمربى تیم باشد. به همین خاطر، بازیکنان نباید در این 
مسائل دخالت کنند. همه باید از کسى که سرمربى شده است حمایت کنند. حرف مهم 
من این است که همه باید یک هدف داشته باشیم و آن هم «تالش کردن» است. این 
هدف فقط با یکدلى به دست مى آید. ما در فصل قبل، بد نتیجه گرفتیم و آن نتایج در 
شأن باشگاه ذوب آهن که فینال آسیا را هم تجربه کرده، نبود. امسال اما هدف ما حضور 

بین مدعیان قهرمانى است.
کاپیتان ذوب آهن تصریح کرد: اگر چه تعدادى از بازیکنانى که براى ذوب آهن ستون 
بودند، از تیم مان جدا شده اند ولى ما در فصل نقل و انتقاالت، بازیکنان خوبى جذب 

کردیم تا جاهاى خالى پر شود. این حق هر فوتبالیستى است که به باشگاه دیگرى برود 
و ما نباید از دست آنها ناراحت باشیم. باالخره فوتبال حرفه اى شده و بازیکنان در وهله 

اول شرایط خود را مى سنجند.
حدادى فر در پایان بیان کرد: تیم ما پتانسیل باالیى دارد که حتى مى تواند باالى جدول 
و براى کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا بجنگد. ما امسال اهداف بزرگى داریم و بر 
این باور هستیم که عملکرد تیم مان در این فصل خوب خواهد بود. در واقع به دنبال 

خوشحال کردن هواداران هستیم.
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بازیکن تیم ذوب آهن گفت: تصمیم مدیران باشگاه بوده 
که چه کسى سرمربى تیم باشد و بازیکنان نباید در این مسائل 

دخالت کنند.
قاسم حدادى فر در گفتگویى در خصوص شرایط تیم ذوب آهن اظهار 
داشت: همه ما باید در یک مسیر جلو برویم و برخالف سال هاى قبل که 
همدل نبودیم، متحد و همدل باشیم تا امسال برخالف لیگ نوزدهم براى 

ذوب آهن فصل موفقى را رقم بزنیم.
وى افزود: به هرحال مدیران باشــگاه تصمیم به انتخاب سرمربى جدید گرفته اند و

آنها تعیین مى کنند چه کسى سرمربى تیم باشد. به همین
مسائل دخالت کنند. همه باید از کسى که سرمربى شده اس
من این است که همه باید یکهدف داشته باشیمو آن هم
هدف فقط با یکدلى به دست مى آید. ما در فصل قبل، بد
شأن باشگاه ذوب آهن که فینال آسیا را هم تجربه کرده، نب

بین مدعیان قهرمانى است.
اگرچه تعدادى از بازیکنان کاپیتان ذوب آهن تصریح کرد:
بودند، از تیم مان جدا شده اند ولى ما در فصل نقل و انتقا

قاسم حدادى فر: 

نباید از دست جداشدگان 
ناراحت باشیم

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در آســتانه بازگشت به جمع سرخپوشان 
تبریزى است.

علیرضا منصوریان پس از کش و قوس هاى فراوان به عنوان سرمربى تراکتور 
تبریز انتخاب شد تا هدایت قهرمان فصل گذشــته جام حذفى را در لیگ برتر 

بیستم بر عهده بگیرد.
وى لیست خرید خود را در اختیار مسئوالن باشگاه تراکتور قرار داده تا آنها نسبت 
به خرید بازیکنان مدنظر ســرمربى خود اقدام کنند. منصوریان خواهان جذب 
بازیکن در پست هاى مختلف شده اســت تا ضمن حفظ اسکلت اصلى تراکتور 

نقاط ضعف مد نظر را پوشش دهد.
مسئوالن باشگاه تراکتور مذاکرات اولیه خود را با هادى محمدى آغاز کردند تا 

مدافع فصل گذشته ذوب آهن را جذب کنند.
محمدى که سابقه پوشیدن پیراهن تراکتور را دارد رضایتنامه خود را اواخر فصل 
گذشته از ذوب آهنى ها گرفت تا به عنوان بازیکن آزاد وارد مذاکره با تیم هاى 
خواهان خود شود. وى در صورت توافق مالى نهایى با مسئوالن تراکتور تا پایان 

هفته قرارداد خود را با این باشگاه امضا مى کند.

مذاکرات با هادى محمدى شروع شد

مســئوالن باشــگاه ذوب آهن در تالش اند تا بتوانند در لیگ بیستم نیز به 
همکارى خود با دو بازیکن خارجى شان ادامه دهند.

 در شرایطى که ورود بازیکنان و مربیان خارجى به فوتبال ایران ممنوع 
شده است، باشگاه هاى لیگ برترى که از فصل گذشته از بازیکنان 

یا مربیان خارجى بهره مى بردند، طبق قانون مى توانند از آن ها 
نیز در لیگ بیستم استفاده کنند؛ پس از آن که هفته گذشته 

باشگاه گل گهر سیرجان قرارداد خود را با 
گادوین منشا مهاجم نیجریه اى این تیم 
تمدید کرد، حاال مسئوالن ذوب آهن به 
دنبال آن هستند تا دو بازیکن صربستانى 

خود را براى لیگ بیستم حفظ کنند.
ایوان مارکوویچ هافبــک تهاجمى ذوبى ها 
ن که از نیم فصل دوم لیــگ نوزدهم به جمع  شــا پو سبز
هاى پایانى فصل اضافه شــد، بهترین گلزن ذوب آهن در هفته 

از تیمش دور کند؛ بود و توانست با گلزنى هاى خود خطر سقوط را 
5 گل به ثمر رساند. وى فصل گذشــته در 10 مســابقه براى تیمش 

مارکوویچ که یک فصل دیگر با ذوب آهن قرارداد دارد، با رایزنى هاى انجام شده قرار 
است به زودى جمع شاگردان رحمان رضایى اضافه شود تا در تمرینات پیش فصل 
حضورى به موقع را داشته باشد و بتواند از ابتداى لیگ بیستم براى این تیم به میدان 
رود. اما ماجراى دیگر بازیکن خارجى ذوب آهن کمى متفاوت از مارکوویچ است؛ دارکو 
بیدوف که به مانند مارکوویچ اهل صربستان است، قراردادى 6 ماهه را نیم فصل لیگ 
نوزدهم با ذوبى ها به امضا رســانده بود و براى ادامه همکارى نیازمند توافق دوباره 
طرفین است. مدیران باشگاه ذوب آهن در حال مذاکره هستند تا بتوانند بیدوف را براى 
ادامه حضور در فوتبال ایران ترغیب کنند؛ وى در دوران حضورش در اصفهان توانست 

در 10 بازى براى ذوب آهن پنج گل بزند که آمارى مشابه ایوان مارکوویچ است.

مارکو و دارکو، هر دو بمانید

2 مدافع کلیدى ترکیب ذوب آهن درخواست خود را براى جدایى از جمع شاگردان رحمان 
رضایى داده اند اما هنوز باشگاه موافقت خود را در این باره اعالم نکرده است.

 تاکنون در نقل و انتقاالت تابستانه باشگاه ذوب آهن با نظر رحمان رضایى که خود زمانى در 
پست دفاعى میانى بازى مى کرد، تنها محمد قریشى را در این پست توانسته جذب کند تا 
همچنان خط دفاعى ذوبى ها نیازمند ترمیم باشد؛ در این میان شنیده مى شود هادى محمدى 
و مسعود ابراهیم زاده به دنبال جدایى از جمع شاگردان رضایى هستند و درخواست خود 

را به مدیران باشگاه منتقل کرده اند و مى خواهند لیگ بیستم را در تیمى دیگر توپ بزنند.
در این میان با درخواست سرمربى ذوب آهن، مدیران این باشگاه با محمدى و ابراهیم زاده 
در حال رایزنى هستند تا بتوانند آن ها را در جمع سبزپوشان اصفهانى حفظ کنند و ساختار 
دفاعى ذوب آهن در لیگ نوزدهم دستخوش تغییرات کلیدى نشود؛ محمدى که در پست 
دفاع میانى به میدان مى رود، هفته گذشــته خبر حضورش در فوتبال هند مخابره شد که 
البته منبع رسمى آن را تایید نکرد اما گویا وى مصرانه به دنبال جدایى از ذوب آهن است. 

مدافع چپ سبزها هم  در تالش همچنین مســعود ابراهیم زاده 
در تیمى دیگر توپ بزند.است تا بتواند فصل آینده را 

واحد دفاعى 
ذوب آهن 
در معرض 
تهدید

پرونده شکایت باشگاه تراکتور از رشید مظاهرى همچنان در کمیته وضعیت بازیکنان 
فدراسیون فوتبال در حال رسیدگى است و قرار است به زودى رأى این پرونده صادر 
شود، اما این امکان وجود دارد که دو باشگاه تراکتور و استقالل پیش از اعالم رأى، 

با یکدیگر به توافق برسند.
علیرضا منصوریان ســرمربى جدید تیم تراکتور که قرار است در اواخر هفته جارى 
کارش را در تبریز آغاز کند، به دنبال جذب سیدحسین حسینى دروازه بان تیم استقالل 
است و در همین زمینه این امکان وجود دارد که باشــگاه تراکتور در ازاى دریافت 
رضایت نامه این بازیکن، از شکایتش از رشید مظاهرى صرفنظر کند و به این ترتیب 

دو باشگاه بر سر معاوضه دروازه بانان خود به توافق برسند.
سیدحسین حسینى اکنون با تیم استقالل در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارد و تکلیف 

نهایى او پس از بازگشت به ایران مشخص خواهد شد.

ستاره فوتسال زنان ایران پس از گذراندن دوران طوالنى مدت مصدومیت، حاال 
آماده حضور در میادین شده است.

 در اواسط فصل گذشته لیگ برتر فوتسال زنان، فرشته کریمى بهترین بازیکن 
فوتسال آسیا که در تیم سایپا تهران توپ مى زد، به دلیل پارگى رباط صلیبى ادامه 
فصل را از دست داد و نیلوفر اردالن تصمیم گرفت تا نام کریمى را به دلیل دورى 
طوالنى مدتش از میادین از لیست نارنجى پوشان خارج کند و فاطمه سهرابى را 
جایگزین وى کند؛ کریمى بالفاصله پس از مصدومیت، عمل جراحى را انجام 
داد و کارهاى درمانى اش را پیگیرى کرد تا بتوانــد در زودترین زمان ممکن به 

میادین بازگردد.
بسیارى نگران عدم حضور او در رقابت هاى جام ملت هاى آسیا بودند که شیوع 
کرونا باعث تعویق یکساله مسابقات شد و کریمى با خیالى آسوده تر درمان خود 
را پیش برد؛ ستاره فوتســال زنان ایران با گذراندن دوران نقاهت، حدود سه ماه 
قبل کارهاى ورزشــى خود را به صورت پلکانى آغاز کرد و این روزها سخت در 

حال تمرین است تا بتواند در فصل جدید لیگ برتر فوتسال زنان به میدان برود.
او فصل گذشته در یک قدمى لژیونر شدن قرار داشت و مصدومیت باعث شد تا از 
این اتفاق بازماند، هنوز با تیمى براى فصل جدید توافق نکرده و قراردادش با سایپا 
نیز به اتمام رسیده است؛ قرار است مسابقات لیگ برتر فوتسال زنان از آبان ماه 
دنبال شود و کریمى با تمرینات جدى خود سخت به دنبال آن است تا بازگشتى 

موفق را به میادین داشته باشد.

و دوباره استارت فرشته

گل گهــر که از زمــان حضــور امیرقلعــه نویى 
آماده سازى اش را شــروع کرده اینروزها تمرینات 

بدنسازى را براى فصل جدید انجام مى دهد.
گل گهر زیــر نظر امیرقلعه نویــى و کادرفنى اش 
تمرینات بدنسازى لیگ بیستم را آغاز کرده است. 
آنها تــا االن 4 بازیکن جدید گرفتــه اند و احتماال 
ظرف روزهاى آینــده چند بازیکــن دیگر هم به 
خدمت خواهند گرفت. علیرضا حقیقى ، على اصغر 
عاشورى، علیرضا آرتا، محمد میرى بازیکنان جدید 
گل گهر هستند و احمد موســوى،مهرداد عبدى،  
مهردادبایرامى ، میالد فراهانى تا االن جدایى شان 
قطعى شده است. میالد کمندانى هم ممکن است 
در نقل و انتقاالت به تیم دیگرى برود ضمن اینکه 
علیرضا علیزاده هافبک نفت مسجد سلیمان نیز به 

نظر به حضور در گل گهر نزدیک شده است.
قلعه نویى در سال هاى حضورش در فوتبال ایران 
نشان داده که ســبک و مدل بازى خاص خودش 
را دارد. او چه زمانى که در اســتقالل 3-5-2 بازى 
مى کرد و بعدها که به بازى با 4 دفاع تغییر روش داد  
همیشه مدل بازى خاصى را ارائه مى کند. فوتبالى 
مبتنى بر قدرت توپ گیرى و بازیسازى خط میانى 

و پایه ریزى حمالت بر روى نفوذ از خطوط کنارى 
است. جالب است که از زمان حضورش در گل گهر 
بیشــترین بازیکن از خط میانى این تیم جدا شده و 
بیشترین بازیکن نیز در همین خط جذب شده اند. 
همچنین در تیم هاى قلعــه نویى بازیکنان کنارى 
مهره هاى اصلى در برنامه تهاجمى تیم هستند و البته 
او نشان داده که عالقمند به استفاده از دو مهاجم در 
خط حمله اســت به خصوص که یکى از آن ها باید 

یک مهاجم هدف سرزن باشد.
با توجه به سبک مورد عالقه قلعه نویى و لیست فعلى 
گل گهر به نظر مى رســد که او دارد تیم مدنظرش 
را آرام آرام مى ســازد. خریدهاى او در خط هافبک 
و بخصوص اضافه کردن هافبک دفاعى نشــان 
مى دهد که دنبال ایجاد همان توازن مورد عالقه اش 
در خط میانى است. چیدمان او در گل گهر با توجه به 
حفظ بازیکنانى مثل احمدزنده روح هم یک ترکیب از 
جنگجوها و تکنیکى ها خواهد بود. درون دروازه او با 
جذب علیرضا حقیقى نشان داد که کماکان به حضور 
ستاره ها در تیم هایش هم اهمیت مى دهد. اینکه 
حقیقى در تیم قلعه نویى دوباره به تیم ملى برگردد 

مى تواند یک هدف مشترك براى این دو نفر باشد.

با این وجود قلعــه نویى هنوز در خط 
حمله و خط دفاعى هیچ خریدى انجام 

نداده است. در خط دفاعى البته گل گهر نیروهایش 
را حفظ کــرده، آن ها علیرضا ابراهیمــى ، عبدا... 
حســینى، رضا علیارى و مهران گلزارى را از فصل 
قبل دارند. موضوع اما در کناره ها است. بعد از جدایى 
احمدموسوى او االن در دفاع کنارى یوسف وکیا را 
در اختیار دارد. نکته اینجا است که قلعه نویى آیا براى 
دفاع کنارى اش چه برنامــه اى دارد و این احتمال 
وجود دارد کــه یک خرید دســتکم در این منطقه 

انجام شود.
در خط حمله هم وضعیت گل گهر شــبیه به خط 
دفاعى است. بایرامى از این خط جدا شده اما یونس 
شاکرى، گادوین منشا،پیمان رنجبرى و بهنام برزاى 

که هافبک هم بازى مى کند تا االن حفظ شده اند.
باید دید قلعه نویى چه برنامه اى را براى استفاده از 
مهره هایش و همچنین جذب بازیکن جدید دارد 
اما آنچه تا االن مشــخص است اینکه او تا االن با 
چند خرید و حفظ بازیکنان مدنظرش توانسته گل 
گهر را به تیمى با همان ســبک و سیاق خودش 

نزدیک کند.

خریدهاى قلعه نویى بر اساس سبک همیشگى
خط 

نجام 
ل گهر نیروهایش 
هیمــى ، عبدا... 
گلزارى را از فصل 
ست. بعد از جدایى 
ى یوسف وکیا را 
لعه نویى آیا براى

ارد و این احتمال 
کم در این منطقه 

ر شــبیه به خط 
دا شده اما یونس 
رى و بهنام برزاى 

ن حفظ شده اند.
ا براى استفاده از 
زیکن جدید دارد 
ینکه او تا االن با 
رش توانسته گل 
و سیاق خودش 

سید را بدهید تا بى خیال رشید شویم

مهاجم تراکتور که به دنبال جدایى از این تیم بود مورد توجه باشگاه 
سابقش قرار دارد.

ساسان انصارى، مهاجم تراکتور که چندى پیش از مسئوالن این 
باشــگاه تقاضاى رضایت نامه داشــت و اعالم کرده بود به دلیل 
مشــکالت خانوادگى امکان ادامه حضور در تبریــز را ندارد، چند 

پیشنهاد لیگ برترى دارد که یکى از آنها سپاهان اصفهان است.
سپاهانى ها که براى تقویت خط حمله نیاز به جذب یک مهاجم دارند 
قصد دارند با این بازیکن وارد مذاکره شده و در صورت توافق براى 

دریافت رضایت نامه او اقدام کنند.
انصارى پیش از این هم در ســپاهان حضور داشــت و در پنجره 

زمستانى لیگ هجدهم از این تیم جدا شده و به تراکتور پیوست.

ساسان برگرد به تیمت
 گابریل کالدرون، مربى آرژانتینى و ســابق 
پرسپولیس از پیشــنهاد براى حضور در تیم 
الزمالک مصر ابراز خوشحالى کرد. کالدرون 
بعد از انتشار خبر پیشنهاد الزمالک مصر گفت 
که از محبوبیت این باشگاه بزرگ مصرى با 
خبر است و هدایت این تیم را افتخارى براى 

خودش مى داند.
کالدرون در گفت و گویى تاکید مى کند که 
با رئیس باشگاه الزمالک و همچنین معاون 
او صحبت هایى انجــام داده و نماینده اش 
را براى مذاکرات فرســتاده است تا در مورد 
پیشــنهاد الزمالک بحث و گفتگو کند. این 
مربى آرژانتینى با ابــراز آرزوى موفقیت در 
مذاکرات و هموار شــدن راه حضورش در 
الزمالک ، از پاســخ دادن به اینکه چقدر به 
توافق نهایى نزدیک است سرباز زد. الزمالک 
در حال حاضر با ژوســوالدو فریــرا پرتغالى 

سرمربى سابق الســد که پیش از این 
ســرمربیگرى تیم الزمالک را در 
سال 2015 را بر عهده داشته نیز  

در حال مذاکره است.
کالدرون  در گذشــته کارى اش  
تیم ملــى عربســتان را به جام 
جهانى رســانده و بــا االتحاد به 

فینال رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا راه 
یافته است. او همچنین با االتحاد و الهالل 
قهرمانى در لیگ عربســتان را تجربه کرده 
است. بازیکن سابق تیم ملى آرژانتین فصل 
گذشته هدایت پرسپولیس ایران را به عهده 
داشــت و در حالى کــه با این 
تیم در پایان نیم فصل 
صدرنشین لیگ برتر 

بود، جدا شد.

کالدرون خوشحال از پیشنهاد مصرى

نهایى او پس از بازگشت به ایران مشخص خواهد شد.
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فقدان سند مالکیت
آقاى على اصغر عبدالهى دهقى  فرزند سیف اهللا به وکالت از طرف وراث غالمرضا کالنترى 
دهقى فرزند آقا هادى ،  باستناد دو برگ استشهاد محلى که تحت شماره 99/06/12-8986 
به تایید دفترخانه 220 عسگران رسیده است ، مدعى است که سندمالکیت نیم دانگ مشاع 
از ششدانگ پالك شــماره 910 فرعى  واقع در دهق 4 اصلى  بخش 15 ثبت اصفهان که 
درصفحه 43 دفتر 22 امالك ذیل ثبت 2830 بنام غالمرضا نامبرده مى باشــد . نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/07/1، 986738/م الف- سرپرست ثبت 

اسناد و امالك مهردشت - محمد على ناظمى/6/176 
فقدان سند مالکیت

 شماره: آقاى قدمعلى عبدالهى علویجه فرزند یوسف  به وکالت از طرف منوچهر آقا على 
علویجه فرزند حسینعلى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود که تحت 
شماره 17470 – 98/10/17 توسط دفترخانه 182 علویجه  رسما گواهى شده مدعى است 
که سند مالکیت ششدانگ یک درب باغ ، پالك شماره 2099 فرعى واقع در علویجه یک 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 319 دفتر 11 امــالك ذیل ثبت 1523 بنام 
حسین صادقى علویجه  فرزند رحیم ثبت و سندصادر شده و بعدا بموجب سند قطعى شماره 
5814-1343/06/29 دفتر 42 نجف آباد به نامبرده ثبت و سند صادر شده  و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. 

چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه 
در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار 1399/07/01، 
991431/م الف- سرپرست ثبت اسناد و امالك مهردشت محمد على ناظمى/6/194                                       
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139960302016000441 تاریــخ: 1399/06/29 برابــر راى شــماره 
139960302016000364 مورخ 99/06/20 هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى نصراله امینى تهرانى فرزند على بشماره 
شناسنامه 204 صادره از تیران در هشت سهم مشاع از چهارده سهم ششدانگ یک قطعه 
باغ به مساحت ششــدانگ 1502/70 مترمربع پالك 2172 فرعى از یک اصلى واقع در 
تیران بخش 12 ثبت اصفهان خریدارى از مالکین رسمى آقاى محمد قارى تهرانى و فاطمه 
امینى تهرانى با واسطه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 99/7/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/16 م الف:  991902 سید محمدحسن 

مصطفوى- رئیس ثبت اسناد و امالك تیران/6/196
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالسه پرونده 96/153 – شــماره دادنامه : 
637-96/4/10 مرجع رسیدگى شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: امین 
عزیزى نشانى: پلیس راه سنگبرى فالمک جنب پلیس راه 8516835721 خوانده: علیقلى 
شمسى معدنى نشانى: مجهول المکان به خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این 
شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا 
درخصوص دعواى آقاى امین عزیزى بطرفیت آقاى علیقلى شمســى معدنى به خواسته 
مطالبه وجه چک شماره 892/10726664 مورخ 93/9/19 به مبلغ سه میلیون تومان به 
انضمام هزینه هاى دادرســى و تاخیر تادیه نظر به بقاء اصول مستندات در ید خواهان که 
حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظر به عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و 
عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون 
به صحت تلقى و  مســتنداً به مواد 198 و505 و  515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت  به مبلغ 
سه میلیون تومان بابت اصل خواســته و مبلغ دویست و نه هزار تومان بعنوان هزینه هاى 
دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید 93/9/19 لغایت اجراى حکم993281/م 

الف، قاضى شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/6/198
فقدان سندمالکیت

شرکت آبفاى شاهین شهر طى نامه ادارى شــماره 261 / 99 / ص مورخ 2 / 6 / 1399  با 
ستناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود  در دفترخانه 143 شاهین شهر 
رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره چاپى 317617 سرى الف 
95 که ششدانگ به شماره پالك ثبتى 1676 / 406 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان 
( شاهین شهر ) که به شماره دفتر الکترونیک 139620302035002477 بنام وزارت نیرو 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ثبت و صادر و تســلیم گردیده که  بموجب سند به 
شماره 173834 مورخ 3 / 3 / 1390 دفترخانه 33 شاهین شهر اصفهان  به او انتقال قطعى 
یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشــده و طبق تبصره 5 ماده 120 آ. ق . ث  و نحوه گم 
شدن جابجائى اعالم شده ، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود 
سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و 
اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد . 993656 /م الف عباسعلى عمرانى – مدیر 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر/6/199 
فقدان سندمالکیت

آقاى علیرضا سلیمانى اصل با ستناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره چاپى 235747 الف 87 را 
که به میزان ششدانگ پالك ثبتى 62066/ 301 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان ( 
شاهین شهر )  بنامش صادر و تسلیم گردیده که  بموجب سند انتقال به شماره 1674 – 89 
/ 9 / 14  به او انتقال قطعى یافته بازداشت ندارد داراى دو رهن به شماره هاى 1675 – 89 
/ 9 / 14 و 172415 – 89 / 10 / 29 مى باشد  و نحوه گم شدن جابجائى اعالم شده ، چون 
درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب 
آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرســد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مرقوم صدر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد . 993658/م الف عباسعلى عمرانى – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شاهین شهر/6/200

آگهى تغییرات
شرکت توســن سفر آسیا ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 1973 و شناســه ملى 
14008219868 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى مورخ 1399/04/03 
و نامــه ى شــماره ى 21/33570 مــورخ 
1399/05/23 اداره کل حمــل و نقــل 
جاده اى اســتان اصفهــان تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : محمد تقى دادخــواه کدملى 
1199225355 و بهجت شــاه ســنائى 
گنیرانى کدملى 1290675813 و فرشــته 
هادیان قهدریجانى کدملى 1111191204 
بعنوان اعضــاى اصلى هیــات مدیره براى 
مدت دوســال انتخاب گردیدند. سید محمد 
کبیــرى کدملى 1290571341 و پریســا 
جعفرى فرانى کدملى 1271894009بترتیب 
بسمت بازرســان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکســال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى خمینى 

شهر (988454)

تاسیس
شرکت سهامى خاص اقتصاد برتر تدبیر اســپادانا درتاریخ 1399/06/19 به شماره ثبت 4837 
به شناسه ملى 14009420026 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :حسابدارى، دفتر نویسى، اجراء نرم افزارهاى 
حســابدارى، دوره هاى کوتاه مدت آموزش بورس ، تامین نیروى دفاتر حسابدارى به طور موقت 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرســتان نجف آباد ، بخش مرکزى ، شهر نجف آباد، 
محله ویالشــهر ، خیابان ویالشــمالى ، خیابان 103 الف [11] ، پالك 7 ، طبقه همکف کدپستى 
8581837671 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم 
به 1000 سهم 10000 ریالى تعداد 1000 ســهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط 
موسســین طى گواهى بانکى شــماره 643193 مورخ 1399/06/03 نزد بانک صادرات شعبه 
ویالشهر با کد 1903757 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا 
هیئت مدیره خانم سحر انتشارى نجف آبادى به شماره ملى 1080201831 و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 سال و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال آقاى اسداله انتشارى نجف آبادى به شماره ملى 1090969066 و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى عباس رستمیان به شماره ملى 1092177655 و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 سال و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى 
و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر مى باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم زهره رجائى به شماره ملى 1091491437 
به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى محمد انتشارى نجف آبادى به شماره ملى 
1092094512 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (990939)

تاسیس
شــرکت با مســئولیت محــدود کیفیت ســنجش دماونــد درتاریخ 
1399/06/26 به شماره ثبت 65571 به شناسه ملى 14009440010 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیــت :انجام و ارائه کلیه خدمات 
فنى آزمایشگاهى مواد مصالح ساختمانى و آزمایش هاى ژئوتکنیک - بتن 
و جوش درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان 
، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله هفتون 
، کوچه ســلمان ، کوچه مســجد صاحب الزمان ، پالك 86 ، طبقه اول 
کدپستى 8199158519 سرمایه شــخصیت حقوقى عبارت است از 
مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى 
حسن کشاورز کفرانى به شماره ملى 1272714217 دارنده 900000 
ریال ســهم الشــرکه آقاى غالمرضا کشــاورز کفرانى به شماره ملى 
5659275303 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
آقاى حسن کشاورز کفرانى به شــماره ملى 1272714217 و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود 
آقاى غالمرضا کشاورز کفرانى به شماره ملى 5659275303 و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارنــدگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، 
عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل 
و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه 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 (990941)

تاسیس
موسســه غیر تجارى هیــات ورزش هاى جانبازان و معلولین اســتان 
اصفهان درتاریخ 1399/05/23 به شــماره ثبت 6242 به شناسه ملى 
14009360510 ثبت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت: مدیریت 
درجهت توسعه و ارتقاء ورزش ورزش هاى جانبازان و معلولین از پایه تا 
قهرمانى با استانداردهاى فدراسیون هاى جهانى و آسیایى و فدراسیون 
جمهورى اسالمى ایران و تالش در راه ایجاد ساختار مدرن نظیر آکادمى 
و موسسات آموزشى این رشته درسطح اســتان. مدت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلى: استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله کوى ولى عصر ، بلوار دکتر حسابى ، کوچه 
((بوستان زمزم)) ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8174791972 اولین 
مدیران: آقاى محمدرضا آقاباباگلى یان به شماره ملى 1288748711 
به سمت رئیس هیئت به مدت 4 ســال، خانم آمنه احمدى به شماره ملى 
1971328146 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقاى محمدصادق 
پسندیده به شــماره ملى 1292596007 به سمت دبیر هیئت مدیره و 
آقاى رضا قیصرى به شــماره ملى1090987676 به سمت خزانه دار 
براى مدت نامحدود تعیین شدند. دارندگان حق امضا: اسناد بانکى واوراق 
بهادار وتعهد اور هیات با امضاى ثابت خزانه دار و امضاى رئیس هیئت و در 
غیاب رئیس هیئت، با امضاى نایب رئیس (در صورت اخذ تفویض اختیار 
از رئیس هیئت) و در غیاب نایب رئیس، با امضاى دبیر هیئت (نیز در صورت 
اخذ تفویض اختیار از رئیس هیئت) قابل اقدام است. کلیه مکاتبات عادى 
و ادارى (غیرتعهدآور) با امضاى رئیس هیئت و در غیاب وى نایب رئیس یا 
دبیر هیئت انجام مى پذیرد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (990986)

در دوازدهمین برنامه «هر یکشــنبه، یک افتتاح» 
ســه پروژه خدماتى، عمرانى، فرهنگى در منطقه 
12 با هزینه اى بالغ بــر 282 میلیارد ریال آغاز و یا 

بهره بردارى شد.  
بهره بردارى از مجموعه فرهنگى دکتر مظاهرى 
(فرهنگســراى زنده یاد استاد جمشید مظاهرى) و 
ورزشگاه سپاهان (خانه ورزش امین آباد) در محله 
امین آباد و آغاز عملیات اجرایى باند شمالى خیابان 
امیرکبیر سوم از جمله پروژه هاى این منطقه بود.   

در محله امین آباد، پروژه خانــه ورزش امین  آباد در 
زمینى به مســاحت 325 مترمربع با زیربناى 700 
مترمربع با اعتبارى افزون بر 13 میلیارد ریال در دو 
طبقه شامل دو سالن ورزشى، رختکن، اتاق پزشک 
و مربى احداث شد و در اختیار شهروندان قرار گرفت.  
بهره بردارى از باند شــمالى خیابان امیرکبیر سوم 
ورودى شــهرك مهدیه از دیگر پــروژه  هاى این 
منطقه بود، هزینه اجــراى این پروژه به طول 380 
مترمربع، 9 میلیارد و صد میلیون ریال، هزینه تملک 
آن 68 میلیارد ریال و مبلغ کل آن 77 میلیارد و صد 

میلیون ریال است.
در شهرك مهدیه به منظور افزایش سرانه ورزشى، 
پروژه مجموعه فرهنگى دکتر مظاهرى در زمینى 
به مساحت 1100 مترمربع با زیربناى 880 مترمربع 
و محوطه سبز 415 مترمربع در دو طبقه احداث شده 
است که شامل سالن ورزشى، سالن بازى کودکان، 
رختکن، ســالن اجتماعات و کتابخانه، سه کالس 

آموزشى و دو کارگاه آموزشى و اتاق مشاور است. 
مجموعه فرهنگــى دکتر مظاهرى بــا اعتبار 47 
میلیارد ریال به بهره  بردارى رسید که از این میزان 
22 میلیارد ریال براى اجرا و 25 میلیارد ریال براى 

تملک این پروژه در نظر گرفته شده است.
آغاز عملیات اجرایــى چهار خیابان در 

منطقه 12 
در این برنامه، کلنگزنى و آغاز عملیات اجرایى چهار 

خیابان در منطقه 12 بــا اعتبار 144 میلیارد و 500 
میلیون ریال نیز با حضور شــهردار اصفهان انجام 
شــد که از جمله این پروژه  ها آغاز عملیات اجرایى 
باند شــمالى خیابان امیرکبیر سوم به طول 3000 
مترمربــع و 69 میلیارد ریال هزینــه اجرا، خیابان  
سازى اتصال شــهرك مهدیه به خیابان مینو که 
دسترسى شهرك مهدیه به خیابان هاى عاشق آباد و 
بهارستان را ایجاد خواهد کرد، آغاز عملیات اجرایى 
خیابان  سازى محور عاشق  آباد به شهرك امیرکبیر 
به طول 1000 مترمربع با هزینه اجرایى 11 میلیارد 
ریال بود.  براى اجراى پروژه خیابان  سازى خیابان 
فیروزه واقع در شهرك نگین با طول 450 مترمربع 

نیز 12 میلیارد ریال اعتبار پیش  بینى شده است.
فراتر از شعارها عمل کردیم

قدرت ا... نــوروزى، شــهردار اصفهــان در این 
آیین اظهار کرد: بســیار خوشــحالم که ظرف سه 

ماه دو مجموعــه فرهنگى به نام دو اســتاد به نام 
هاى مجموعه فرهنگى دکتــر کتابى و مجموعه 
فرهنگى دکتر مظاهــرى که هر دو از اســتادان 
برجسته اصفهان و کشور بوده اند در منطقه 12 به 

بهره بردارى رسید. 
وى با بیــان اینکه دکتر مظاهــرى یک اصفهان 
شناس، شاعر، ادیب، معلم توانا و توانمند و انسانى 
اخالق مدار بود که شــاگردان بســیارى را در این 
راه تربیت کــرد، افزود: امروز در یــک منطقه، دو 
مجموعــه فرهنگى به نــام دو اســتاد وجود دارد 
که هر کــدام افتخــار اصفهان هســتند، در این 
مجموعه ها قرار است افکار پرورش یابد که خود از 

بهترین اقدامات است. 
شهردار اصفهان ادامه داد: در نقاط کمتر برخوردار 
منطقه 12 دو مجموعه فرهنگى ایجاد شده است، 
زمانى که در این مجموعه ها کودکان معصوم، زنان 

عالقه مند بــه آموختن و معلمین بــا انگیزه براى 
پرورش جوانان را مشاهده مى کنیم جاى خوشحالى 
دارد و به همین دلیل از اعضاى شوراى شهر که در 
بودجه ها ســاخت این مراکز فرهنگى را تصویب 
کرده و همچنین مدیر منطقه 12 که عملیات احداث 

آن را بر عهده داشت تشکر مى کنم.  
وى اضافه کرد: عالوه بر افتتاح پروژه هاى فرهنگى 
در منطقه 12، طى ســه ماه گذشته چندین خیابان 
نیز کلنگزنى شــد، خیابان آرمان واقع در ملکشهر 
قرار بود طى مدت زمان ســه ماه به بهره بردارى 
برسد که هم اکنون این اتفاق رقم خورده است اما 
به دلیل اینکه آزادسازى یکى از خانه ها دیر انجام 
شــده نقطه اتصال مفتح به این خیابان همچنان 
باقى مانده اســت که طى چند روز آینده این نقطه 

نیز پایان مى یابد. 
نوروزى با بیان اینکه شعار «هر یکشنبه یک افتتاح» 

هر هفته با قدرت ادامه یافته و تا پایان سال نیز ادامه 
دارد، تأکید کرد: در این یک شنبه ها فراتر از شعارى 
که دادیم عمل کرده ایم و در هر یک شنبه بیش از 

چند افتتاح و کلنگزنى در مناطق داریم.  
وى از افتتاحیه هاى بزرگ و ملى با حضور مقامات 
کشورى در آینده نزدیک خبر داد و افزود: نمایشگاه 
بین المللى، افتتاح رســمى جاده فرزانگان، افتتاح 
رســمى پل آفتاب، افتتاح ســالن بزرگ گلستان 
شــهدا و در آینده کمى دورتر افتتاح ســالن مرکز 
همایش هاى بین المللى، بخشى از اقداماتى است 
که به ثمر نشسته است و با سرعت راه خود را طى 

مى کند تا به روز بهره بردارى برسد.  
282 میلیارد ریال پروژه در منطقه 12 

مدیر منطقه 12 شهردارى اصفهان نیز در این آیین 
اظهار کرد: در خردادماه امســال یکسرى افتتاحیه 
برگزار شــد و امروز نیز که در پایان فصل تابستان 

قرار داریم به طور مجــدد چند افتتاحیه و کلنگزنى 
دیگر انجام شد. 

على باقرى تصریــح کرد: خانــه ورزش امین 
آباد در دو طبقه در محله امین آباد ســاخته شد 
و امروز رســمًا مورد بهره بــردارى قرار گرفت، 
همچنین فرهنگســراى مظاهرى یکى دیگر از 
پروژه هایى بود که امروز افتتاح شد. در کنار این 
مجموعه ها عملیات اجرایى چهار خیابان از امروز 
آغاز مى شود که یکى از این خیابان ها از جلوى 
فرهنگســراى دکتر مظاهرى به طول 200 متر 
عبور مى کند و شهرك مهدیه را به خیابان مینو 

متصل مى کند.
وى اضافه کــرد: یکى دیگر از این پــروژه ها باند 
شــمالى خیابان امیرکبیر به طول 3000 متر است 
که وضعیت آســفالت و زیرســازى آن در شرایط 
مطلوبى قرار ندارد که عملیات اجرایى این خیابان 
نیز با اعتبار شش میلیارد و 900 میلیون تومان آغاز

 مى شود. 
مدیر منطقه 12 شهردارى اصفهان از آغاز عملیات 
اجرایى خیابان اتصال محله عاشق آباد به شهرك 
امیرکبیر به طول 1000 متر خبر داد و افزود: خیابان 
فیروزه در شــهرك نگین به طول 450 متر نیز از 
دیگر پروژه هایى است که امروز عملیات عمرانى 

آن آغاز مى شود.
وى ضمن گرامیداشــت آغاز هفته دفاع مقدس، 
تأکید کرد: براى پروژه هایى کــه به بهره بردارى 
رسید و یا کلنگ آن امروز زده شد جمعًا مبلغ 282 
میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافتــه که آنها را به 
مردم منطقــه و مردم شــهیدپرور اصفهان تقدیم 

مى کنیم.
در پایان این مراسم شهردار اصفهان، رئیس شوراى 
شهر و مدیران شهرى از خانواده استاد مرحوم دکتر 
جمشید مظاهرى، اصفهان شــناس و ادیب فقید 

تجلیل به عمل آوردند.  

در دوازدهمین برنامه «هر یکشنبه یک افتتاح» انجام شد؛

بهره بردارى از پروژه هاى منطقه 12 شهردارى اصفهان 
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آگهى تغییرات
شــرکت آرتا فوالد آریا راد شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 63273 و شناسه ملى 
14008421703 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/06/03 تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد : طیــق اختیــار حاصله 
تفویض شــده از مجمع عمومى فوق العاده
 08/ 05/ 1399 در خصوص افزایش سرمایه 
به هیات مدیره وبارعایت تشــریفات مقرر 
اساســنامه والیحه اصالحى قانون تجارت 
شماره سرمایه شرکت از محل واریز نقدى و 
صدور سهام جدید از مبلغ 100000000ریال 
به مبلــغ 000000 100 30ریال افزایش 
یافت کــه آورده نقدى تماما طــى گواهى 
شماره 99/1803/4 مورخ 1399/05/09 
بانک صادرات شعبه شــهید مجلسى واریز 
وماده5اساســنامه به شرح ذیل اصالح شد . 
سرمایه شرکت مبلغ 30100000000ریال 
نقدى است که به30100 سهم 1000000 
ریالى با نام عادى منقسم شده وتماما پرداخت 
شده است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (990993)

آگهى تغییرات
شــرکت کیوان فخر زنده رود سهامى 
خاص به شماره ثبت 56000 و شناسه 
ملــى 14005763949 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/05/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کیوان عریضى 
به کدملــى 1287673491و شــقایق 
عریضى به کد ملــى 1292383380 و 
نیلوفر عریضى به کدملى 1271104474 
به عنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. حسن 
کورش نژاد بــه کدملى1280807288 
به عنوان بازرس اصلى و مینا گرك یراق 
به کد ملــى1281070254 به عنوان 
بازرس على البدل شــرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند روزنامه نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (991034)

آگهى تغییرات
شــرکت کیوان فخر زنده رود سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 56000 و 
شناســه ملــى 14005763949 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/05/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: کیوان عریضى کدملى1287673491 
به عنوان رئیس هیأت مدیــره و نیلوفر 
عریضى کدملى1271104474 به عنوان 
نایب رئیس هیأت مدیره و شقایق عریضى 
کدملى1292383380 به عنوان مدیر 
عامل و عضو هیــأت مدیره براى مدت 2 
سال انتخاب شــدند. کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهد آور و چک و ســفته و بروات 
شرکت با امضاء رئیس هیأت مدیره و در 
غیاب رئیس با امضــا مدیرعامل و نایب 
رئیس و همراه با مهر شرکت معتبر است.. 
ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت 
مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(991035)

آگهى تغییرات
شــرکت عمرانى گنجینه سازان مهر 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
1746 و شناسه ملى 10340060986 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1397/06/31 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : اقاى پیمان هزاریان کد ملى 
1970842369 به سمت مدبرعامل 
جدید ( خارج از هیئت مدیره شرکت ) 
تا تاریخ 1398/10/25 انتخاب گردید 
.کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، ســفته ، بروات 
،قراردادها و عقوداســالمى و مکاتبات 
عادى وادارى با امضاء پیمان هزاریان 
مدیرعامل یا خانم نسیم لوافان رئیس 
هیئت مدیره هر کدام به تنهایى همراه با 
مهر شرکت معتبر میباشد . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

خمینى شهر (991077)

آگهى تغییرات
 شرکت فنى و مهندســى ماد گستر الکترونیک 
سپنتا با مسئولیت محدود به شماره ثبت 55350 
و شناســه ملى 14005491483 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/05/03 نشانى شعبه به اصفهان، محله 
امیر کبیر ، خیابان مشــیر الدوله ، پالك 4، طبقه 
همکف کدپستى 8195153884 تغییر یافت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(989885)

آگهى تغییرات
شرکت قطعه سازى سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 6962 و شناسه ملى 10260280720 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1399/06/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
محمد تقى صیرفى زاده به شماره ملى 1285973674 
به سمت بازرس اصلى و احمد ایروانى به شماره ملى 
1288900414 به ســمت بازرس على البدل براى 
مدت یک سال انتخاب شــدند .روزنامه نصف جهان 
جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب 
شــد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(989987)

آگهى تغییرات
شرکت آرتا فوالد آریا راد شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 63273 و شناسه ملى 14008421703 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/05/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا ارباب 
شــیرانى به کدملى 1282375091 و مریم صحافى 
پورفرد به کدملــى 1284997774 بترتیب بســمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند .روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت 
درج اگهى هاى شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب 
سود و زیان ســال مالى 98 به تصویب رسید اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (990992)

فقدان مدارك
سند کمپانى و برگ سبز خودرو سوارى 
پراید تیپ جى تى ایکس آى مدل 1384 
بنزینى به شماره موتور 01294839 و 
 S 1412284650244 شماره شاسى
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فریزر مى تواند وســیله اى خوب براى نگهدارى از مواد 
خوراکى و کاهش زباله هاى غذایى در زندگى شما باشد. 
در شرایطى که سطح سالمت و میزان مواد مغذى برخى 
مواد غذایى منجمد با نمونه هاى تازه تفاوتى ندارد، برخى 
مواد غذایى دیگر میانه خوبى با قــرار گرفتن در فریزر و 

انجماد ندارند.
شاید فکر کنید سرماســوختگى بدترین اتفاقى است که 
مى تواند براى غذاى شــما در فریزر رخ دهد. اما برخى 
مــواد خوراکى و غذاهــاى پخته که به نظر نمى رســد 
مشــکلى براى نگهدارى در فریزر داشته باشند، ممکن 
اســت پس از خروج از آن و یخ زدایى به طور کامل غیر 

قابل استفاده شوند.
شیر

اگر بیش از حد شــیر خریدارى کرده اید و هدف از خرید 
نوشیدن بوده است، آن را درون فریزر قرار ندهید. انجماد 
شیر مسئله اى ایجاد نمى کند، اما پس از یخ زدایى دیگر با 
یک نوشیدنى یکدســت و خامه اى مواجه نیستید و در 
عوض توده هایى شناور در آب را مشاهده خواهید کرد. در 
شرایطى که همچنان مى توانید آن را در اسموتى یا یک 
غذاى پختنى اســتفاده کنید اما شیر شــما دیگر براى 

نوشیدن مناسب نخواهد بود. 
سبزیجات برگدار

انتظار نداشته باشید که برگ هاى منجمد کاهو پس از یخ 
زدایى در یک ساالد قابل استفاده باشند. سبزیجات حاوى 
آب فراوان هستند و زمانى که آنها را منجمد مى کنید، آب 
موجب انبســاط و انفجار دیواره سلول هایى مى شود که 
ساختار یک برگ را حفظ مى کنند. از این رو، برگ هاى 
منجمد سبزى هایى مانند کاهو و کلم پس از یخ زدایى به 
برگ هایى شــل و آبدار تبدیل مى شــوند. اگــر از این 
سبزى ها در اسموتى اســتفاده کنید یا آنها را در ماهیتابه 
تفت دهید، مشکلى وجود ندارد اما دیگر گزینه اى قابل 
استفاده در یک ســاالد یا غذاى دیگرى که سبزى ها به 

صورت خام مصرف مى شوند، نخواهند بود.
تخم مرغ

قرار دادن تخم مرغ خام در فریزر ایده خوبى نیست. زمانى 
که تخم مرغ خام منجمد مى شود، افزایش حجم خود را 
تجربه مى کند که مى تواند موجب ترك خوردن پوسته و 
نشت مواد به بیرون شود. پاکســازى کثیف کارى ایجاد 

شده ممکن است زمان زیادى از شما بگیرد.
سیب زمینى

سیب زمینى خام حاوى آب قابل توجهى است. زمانى که 
ســیب زمینى خام را در فریزر قرار مى دهیــد، قوام آن 
به گونه اى بازگشت ناپذیر تغییر مى کند. زمانى که سیب 
زمینى خام منجمد یخ زدایى مى شود، بافتى خمیرى و لزج 
به خود مى گیرد که مصرف آن به هیچ عنوان خوشایند 

نخواهد بود. 
مایونز

پس از منجمد کردن مایونر، این سس دیگر به چیزى که 
دوست دارید در ساندویچ خود استفاده کنید، تبدیل نخواهد 
شد. بافت خامه اى و یکدست مایونز به چیزى توده مانند 
تبدیل مى شود. در صورت نگهدارى در یخچال، مایونز از 

طول عمر باالیى براى نگهدارى برخوردار است.
پنیر

شــما مى توانید بدون مواجهه با خطرات سالمت پنیر را 
منجمد کنید اما کیفیت این محصول را در معرض خطر 
قرار خواهید داد. انجماد مى تواند موجب تغییر در طعم و 
بافت پنیر شود، به ویژه اگر پنیر از انواع کهنه، سوراخ دار یا 

نرم باشد.
خیار

خیار حاوى آب فراوان اســت، از این رو یکى از بهترین 
مواد غذایى براى هیدارته نگه داشــتن بدن محســوب 
مى شود. بیش از 90 درصد یک خیار از آب تشکیل شده 
است. بر همین اساس، زمانى که خیار را منجمد مى کنید، 
آب به بلورهاى یخ تبدیل مى شود. این شرایط مى تواند 
بافت خیــار را تغییر دهد. اگر به مصــرف خیارهاى ترد 
عالقه دارید نباید این محصــول را در فریزر قرار دهید. 
زمانى که خیار منجمد یخ زدایى مى شــود، بافتى نرم و 

شل پیدا مى کند.

گوجه فرنگى

زمانى که یک گوجه فرنگى منجمد یخ زدایى مى شود به 
جاى بافت ســفت گوجه فرنگى تازه با محصولى آبدار و 
چسبنده مواجه مى شــوید. این تغییر در بافت به واسطه 
محتواى آب گوجه فرنگى رخ مى دهد. اما اگر قصد دارید 
گوجه فرنگى ها را براى مقاصد دیگر مانند اســتفاده در 
سوپ یا سس استفاده کنید، منجمد کردن آنها مسئله ساز 
نیســت. برخالف بافت، عطر و طعم گوجــه فرنگى به 

واسطه نگهدارى در فریزر و یخ زدایى تغییر نمى کند.
ادویه ها

ادویه هاى خشــک از طول عمر باالیى براى نگهدارى 
برخوردار هستند اما اگر زیاد آشپزى نمى کنید ممکن است 
محصوالتى که تاریخ انقضاى آنها نزدیک است را در اختیار 
داشته باشید. اگر قصد افزایش زمان نگهدارى آنها را دارید، 
استفاده از فریزر ایده خوبى نیست. ادویه ها باید در مکانى 
خشک نگهدارى شوند تا از به هم چسبیدگى آنها جلوگیرى 
شود، اما انجماد و یخ زدایى مى تواند به سطوح غیرعادى 
خشکى یا رطوبت براى ادویه ها منجر شود. افزون بر این، 
عطر و طعم ادویه ها مى تواند به واسطه انجماد تغییر کند.

غذاهاى کنسروى

شاید مسئله اى آشکار باشــد اما تحت هیچ شرایطى نباید 
محصوالت کنسروى باز نشــده را در فریزر قرار دهید. آب 
زمانى که منجمد مى شــود افزایش حجم خود را تجربه 
مى کند و اگر مراقب نباشــید ممکن است با انفجار قوطى 

کنسرو و کثیف کارى بزرگى در فریزر خود مواجه شوید.
گوشت یخ زدایى شده

اگر گوشــت را یخ زدایى کرده اید باید آن را مصرف کنید. 
منجمد کردن دوباره گوشــت یخ زدایى شده شاید مشکل 
آفرین نباشــد، اما موجب خشــکى و تغییر در کیفیت آن 
مى شــود. از این رو، زمانى که دوباره از گوشــت استفاده 

مى کنید بافت و عطر و طعم دلخواه شما را نخواهد داشت.

بنابر اظهارات یک روانشــناس، خطر اعتیاد در نوعى از 11 خوراکى که نباید یخ بزند
بازى هاى ویدیویى که داراى چند بازیکن هستند و رقابت 
در آنها به صورت آنالین برگزار مى شــود، به علت اینکه 
بازیکنان براى خودشــان شخصیت مجازى مى سازند و 
از دنیاى واقعى جدا مى شوند و در بازى زندگى مى کنند، 

بیشتر است چراکه اغلب این بازى ها پایانى ندارند.
دکتر مژگان ناقل، روانشــناس با بیــان اینکه اعتیاد به 
بازى هاى ویدیویى جزو معیارهــاى اختالالت روانى و 
معضلى جهانى محسوب مى شــود، اظهار کرد: تمامى 
بازى هاى رایانه اى تالششــان بر این است که مخاطب 
را همواره همراه خود نگه دارند و این خاصیت بازى هاى 
ویدیویى است و نمى توان به آنها ایراد گرفت بلکه این ما 
هستیم که باید اســتفاده از آنها را محدود کنیم تا به آنها 

اعتیاد پیدا نکنیم.
این روانشناس ادامه داد: سیستم پاداشى که در مغز انسان 
وجود دارد همانند زمانى که مواد مخدر مصرف شود در 
هنگام بازى کردن نیز فعال مى شود و فرد در هنگام برنده 
شدن احساس شادى را بر اثر آزاد شدن دوپامین تجربه 

مى کند.
وى به بیان عالیم اعتیاد به این بازى ها پرداخت و گفت: 
زمانى که فرد مشغول بازى است احساس خوبى دارد و 
تمایل دارد بیشتر بازى کند تا احساس بهترى داشته باشد، 
نمى تواند زمان بازى کردن را کاهش دهد، فعالیت هاى 

اجتماعى اش کاهش مى یابد و هنگامى که بازى نمى کند 
احســاس بدى دارد و اذیت مى شــود، فعالیت بدنى و 
تحرك او کاهش مى یابد، همچنین در کودکان عالیمى 
نظیر افت تحصیلى، کاهش فعالیــت اجتماعى و انزوا، 

دروغگویى و پرخاشگرى و... دیده مى شود.
به گفته  این روانشــناس، بر اساس معیارهاى علمى این 
عالیم حداقل باید یکسال در فرد دیده شوند تا بتوان گفت 
فرد به بازى هاى رایانه اى اعتیاد پیدا کرده است، همچنین 
این اعتیاد اکثراً در بین نوجوانان خصوصًا نوجوانان پسر 

شایع تر است.
ناقل معتقد اســت افرادى که به بازى هــاى ویدیویى 
اعتیاد پیدا مى کنند تا حدى مشــغول بازى مى شوند که 
با مشکالتى در تمرکز، تحصیل، خستگى روانى و حتى 
سردردهاى میگرنى و مشکالت حافظه روبه رو مى شوند.

وى افزود: بهترین راهکارى که براى خانواده ها مى توان 
ارائه کرد این است که زمان استفاده از این بازى ها را براى 
کودکان خود محدود کننــد و در خانه قوانینى مربوط به 
آن وضع کنند تا زمان مشخصى براى بازى کردن وجود 

داشته باشد.

افراد معمــوًال بالفاصله بعــد از غذا خوردن 
احســاس خواب آلودگى مى کنند و هیچ چیز 
به اندازه یک چــرت کوتاه بــه آنها آرامش 
نمى دهد اما باید بدانید که این کار خطرناك 
است و باید از آن دورى کنید. خوابیدن و دراز 
کشیدن دقیقًا بعد از غذا خوردن باعث ایجاد 

نتایج نامطلوب مى شود. 
سوزش معده

طبیعتًا اسید تولید شــده براى گوارش غذا در 
معده وجود دارد و جاذبه باعث مى شود که در 
معده باقى بماند اما زمانى که دراز مى کشید، 
ممکن است دچار رفالکس اسید معده شوید و 
در نتیجه بخش هاى حساس سیستم گوارشى 
دچار اختالل شــوند که عاملى براى سوزش 
معده و احساس سوزش در قفسه سینه یا گلو 

خواهند شد.
کیفیت نامطلوب خواب

اگر ســریعًا بعد از غذا خــوردن بخوابید، کل 
سیستم گوارش شــما هنگام خواب شروع به 
کار مى کند و پروســه هضم به طور کامل در 
حین خواب انجام مى شود و در نتیجه خواب 
با کیفیتى نخواهید داشت. ذهن شما نیز براى 
انجام سوخت و ســاز همچنان فعال است و 
باعث مى شود که به خواب عمیق فرو نروید و 
همچنین ممکن است سوزش معده باعث بیدار 

نگه داشتن شما شود.
بدخواب شدن و یا دیدن کابوس

همانطور که قبًال هم گفتیم ســوخت و ساز 
مى تواند عاملى براى فعال ماندن مغز هنگام 
خواب شــود. در نتیجه افراد در چنین حالتى 
ممکن است دچار کابوس شوند و خواب آشفته 

داشته باشند.
بیــدار شــدن بــراى رفتن به 

دستشویى
بعضى از افراد احســاس مى کنند که شب ها 
بیش از همیشه نیاز به دستشویى رفتن دارند. 
علت آن هم مصرف کافئین موجود در غذاى 
مصرفى آنهاســت. گاهى اوقات نیز مصرف 
غذا دقیقًا قبــل از خواب عاملى بــراى بیدار 
نگه داشتن شــما و رفتن مداوم به دستشویى 

مى شود.
چاق شدن

زمانى که بعد از غذا خوردن سریعاً به رختخواب 
مى روید، زمان کافى براى کالرى سوزى بعد از 
وعده غذایى مصرفى ندارید و بنابراین احتمال 

دارد که دچار چاقى و اضافه وزن شوید.
براى جلوگیرى از مشکالتى مثل سوزش معده 
و یا بى خوابى باید مدت زمانى را صبر کنید تا 
محتواى داخل معده وارد روده کوچک بشود 
که معموًال متخصصان تغذیه این مدت زمان 

را سه ساعت مى دانند.

خطرات خوابیدن 
بالفاصله بعد از 

خوردن

بازى هاى رایانه اى مانند مواد مخدرند

یک متخصص ارتودنســى به بیان نکاتى در خصوص 
بهترین سن براى انجام ارتودنسى پرداخت.

عبد الحمید ظفرقندى گفت: ارتودنســى سن مشخصى 
ندارد چرا که مشکالت متفاوتى در دندان ها وجود دارد و 
بخشى از  مرتبى آنها، مربوط به دندان است و تعدادى فکى 

و بخشى دیگر فکى دندانى است.
وى ضمن اشاره به اینکه هر کدام از این موارد درمان هاى 
خاص خود را دارند، ادامه داد: بعضى از درمان ها باید قبل 
از اینکه فرد به بلوغ کامل برسد، انجام شود و بلوغ کامل 
درحوزه فک و صورت حدود ده ســال براى دختران و 12 

سال براى پسران است.
این دندانپزشــک کودکان بیان کرد: بعضى از اقدامات 

درمانى براى رفع نا هنجارى هاى فک و نا مرتبى دندان ها 
در سنین باالتر هم انجام مى شــود و درمان هاى عادى 

ارتودنسى هیچ محدودیت سنى ندارد.
این متخصص ارتودنسى افزود: مراجعات ادوارى حدوداً هر 
شش ماه یک بار به مراکز دندانپزشکى در حد یک معاینه از 
سن هشت سالگى به بعد توصیه مى شود چراکه این دوران، 
زمان بسیار خوبى براى بررسى درمان هاى ارتودنسى است. 
وى با بیان اینکه براى مراجعه کودکان به دندانپزشــکى 
نسخه دیگرى تجویز مى شود، اظهار کرد: براى تشخیص 
ارتودنسى از سنین هفت یا هشت سال به باال مراجعه هر 
شش ماه یکبار به پزشک توصیه مى شود که اگر درمانى 

الزم است قبل از تکمیل رشد روند آن آغاز شود.

مناسب ترین زمان براى ارتودنسى

محققان در یک پژوهش جدید دریافتند، نوشــیدن یک 
نوع قهوه مى تواند ریســک ابتال به دیابــت نوع دوم را 
به میزان قابل توجهى کاهش دهد. پژوهشــگران باور 
دارند، مصرف این نوع قهوه ممکن است مولکول هایى 
را تحت تأثیر قرار دهند کــه مى توانند بر قند خون افراد 

تأثیر بگذارند.
اسپرســو و قهوه فیلتر شده در تئورى، مفاهیمى 
یکسان هستند چون که پایه  آنها یکسان است؛ 
آب داغ بر روى قهوه ریخته مى شود، این آب از 
میان قهوه  آسیاب شده عبور مى کند، به فیلتر 
مى رســد و در نهایت به درون فنجان سرازیر 

مى شود.
«ریکارد لندبرگ»، نویسنده این مطالعه گفت: 
نتایج ما اکنون به وضوح نشان مى دهد که قهوه 

فیلتر شده از نظر کاهش خطر ابتال به دیابت نوع 2 تأثیر 
مثبت دارد.

دیابت را با این نوشیدنى دور کنید

خوردن

گران باور 
کول هایى 
خون افراد 

ى 

 

ت: 
ه 

احساس شادى را بر اثر آزاد شدن دوپامین تجربه شدن
مى کند.

وى به بیان عالیم اعتیاد به این بازى ها پرداخت و گفت: 
زمانى که فرد مشغول بازى است احساس خوبى دارد و 
تمایل دارد بیشتربازى کند تا احساس بهترىداشته باشد، 
نمى تواند زمان بازى کردن را کاهش دهد، فعالیت هاى 

آن وضع کنند تا زمان مشخصىبراى بازى کردن وجود
داشته باشد.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

اى بندگان خدا! بدانید شــما و آنان که در این دنیا زندگى مى کنید، بر 
همان راهى مى روید که گذشتگان پیمودند! آنان زندگى شان از شما 
طوالنى تر، خانه هایشان آبادتر و آثارشان از شما بیشتر بود که ناگهان 
صداهایشان خاموش و وزش بادها در سرزمینشان ساکت و اجسادشان 
پوسیده و سرزمینشــان خالى و آثارشان ناپدید شــد! قصرهاى بلند و 
محکم و بساط عیش و بالش هاى نرم را به سنگ ها و آجرها و قبرهاى 

موال على (ع)به هم چسبیده تبدیل کردند.
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